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„УСТАШКИ ЛОБИ“ У „БАЈИЋЕВОЈ“
ШКОЛИ: Да ли је Колинда Грабар
утицала на пресуду српског суда
у случају учитеља Мате Жарка,
како пише овдашњи портал, и да
ли из тога произилази да српско
судство контролише Хрватска?
Или је та „антиусташка артиљерија“ само у функцији
покривања некомпетентности директорке Школе Анкице Јевтић,
која ће, због изгубљеног судског спора, пореске обвезнике да
кошта више од милион динара?
МЕДИЈСКА „АНТИУСТАШКА“ ГАЛАМА:
ДА ЛИ ХРВАТСКА ПРЕДСЕДНИЦА
КОНТРОЛИШЕ СРПСКО СУДСТВО
Омиљени портал појединих градских функционера је
изгледа на трагу фрапантне чињенице: да српску државу
контролише председница Хрватске Колинда Грабар
Китаровић, „љубитељка песама усташког кантаутора
Томпсона“? Да ли је дуга рука „Бљеска“ и „Олује“ стигла до
Сремске Митровице(?), забринуто се пита дотични портал.
Повод за ово писање је пресуда Апелационог суда, којом
је учитељ Основне школе „Слободан Бајић Паја“ Мате
Жарко враћен на посао, јер је незаконито добио отказ,
што је (незаконитост то јест) прихватио и Основни суд у
Сремској Митровици, који је одбио учитељеву жалбу на
решење директорке Школе Анкице Јевтић.
О овоме смо већ писали: против учитеља је вођен
дисциплински поступак, који је кулминирао незаконитим
отказом, јер је прекршен процесни поступак. Апелациони
суд је овај вашар од дисциплинског поступка поништио,
јер је нашао да је директорка била и сведок у поступку и
неко ко поступак води (дакле: сам свој мајстор?), што је у
сваком, па и у управном поступку недопустиво.
Невоља је, према тумачењу портала, чињеница што
се Мате Жарко, Хрват по националности, као тема
разговора нашао прошле године у Таванкуту, приликом
сусрета српског премијера Александра Вучића и хрватске
председнице Колинде Грабар Китаровић. У тексту
омиљеног портала појединих митровачких функционера се
јасно каже:
Ситуацију нарочито подгрејава сумња да је своју
улогу у пресуди Апелационог суда одиграла и хрватска
председница Колинда Грабар, љубитељка песама
усташког кантаутора Томпсона.
Чије су то речи, да ли је у питању интерпретација која
долази из „Бајићеве“ школе, или је то став уредништва

портала, нисам могао да разумем, али то није најважније
питање.
Срећа је, ето, да се поред издајничког, корумпираног
и антисрпског судства, које је ваљда оличење некакве
„банана државе“, на бранику српства нашао неко ко није
могао да оћути овакву неправду. Нама који идемо на
гласање, остаје питање без одговора: Зашто је Вучић
добио толико поверење гласача на последњим изборима,
ако нам је судство, као основни стуб државности, у власти
председнице неке друге државе? Која, је узгред, још и
љубитељка песама усташког кантаутора Томпсона.

ПРИЧЕ О УСТАШАМА У МИТРОВИЦИ:
ДА ЛИ ЈЕ У ПИТАЊУ ДИМНА ЗАВЕСА
ДА БИ СЕ САКРИЛА НАЧИЊЕНА ШТЕТА
Како је кренуло са антиусташком артиљеријом, питање је
дана када ће се поставити и питање зашто је Александар
Вучић уопште имао разговарати са Колиндом Грабар
Китаровић, јер да није било тог разговора, не би се на
дневном реду помињао и случај Мате Жарка, а да Мате
Жарко није водио тај суд, можда се не би ни открило да
српским судством управља хрватска председница.
Све је то фино, само још да за то има доказа, али мени
се чини да је у питању нешто друго. Треба бацити димну
завесу на овај случај, јер након пресуде Апелационог
суда Школа ће морати, што за судске трошкове, што
за неисплаћене плате, Мате Жарку, да исплати више
од милион динара. И сама објашњења, како учитеља
Мате Жарка, тако и директорке Анкице Јевтић много су
прозаичнија од епског сукоба са злочестим усташама.
- Веровао сам да има правде и то је једино што ми је
давало снаге за све ово време. Дете ми је напустило
факултет, јер није било пара ни за храну. Од нас петоро у
кући, само моја жена ради за скромну плату у приватној
фирми – каже Мате Жарко.

Сремска Митровица
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Мате Жарко

Анкица Јевтић

Још апсурдније од целог овог случаја је и сам разлог због
чега је учитељ суспендован, Каламбур је настао због баналне
расправе око тога како ће се надокнадити изгубљени часови
за време Дечје недеље. Чисто техничка ствар, али неслагање
учитеља са директорком школе је искоришћена да се од муве
направи медвед. Мате Жарко каже да то није случајно:
- Моменат је искоришћен да би мене отпустили и на моје
место запослили, такође на незаконит начин, другу радницу.
Због овога што се дешавало, сматрам за најодговорнију
начелницу Градске управе за образовање Мирјану Пјевац.
Она се цело време прави необавештена и невешта, а врло
добро је све знала о чему се овде ради. Суд, коме сам се
жалио због незаконитог отказа, се такође понашао чудно. Суд
је прихватио као здраво за готово све оно што говори Анкица
Јевтић, иако је и лаику јасно да не може у управном поступку
да директор буде истовремено и сведок и доносилац одлуке.
То није било ни за време Турака – кадија те тужи, кадија те
суди...
Немајући више куд, Мате Жарко се обратио и премијеру
Александру Вучићу, приликом његовог сусрета са хрватском
председницом Колиндом Грабар Китаровић у Таванкуту, јуна
прошле године. Том приликом је, пренели су медији, између
осталог рекао:
- Не знам да ли сам им сметао зато што сам Хрват, или
зато што сам био члан ДС, али да хоће знали би да сам ја
помагао Србима који су долазили овде као избеглице, више
него неки родољуби, који су то своје лажно родољубље
итекако уновчили и политички злоупотребили.

КО СРЕЋУ КВАРИ СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ: ДА ЛИ „УСТАШКИ ЛОБИ“,
ИЛИ НЕКОМПЕТЕНТНИ КАДРОВИ
Директорка Анкица Јевтић не одустаје од свог убеђења да
се није огрешила о закон, али ипак ће морати да прихвати
пресуду Апелационог суда:

- Након добијене пресуде Основног суда у коме се доказују
повреде туженог као и законитост решења о отказу,
уследила је пресуда Апелационог суда који је због
неусаглашености нашег кровног Закона о основама
система образовања и васпитања и Закона о управном
поступку, утврђена формална грешка. По мишљењу
Апелационог суда који, цитирам „сматра да нема потребе
да се упушта у садржину оспорених решења односно да се
изјашњава о повредама које су тужиоцу стављене на
терет ...“ увиђамо мањкавост целокупног правног система
и неусаглашеност са Законом о раду и питамо се да ли
једно такво правно тело заиста не треба да се „упушта“ у
нечије правне преступе.
Поступићемо по пресуди Апелационог суда, који се није
упуштао у насилничке преступе туженог, те га вратити
на рад, а истовремено своје право потражити на Врховном
суду.
Да ли са нестрпљењем очекујемо повратак колеге који
се несавесно односи према раду, пуши на часу, псује
колегама мајку, удара их, назива багром, крмачама,
понижава, вређа директора, прети смрћу...да, наравно.
Такви су нам увек подстицај за даље напредовање - рекла
је Анкица Јевтић у писменој изјави коју је доставила М
новинама.
И на крају, можда би неко могао да се позабави темом: ко
заиста срећу квари Сремској Митровици? Да ли „усташки
лоби“, или некомпетентни кадрови, не само у школству, него
и у другим областима... Далеко од тога да је Мате Жарко
светац, или да директорка није имала дисциплинска посла,
ако је ту било ичега од онога што је изјавила М новинама.
Али, ко ће да оправда њено непознавање управног поступка,
који добро зна свака шалтеруша запослена у општини?
Пресуда је пала због процедуралних пропуста, по чему
испада да Анкица Јевтић није знала шта ради приликом
вођења дисциплинског поступка. Или је баш знала, али није
марила? Па, ако прође – прође...
Учитељ Мате Жарко од 1. јуна се враћа на посао.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Конкурс за директоре
Водовода и Стандарда

О

дборници локалног
парламента у Шиду
су на седници која
је одржана у петак, 26. маја
усвојили програм и статут
ЈКП „Јавна расвета, услу
ге и одржавање“, јавног
предузећа које је настало
трансформацијом ЈП за
стамбене услуге и грађе
винско земљиште и поста
ло правни следбеник тог
предуз ећа. Такође усвојен
је и Статут Галерије слика
„Сава Шумановић“. О раду
новоформираног ЈКП „Јав
на расвета, услуге и одр
жавање“, одборнике је упо
знао в.д. директора Душан
Ластић.
- Бавимо се обезбеђи
вањем јавног осветљења,
одржавањем, адаптацијом
и унапређењем објеката
инсталација јавног осве
тљења на територији шид
ске општине. Такође, води
мо евиденцију о пословним
просторима и гаражама и
ажурирању истих. Ради
мо послове управљача
путева, где издајемо раз
не сагласности за грађе
ње, односно постављања

Милана Момчиловић
– Свилокос

Одборници шидског парламента

водовода,
канализације,
топловода,
железничке
пруге. Издајемо сагласно
сти и за издавање саобра
ћајних површина прате
ћих садржаја јавног пута и
сагласности за одржавање
спортских и других мани
фестација на јавном путу. У

Душан Ластић

Мостовима у Моровићу
неопходна санација
Одборник Лиге социјалде
мократа Војводине Предраг
Бекерек указао је одборници
ма на ургентност санације и
реконт рукц ије мостова у
Моровићу, који се налазе у
веома лошем стању, као и на

еколошки проблем на реци
Студви која, како је рекао,
сада изгледа као „тепих од
траве“. Обраћајући се предсе
давајућима, указао им је на
хитност решавања тих про
блема.

предузећу имамо два запо
слена, а агенцијски изводи
мо књиговодствене услуге,
тако да смо трошкове све
ли на минимум - истакао је
в.д. директора ЈКП „Јавна
расвета, услуга и одржава
ње“ Душан Ластић.
Одборници су већином
гласова усвојили извештаје
о раду за 2016. као и финан
сијске планове за 2017.
годину месних заједница

Адашевци, Беркасово и
Сот. Приликом подношења
извештаја о раду, члан
привременог тела МЗ Сот
Ивица Кубик, обавестио је
одборнике да су на опште
задовољство мештана тог
села, почели радови на
изградњи водовода.
Усвојени су и предло
зи одлука о спровођењу
јавног конкурса за избор
директора јавних предузе
ћа ЈКП „Стандард“ и ЈКП
„Водовод“ Шид. Разлог за
доношење ове одлуке је
према речима секретар
ке СО Шид Милане Мом
чиловић - Свилокос, што
су досадашњи директори
наведених јавних преду
зећа 15. јуна 2016. године
именовани на период од
једне године, те је неопход
но у складу са Законом о
јавним предузећима, доне

Нови шеф одборничке групе СПС-а
На почетку седнице председ
ник Скупштине Велимир Рани
сављевић обавестио је одбор
нике да је одборничка група
Војислав Шешељ - Српска
радикална странка, доставила
предлог за допуну дневног
реда. У допуни се наводи тачка
која се односи на разрешење и

именовање члана Одбора за
административно - мандатно
имунитетска питања, на основу
које се разрешава члан одбора
Јована Пилиповић, а именује
се Ђурица Еделински. Такође
на предлог исте одборничке
групе, разрешен је члан одбора
за комуналне делатности и

делатности од општег интереса
Наташа Миљановић, а на њено
место се именује Биљана Пап
данко.
Председник Скупштине упо
знао је одборнике и да ће уме
сто Дејана Логарушића, шеф
одборничке групе СПС-а бити
Биљана Жеравић.
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ти ову одлуку пре истека
њиховог мандата.
- Јавни конкурс ће спрово
дити комисија за спровође
ње јавног конкурса за избор
директора јавних предузе
ћа чији је оснивач Општина
Шид. Јавни конкурс ће бити
објављен у Службеном гла
снику Републике Србије,
Службеном листу Општине
Шид, на званичном сајту и
у дневном листу „Дневник“.
Конкурс ће бити отворен 30
дана од дана објављива
ња и све приспеле пријаве
које испуњавају услове из
конкурса и Закона ће кон
тролисати петочлана коми
сија. На основу пријавље
них кандидата комисија ће
формирати листу од три
најбоље рангирана канди
дата коју ће потом достави
ти Општинском већу. Поред
услова прописаних зако
ном, кандидат мора да има
високо образовање у обла
сти хуманистичких и технич
ко-технолошких наука, пет
година радног искуства са
високом стручном спремом,
три године радног искуства
на руководећим послови
ма повезаним са послови
ма јавног предуз ећа, да
познаје област корпора
тивног управљања и да му
није изречена дисциплин
ска мера - рекла је Милана
Момчиловић - Свилокос.
Одборници су усвојили и
извештај о раду Општинске
управе за 2016. годину као и
измењену одлуку о утврђи
вању и изузимању од отку
па станова који су подигну
ти средствима датим или
сакупљеним за добротвор
не и друге друштвено кори
сне сврхе. Такође, усвоје
ни су и предлози одлука о
јавним
паркиралиштима,
зоохигијени, одлука о снаб
девању водом за пиће, о
пречишћавању и одвође
њу отпадних вода, одлука
о димничарским услугама,
као и одлука о условима и
начину постављања монта
жних објеката на површина
ма јавне намене.
Предлози ове одлуке
нашли су се пред одборни
цима, према речима Петра
Дамјановића из Одеље
ња за урбанизам Општине
Шид, због неминовности
усаглашавања са измење
ним и допуњеним Законом
о комуналним делатности
ма, као и измењеним Зако
ном о прекршајима.
М. Н.
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СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ИНЂИЈИ

Више новца у
општинској каси

Седница Скупштине општине Инђија

Н

а последњој седни
ци Скупштине општи
не у Инђији одржаној
у петак, 26. маја нашло се
укупно 19 тачака на днев
ном реду, а најзначајнија
међу њима била је одлука
о ребалансу буџета општи
не за текућу годину, коју су
инђијски одборници усвојили
већином гласова.
Буџет Општине Инђија
након ребаланса увећан је
за око 400 милиона дина
ра, јер су стигла средства
са виших нивоа власти која
нису раније планирана. Како
истиче председник Општине
Инђија Владимир Гак сре
дином септембра очекује
се нови ребаланс, јер ће се
већ тада знати који пројекти
ће бити реализовани у овој,
а који ће морати да сачекају
наредну буџетску годину.
- Имаћемо много реални
ји буџет следеће године, јер
ћемо већ до краја ове, изми
рити највећи део дуговања.
Од стране Управе за капи
тална улагања АП Војводине
додељена су нам средства у
износу од 76 милиона дина
ра за завршетак хале, и то
смо морали сада да уврсти
мо у ребаланс - каже Гак и
додаје:
- Друга тема је незаоб
 и
лазна, а тиче се Дома здра
вља, и ту смо морали да
подигнемо средства за неких
85 милиона динара. Пре

свега, од тих средстава, 50
милион
 а динара одлази на
неисплаћене путне трошко
ве радницима у овој устано
ви.
Општина Инђија добила
је и 33 милиона динара од
Управе за капитална ула
гања АП Војводине која ће
бити искоришћена за другу
фазу радова у индустриј
ској зони, локација 15, која
подразумевају нову путну
инфраструктуру.
- Имамо и неких заосталих
судских трошкова и пенала
који свакодневно стижу на
наплату, те смо и то пред
видели ребалансом. Нема
дана да не стигне нешто
од заосталих дуговања на
наплату и то само реба
лансом можемо решавати.
Имали смо и један технички
проблем, јер нисмо уврстили
одржавање јавне расвете у
буџет. За месечно одржава
ње треба да издвојимо око
3,5 милиона динара, и ту
смо предвидели 50 милиона.
Такође смо предвидели и 10
милион
 а динара за форми
рање пољочуварске службе
- каже председник Општине
Инђија.
Гак је најавио да у наред
ним
месецима
очекује
велики прилив средстава у
локални буџет од продаје
земљишта инвеститорима
у индустријској зони. Већ
у јулу се очекује продаја

земљишта површине 60 хек
тара инвеститору који је наја
вио отварање 1.800 радних
места. Од продаје поменуте
парцеле локална самоупра
ва требала би да приходује
око четири милион
 а евра.
- Све смо ближе жељи, коју
сам више пута поменуо, а то
је да Инђија до 2020. годи
не буде највеће градилиште
у Срему. Ако ову инвести
цију успемо да реализује
мо до краја, наша општина
биће
непрепознатљива.
Само број радних места које
ћемо имати до краја мандата
допринеће томе да можемо
да кажемо како смо уради
ли добар посао - каже Гак и
наводи да је фабрика „Фар
мина“ предвидела проши
рење капацитета, те да ће у
наредном периоду запосли
ти још 70 радника.
- Фабрика „Квас“ ових дана
на лицитацији треба да купи
земљиште у индустријској
зони, што смо већ више пута
најавили, а изградњу инду
стријског објекта површине
12 хиљада метара квадрат
них најавио је и крагујевачки
„Агромаркет“, који планира
да запосли око 70 радника
- каже председник Општине
Инђија и додаје да у наред
ном периоду свако ко буде
желео да ради, моћи ће да
нађе посао захваљујући
најављеним инвестицијама.
М. Ђ.
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СА ПОСЛЕДЊЕГ САСТАНКА СИСТЕМА 48 У ИНЂИЈИ

Прикључци на водовод
у Чортановцима

В

одовод у Чортановцима
биће пуштен у рад до 5.
јуна, потврђено је на
последњем састанку Система
48 у Инђији, одржаном у петак,
26. маја. Према речима вршио
ца дужности директора „Водо
вода“ Драгољуба Трифуновића
стекли су се сви услови да
градска вода коначно потече са
чесми у чортановачким домо
вима.
- Коначно смо добили пози
тиван резултат анализе воде,
који нам је био потребан како
бисмо могли да кренемо са
прикључцима. Наши радници
су још увек на терену и спрово
де анкету, како би дошли до
тачних података о броју мешта
на који су заинтересовани да
своја домаћинства прикључе
на водоводну мрежу - каже Три
фуновић.
Према његовим речима до
сада је анкетирано 50 одсто
мештана и тај посао требао би
да буде ускоро окончан.
- Од до сада анкетираних
мештана, 58 одсто заинтересо
вано је да своја домаћинства
прикључе на водоводну мрежу,
што је сасвим довољно да кре
немо са израдом прикључака.
Остало нам је још да урадимо
подстаницу за хлорисање, али
и то ће бити завршено до краја

Састанак Система 48
ове недеље - каже Трифуно
вић.
Потписивање уговора врши
ће се највероватније у Месној
канцеларији у Чортановцима,
како мештани не би морали да
долазе у просторије „Водовода“
у Инђији.
Председник Општине Инђија
Владимир Гак говорећи о ново
изграђеној мрежи у Чортанов
цима, истакао је да та инвести
ција треба да се настави, како
би водоводном мрежом био
покривен и онај део села који

није био обухваћен пројектом.
- Задовољни смо чињеницом
да је велики број мештана
заинтересован да своја дома
ћинства прикључи на водовод
ну мрежу. Имали смо примере
у суседним општинама где су
мештани неких села инсисти
рали да се изгради водовод, а
када је требало домаћинства
да прикључе на мрежу, на тај
корак се одлучио свега њих
десетак. Зато смо ми одлучили
да спроведемо анкету и обићи
ћемо више од 800 домаћинста

ва, која имају могућност да се
прикључе на мрежу - каже
председник Општине Инђија и
додаје:
- Свега 18 одсто, од до сада
анкетираних, не жели прикљу
чак, али мислим да ће се и они
предомислити када виде како
код комшија, након прикључе
ња на мрежу, све боље функ
цион
 ише. До сада њих 58 одсто
жели прикључак и то је више
него довољно да се ова инве
стиција реализује до краја.
М. Ђ.

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Новац из Покрајине за атарске путеве

Н

а седници Општинског већа у Руми,
која је одржана 26. маја, дата је сагла
сност на измену плана јавних набав
ки Општинске управе за текућу годину.
О томе Биљана Дамљановић, шефица
Одељења за финансије, привреду и пољо
привреду каже:
- Разлог за поменуту измену су тран

Седница Општинског већа

сферна средства са виших нивоа власти.
Румска општина је добила из АП Војводи
не 7,5 милиона динара за уређење атар
ских путева док је Министарство привреде
уплатило 100 милиона динара у општински
буџет за финансирање изградње пречиста
ча отпадних вода.
Подсетимо, овај пречистач ће се градити

у близини француске фирме „Хачинсон“, у
радној зони „Румен“.
- Поред 7,5 милиона динара из Покраји
не, румска општина је издвојила сопствена
средства у износу од 12 милиона динара,
за уређење атарских путева. Тендер за нај
бољег понуђача је расписан, а уредиће се
атарски путеви у Платичеву, Буђановцима
и Жарковцу - каже председник Општине
Слађан Манчић.
Он је напоменуо и да би локална само
управа ускоро могла да оствари додат
не приходе и од нове продаје земљишта
у индустријској зони „Румска петља“, јер
постоји интересовање инвеститора за ула
гање у ову радну зону.
Чланови Општинског већа су усвојили
и решење о додели средстава црквеној
општини Кленак. Реч је 250.000 динара за
поправљање фасаде на парохијском дому
и реновирање храмовне капије.
Прихваћен је и предлог правилника о
додели помоћи у натури у румској општини,
а циљ је да се допринесе смањењу сиро
маштва, али и да се олакша рад Центру за
социјални рад.
С. Џ.

31. MAJ 2017.

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На гласање 25. јуна
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ИЗБОРИ У МЗ ЉУКОВО

Напредњаци
апсолутни
победници
Коначни резултати:
СНС - Остали 77:0

Ускоро поново на гласање

Председник Скупштине Града Сремска Митровица Томи
слав Јанковић је 23. маја расписао изборе, а од понедељка,
29. маја почеле су да теку изборне радње

И

збори за савете 34 месне заједнице ца Томислав Јанковић, избори за савете
на територији Града Сремска Митро месних заједница су веома важни, јер гра
вица биће одржани у недељу, 25. ђани бирају кандидате који ће руководити
јуна. Председник Скупштине града Томи њиховим месним заједницама и бити спона
слав Јанковић је 23. маја расписао изборе, између њих и градске управе.
а од понедељка, 29. маја почеле су да теку
- Дали смо сугестију да кандидати који
изборне радње.
желе да имају своје посматраче на избор
Бира се укупно 242 кандидата у 34 месне ним местима могу да имају своје представ
заједнице. У 11 месних заједница, које има нике, како би читав процес био транспа
ју мање од 1.000 бирача бира се пет чла рентнији. Вођени искуством из претходног
нова савета. То су: Бешеново, Шуљам, периода, било је питање да ли ће се пот
Лежимир, Шишатовац, Раденковић, Заса писи оверавати код нотара или ће то бити
вица 1, Засавица 2, Босут, Бешеновачки решено на нивоу месних засједница и коми
Прњавор и Стара Бингула. Кандидати за сији смо сугерисали да то буде на нивоу
чланове савета у оним селима која имају месних заједница. Разуђена смо општина,
мање од 100 бирача треба да сакупе пет одлазак код нотара би повећао трошкове
потписа, док у селима којa имају више од кандидатима и онемогућио би некима да
100, а мање од 1.000 бирача, кандидату је се кандидују због недостатка финансијских
потребно 10 потписа.
средстава. Читав изборни процес ће бити
У 10 села, која имају између 1.000 и 2.000 поједностављен, да би се што више канди
бирача, бира се седам чланова савета. То дата кандидовало и да би грађани изабра
су: Велики Радинци, Гргуревци, Манђелос, ли најквалитетније људе који ће доносити
Дивош, Чалма, Салаш Ноћајски, Ноћај, најбоље одлуке за њихове месне заједице
Равње, Јарак и Шашинци. Кандидати из – рекао је Јанковић.
ових месних заједница
Председник Комисије
ће морати да прикупе
за спровођење избора за
најмање 20 потписа.
чланове савета месних
У 13 месних заједни
заједница је Мирослав
ца, и то у свим градским
Јокић, а његов заменик
месним
заједницама,
је Срђан Тешић. Члано
Мачванској Митровици,
ви Комисије су: Милош
Лаћарку, Мартинцима и
Мишковић,
Милорад
Кузмину, која имају пре
Попадић, Снежана Бабиј,
ко 2.000 бирача бира
Ненад Радмановић, док
се девет чланова саве
су заменици чланова:
та. Кандидати за члано
Витомир
Обренчевић,
ве савета ових месних
Дражен
Дамњановић,
заједница ће морати да
Биљана Матић и Миро
прикупе најмање 30 пот
слава Марић. Секретар
писа.
ка Комисије је Јелена
Како је истакао пред
Поповић, а њена замени
Председник Скуштине
седник Скупштине Гра
ца је Тања Тривић.
Томислав Јанковић
да Сремска Митрови
Б. Селаковић

Избори за чланове Савета
месне заједнице Љуково одр
жани су у недељу, 28. маја, две
недеље након избора који су
одржани у осталих девет
месних заједница на територи
ји општине Инђија. Од укупно
седам мандата у тој месној
заједници, кандидати Општин
ског одбора Српске напредне
странк е освојили су свих
седам.
Подсетимо да су на избори
ма одржаним 14. маја, од укуп
но 70 места у девет савета,
кандидати СНС освојили свих
70 мандата. Са месном зајед
ницом Љуково, кандидати СНС
имају укупно 77 својих пред
ставника у десет месних зајед
ница на територији општине
Инђија, чиме су остварили
историјски успех на изборима
са стопостотним бројем својих
представник а на поменутим
функцијама.
Поред историјског успеха
кандидата ОО СНС Инђија,
изборе за чланове савета
месних заједница обележила
је и велика излазност која је,
како је истакао председник ОО
СНС и председник Општине
Инђија Владимир Гак, само у
Крчедину износила 45 одсто.
- Желим да честитам свим
нашим кандидатима на раду и
на ономе што су чинили за
наше суграђане у претходном
периоду, као и да им поручим
да сада имају још већу одго
ворност за своје село. Пробле
ма је увек било и биће, али
ћемо их решавати. Избори за
чланове савета месних зајед
ница били су веом
 а важни, и то
сам нагласио више пута. У
претходних годину дана сусре
тали смо се са једном врстом
неодговорности чланова саве
та месних заједница из редова
СПС и ДС, који нису нашли за
сходно да на било који начин
оствар е
ком ун ик ац ију
са
локалном самоуправом, због
чега су највише трпели мешта
ни. То је био случај у најмање
пет села, али ми нећемо запо
ставити ниједног нашег сугра
ђанина и улагаћемо равномер
но у све сеос ке средине - рекао
је Гак.
М. Ђ.
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АУСТРИЈСКИ АМБАСА ДОР ЈОХАНЕС АЈГНЕР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Подршка такмичаркама
„Србија у ритму Европе“

П

рошлог понедељка, 29. маја
Сремску Митровицу посетио је
амбасадор Аустрије у Београду
Јоханес Ајгнер због такмичења „Србија у ритму Европе“. Амбасадора је у
Градској кући примио градоначелник
Владимир Санадер са сарадницима.
- Нама је велика част и задовољство што ће наше младе суграђанке
представљати Аустрију на такмичењу

„Србија у ритму Европе“. Велика је
ствар да Аустрија, као једна врло
озбиљна држава Европске уније,
буде покровитељ нашој деци на том
такмичењу. Ми смо као локална самоуправа искористили овај моменат
да се боље упознамо са аустријским
амбасадором, да разменимо искуства
и видимо како нам могу помоћи при
реализацији пројеката – изјавио је

Митровчанке наступају девете
Финално такмичење „Србија у ритму
Европе“ одржаће се 25. јуна у Сомбору, а
представнице Сремске Митровице на овој
манифестацији наступиће под редним бројем 9.
– Наше представнице улазе у последњу
фазу припреме. Пробе се одржавају у сали
Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“
зато што ту имају све потребне услове, како
техничке тако и сценске који су неопходни
у овој фази припрема – рекла је Светлана

Миловановић, заменица градоначелника.
Према њеним речима планирана је и
поставка билборда у Сремској Митровици
почетком јуна, на којем ће се налазити број
за слање СМС порука за наше представнице.
У манифестацији „Србија у ритму Европе“ Сремску Митровицу ће представљати
Исидора Орловић, Теодора Стојановић,
Борислава Ђукић, Катарина Чолић, Тијана
Илић, Кристина Ерцеговчевић и Катарина
Коларић.
В. Ц.

градоначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер.
Ако девојчице из Сремске Митровице победе, следеће године Сремска
Митровица биће домаћин овом такмичењу.
- Велика нам је част и задовољство
да је Аустрија ове године покровитељ
такмичаркама из Сремске Митровице.
Чуо сам песму, сигуран сам да ће бити
успешна. Нас, поред ове сарадње,
повезује привредна и пољопривредна сарадња, као и културна. Морам
да додам да је ова манифестација
врло леп начин ширења европског
духа и европских вредности - додао је
амбасадор Јоханес Ајгнер и поручио
да поред њега и Амбасада Аустрије
подржава ову манифестацију и пожелео нашим представницима пуно
успеха.
Након разговора, амбасадор Ајгнер
обишао је културно – историјске локалитете у Сремској Митровици.
С. Станетић

КОНФЕРЕНЦИЈА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Повезивање привредника

У

Градској кући у Сремској Митровици, прошлог понедељка, 29. маја
одржана је прва регионална конференција локалних самоуправа западног
Балкана. Конференција је имала за циљ
да нагласи значај регионалне сарадње и
њен утицај на привредни развој локалних
самоуправа и развој мале и средње привреде.
- Наш циљ је да покушамо да преко локалних самоуправа повежемо што
више привредних субјеката и створимо
јединствено тржиште западног Балкана
како би наши привредни субјекти могли
лакше, боље и са много више пара да
прођу на том тржишту. Повезивање при-

вредних субјеката на тржишту западног
Балкана окупља земље бивше Југославије, без Словеније – рекао је градоначелник Сремске Митровице Владимир
Санадер.
Конференцији је присуствовала и
председница Општине Пећинци Дубравка Ковачевић Суботички.
- Очекујем да ова сарадња почне да се
развија. Наша Општина до сада није имала неку успешну прекограничну сарадњу.
У многим пројектима је управо то битно,
да будете удружени и да се на тај начин
остваре неки значајнији пројекти – рекла
је Дубравка Ковачевић Суботички.
Министарство државе управе и локал-

не самоуправе Владе Републике Србије
укључило је у израде и нацрте закона
одређене представнике јединица локалних самоуправа, Сталну конференцију
градова и општина, као и представнике
НАЛЕД–а.
- Наш циљ је да сви заједнички учествујемо у израдама закона који се тичу
локала. Мислим да је добро да се овакве
дебате често организују из разлога што
људи који долазе са државног нивоа могу
да препознају потребе у разговорима са
представницима локалног нивоа – изјавио је државни секретар у Министарству
државе управе и локалне самоуправе
Владе Републике Србије Бојан Стевић.
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АСОЦИЈАЦИЈА КИНЕСКИХ ПРИВРЕДНИКА У РУМИ

Могућа привредна сарадња
Ч
ланови Асоцијације кинеских при
вредника у Војводини разгова
рали су 24. маја у Градској кући
са председником Општине Слађаном
Манчићем и запосленима у Одељењу
за локални економски развој о могућ
ностима сарадње и улагања кинеских
привредника у румску општину.
На челу делегације ове Асоцијације
која је у Војводини основана у децем
бру прошле године био је Зоу Јунвеи.
После састанка Слађан Манчић је
указао да су недавно потписани међу
државни уговори о сарадњи Србије и
НР Кине, у циљу што већег привлачења
кинеских инвеститора, те да су и ови
разговори на том трагу.
- Изнета су два конкретна предлога
везана за нашу Општину, један се одно
си на изградњу велике кинеске робне
куће из ланца „Панда“, а други је везан
за реконструкцију и улагање у Градску
пијацу, тачније тржницу. Они су предло
жили да уложе средства и реконстру
ишу тржницу, а да им се други ниво
уступи за пословни простор. То би било
прихватљиво ако дођемо до договора
који задовољава обе стране - рекао је
Манчић.
Чланови ове делегације ће послати и
свој извештај са овог састанка, али и о
привредним потенцијалима Руме како
амбасади и тако и матичној држави.

Слађан Манчић и кинески привредници

- Они су упознати и са чињеницом да
код нас већ постоји једна кинеска инве
стиција где се производи меморијска
пена, а румску општину су већ назначи
ли као занимљиву за улагање и развој
бизниса. Врло брзо ми ћемо им посла
ти све услове везано за реконструк
цију затвореног дела пијаце, а што се

тиче поменуте робне куће видим да су
врло решени да овде изграде велику и
модерну робну кућу. Ту би требало да
се запосли тридесетак људи и ми то
подржавамо - истакао је Слађан Ман
чић и најавио нове контакте и разговоре
са овом Асоцијацијом.

С. Џ.

ОДГОВОР НА РЕАГОВАЊЕ ПРЕС СЛУЖБЕ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

И даље се питамо:
Ко је нама Шекспир?
У
прошлом броју М новина објави
ли смо реаговање Прес службе
Министарства културе и инфор
мисања на текст „Ко је нама Шекспир“.
Текст је објављен 10. маја у М нови
нама број 803. У реаговању Мини
старства помње се да су у поменутом
тексту „објављени нетачни подаци о
средствима које је Министарство кул
туре и информисања у 2017. години
определило за конкурсе из области
савременог стваралаштва, културног
наслеђа и дигитализације.“
Даље, Прес служба даје исцрпан
извештај о опредељеним средствима,
броју пријављених, одбачених и одо
брених пројеката, као и статистичку
анализу колико је новца опредељено
за културу у односу на прошлу годину.
Уважавајући статистичке податке
које нам је Прес служба Министарства
културе и информисања пружила,
морамо рећи да њиховим реаговањем
није демантована суштина текста „Ко

је нама Шекспир“, а та суштина тиче
се неприхватљиво малих средстава
која су на конкурсима додељена уста
новама културе из Срема.
Грешка новинара М новина, како
Прес служба Министарства са пра
вом констатује, начињена је у саби
рању одобрених средстава по поје
диначним конкурсима. Тако да је
укупан износ опредељених средста
ва нешто преко 622 милиона динара,
док смо ми оперисали са цифром од
533 милиона динара. Ако кажемо да
је у питању 19 конкурса, јасно је да је
грешка у сабирању могла бити начи
њена, без икакве зле намере. То је
уосталом, по нашем мишљењу, мање
битно. Битно је колико су установе
културе из Срема добиле средстава,
а добиле су веома мало. Још битније
је који пројекти нису задовољили кри
теријуме чланова комисије Министар
ства, а који јесу.
У тексту „Ко је нама Шекспир“ упра

во указујемо на то да веома значај
не културне манифестације у Срему,
као што су Дани словенске писмено
сти, Трема фест, или Шекспир фест,
нису задовољиле критеријуме чла
нова комисије Министарства култу
ре. То може да значи и да ти пројекти
нису били довољно добри, али то је
већ мало теже замисливо. Ми смо на
једном месту поређали пројекте који
нису добили средства и оне који јесу.
Читаоц
 има је остављено да цене и
просуђују.
М новине су регион
 ални недељник,
и нама је било важно да истакнемо да
су сремске установе културе добиле
необично мало средстава из репу
бличког буџета, а то је чињеница која
није оспорена у реаговању Прес слу
жбе Министарства културе и инфор
мисања.
Главни и одговорни уредник М новина
Светлана Цуцанић
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НЕ САМО О ПОЛИТИЦИ: Ђорђе Радиновић Џокеј, председник Општине Стара Пазова

Добар дриблер и џокеј
за тешке политичке трке

Са супругом, млађом ћерком и унуком

Ђ

орђе Радиновић, председник
Општине Стара Пазова свака
ко представља занимљиву
политичку личност у Срему. Не само
због тога што га сви знају пре по
надимку Џокеј, него по пуном имену и
презимену, него пре свега по једној
богатој и успешној каријери коју је
годинама гради и изградио у месту у
ком се родио и општини којој припада.
А није да му није нуђено да оде у Нови

Сад, Београд и тамо настави да се
бави политиком. Радиновић је целу
политичку каријеру посветио доброби
ти локалне заједнице, месне заједни
це, општине. Људи су у њему увек
препознавали искреност и несебично
залагање за општу ствар, о чему све
доче и његови политички резултати.
Са Ђорђем Радиновићем смо разго
варали о свему, овога пута о политици
најмање. Како је добио надимак Џокеј,

откуд то да један Сремац није поли
тички симпатизер Лиге, како се захва
љујући лубеницама нашао на Марака
ни, зашто људи мисле да је превише
добар и мекан за функцију на којој се
налази?

Надимак Џокеј
Корену су ми сремачки, докле год
памтим уназад, и то баш у Белегишу.
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Живим у кући, на темељу, у којој су
живели отац и деда.
У раном детињству сам баш волео
коње. Имали смо четири коња, била је
пуна штала. Памтим и како су се зва
ли, Сегин, Соко, Арап и Рубин. Један
је био белац, један зеленко, а два су
били риђани. Зеленко и Белац су били
лепши. После је отац продао коње,
купио трактор, и тако, изгубила су се
та времена. Сви моји су се бавили
пољопривредом. Између осталог има
ли смо два јутра винограда између
Белегиша и Бановаца. Ми смо радили
та два јутра винограда и то је био
велики посао, али све је то било за
нашу кућу, нисмо продавали вино и
ракију. Највише је било сланкаменке и
француза, то су биле сорте грожђа
које су се тада гајиле. Виноград се
некад шприцао плавим каменом. Лети,
после шприцања винограда, мој отац
је купао коње у Дунаву, пошто је у бли
зини нашег винограда био спуст на
Дунав. Ја сам био један од ретких
дечака који је смео да јаши коња док
плива Дунавом. То ме је тата научио, и
већ са десетак година јашио сам коња
само са оглавином и кајасом. Због
тога сам добио надимак Џокеј, прво од
мог наставника Дулета Гајина, јер је
њему то било симпатично. Он је био
из Војке, а био нам је рођак, па је
долазио код нас у виноград, кад се
орезује, кад се шприца, у бербу и тако
... Он је знао да ја смем да јашим коња
у Дунаву и он ми је и наденуо надимак,
Џокеј.

Фудбал и лубенице
Фудбалер сам био од раног детињ
ства, од своје десете године. Прве
фудбалске кораке сам направио у пио
нирима Црвене звезде. Тренери су ми
били Стеван Остојић и Милован
Ђорић. А у Звезду сам доспео захва
љујући лубеницама. Некада су моји
сејали много бостана, по четири јутра
лубеница и два јутра диња. Продава
ли смо бостан на Палилулској пијаци у
Београду. То је трајало по цело лето.
Мама продаје на пијаци, то су биле
чувене „фришке белегишке“ лубенице,
а тата са нама децом бере и носи на
пијацу. Рајко Митић је куповао лубени
це од нас. Ту је био цео ред Белегиша
на који су продавали бостан. И мој
брат од тетке, који је био образовани
ји, био је машински инжењер, каже
једног дана Рајку Митићу онако кроз
разговор, ево овај наш мали игра фуд
бал, и Рајко каже доведи га на Марака
ну. И тако се ја нађем на Маракани и
годину дана сам играо за пионире.
Међутим, десило се да сам у школи
пао и поломио кључну кост на седам
места, имам још ожиљак. То је било
јако незгодно. Две године нисам могао
да играм фудбал. Имао сам уграђену
шипку, две операције, тако да сам
заборавио на Звезду. Након тога сам
играо мало у Белегишу и брзо прешао
да играм за Јединство из Старе Пазо

11

Белегиш

У Старим Бановцима
ме је видео неки
Милош Грујић, познат
београдски тренер,
био је некад фудбалер
ОФК Београда. Он ме
је одвео у Београд,
прво у Батајницу, па у
Телеоптик и на крају
само он и ја завршили
у ФК ИМТ на Новом
Београду. Ту сам
био од 1984. до 1991.
године. Играо сам
у халф линији.
Пет година сам
био капитен

ве. Одатле сам прешао у Старе Банов
це, то је био нижи ранг. Ту сам играо
две године и ту ме је видео неки
Милош Грујић, познат беог радски тре
нер, био је некад фудбалер ОФК Бео
града. Он ме је одвео у Београд, прво
у Батајницу, па у Телеоптик и на крају
смо он и ја завршили у ФК ИМТ на
Новом Београду. Ту сам играо од 1984.
до 1991. године. Играо сам у халф
линији. Пет година сам био капитен, 16
пута наступао за аматерску репрезен
тацију Беог рада. То је био ранг од бео
градске зоне, до међурепубличке лиге,
рецимо као трећа лига у целој бившој
СФРЈ. Супруга и ја смо радили у ИМТ,
и то су била та „сретна времена“ кад
се живело нормално. Кратко додуше,
колико смо ми са нашим годинама
закачили. Највише сећања на фудбал
ску каријеру имам из ИМТ-а. Већ 1991.
године почела је да се распада и
фабрика. Ја сам имао већ 30 година,
поново сам се вратио у Јединство и ту
после годину дана завршио фудбалску
каријеру.

Опозиција и власт
Од почетка сам био укључен у осни
вања опозиције у Старој Пазови. Прво
је била основана група грађана „Са
ва“, добила је име по Светом Сави. Из
те групе је настала Српска народна
обнова Мирка Јовића, Српски покрет
обнове Вука Драшковића и Шешељев
Српски четнички покрет. Ја сам оти
шао у СПО са Вуком Драшковићем, то
ми је тада деловало као најозбиљнија
политичка прича. Имам и даље много
пријатеља из СПО. Милан Комненић је
долазио код мене све до своје смрти.
Њега сам јако волео зато што је био
образован човек, са њим се могло
лепо разговарати и много научити. И
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Мени често кажу
да сам много
добар, односно
много мекан по
карактеру, за
ову функцију
коју обављам.
Међутим, мене
је кућно
васпитање
везало за цркву,
а црква ме је
научила да је
човек велики
онолико колико
може да прашта
Патријарх Иринеј и Ђорђе Радиновић

Вук је долазио код мене кући, са Воји
славом Михајловићем сам и данас
пријатељ. Из тих времена и СПО-а
има пуно људи у Српској напредној
странци. 2000. године када је форми
ран ДОС, СПО је скоро нестао, изгуби
ла се та политичка прича. На инсисти
рање СПС ја сам пристао да будем
кандидат те странке. То ми је један
велики промашај. Међутим добио сам
изборе у Белегишу, али је СПС добио
само девет одборника од 48, све оста
ло је освојио ДОС. И ја сам поднео
оставку на место одборника.
2002. године сам напустио СПО кад
су га напусти Верко и Воја (Верољуб
Стевановић и Војислав Михајловић,
прим. аут.). Међутим, тако то није
ишло и ја сам направио групу грађана.
Мало сам „нестао“ са политичке сце
не. Тек 2004. године сам ушао као у
општинску скупштину као одборник, а
2005. сам победио на изборима за
Месну заједницу Белегиш са 100 посто
мандата. Велика афера са мојом гру
пом грађана десила се 2008. године
када смо на силу избачени из општин
ске скупштине. Тада сам сметао ДС
који је преузимао власт од радикала.
Још једном сам победио 2009. године,
тад већ као СНС. То су били први
избори на којима смо наступили као
Српска напредна странка и једино у
Подунављу, које сам ја водио, смо
освојили мандате и то у Белегишу,
Старим и Новим Бановцима. Посебно
сам поносан на изборе 1996. године.
Тада су били двокружни већински
избори за одборнике. Ја сам био кан

Моја породица
је веома страдала
за време комуниста.
Мој деда се бавио
политиком пре Другог
светског рата, био је
председник Пашићеве
радикалне странке за
цео старопазовачки
срез. Наравно да
је имао милион
проблема због тога и
за време рата и после
рата. Мој отац
никад није улазио у
политику зато што је
породица због деде
прошла врло тешке
и мучне периоде

дидат групе грађана и прошао у првом
кругу. Само два одборника су прошла
у првом кругу, односно добили више
од 50 посто гласова, то смо Радован
Баљак из Сурдука и ја. Иначе. ја сам
од 1993. до 2000. био председник
Месне зајендице Белегиш.

Поштован у свом селу
Ја сам као дечак био прилично
несташан, не стидим се то да при
знам. Прилично је необично да из јед
ног таквог профила израсте успешан
политичар, али сви моји несташлуци
су били у границама нормале, како
бих рекао. После су то многи у поли
тичком животу представљали на други
начин, али то су била претеривања, да
не кажем неистине. Резултати мог
бављења политиком су увек били
импозантни, у свом шору никад нисам
добио мање од 90 посто гласова.
У чему је тајна мог успешног баље
ња политиком? Прво, моја породица је
јако цењена породица и то све има
везе, посебно у селу као што је Беле
гиш, а и у сваком селу у Срему. Сви
моји су били поштени људи. Други део
приче је моја супруга, која је од 1996.
године матичар и шеф месне канцела
рије у Белегишу и она је давала вели
ки допринос. Она је увек била са
људима и њима на услузи. И наравно
ту је моје велико залагање за Беле
гиш. Много пута сам био у ситуацији,
када је недостајала скупштинска већи
на, нарочито од 2004. до 2008. године,
да тражим нешто заузврат. Никада
нисам то користио у личне сврхе, него
увек у корист села. Рецимо, изградња
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ским
сек рет ар ијат им а.
спортске сале у Белегишу
Посебно са Емилом Фејзула
била је услов да бих подржао
хијем.
радикале на власти. А нуђе
Комунисти су нам после
но ми је да будем потпред
рата узели доста земље.
седник Општине, али ја сам
Нешто је враћено, нешто
инсистирао на изградњи
није. Чак су и кућу у једном
спортске хале. И људи то
мом ент у
конф ис ков ал и.
знају, ту нема фолирања.
Стриц ми је причао да су
Зато ја уживам велико пове
истерали целу породицу из
рење грађана и ја сам на то
куће и да су сви они једно
веома поносан. И сад кад
време били на лединама.
бисте отишли у Белегиш и
После су кућу вратили. А
кад бисте питали грађане, уз
онда је 1949. отац отишао у
све оно што је лепо и вредно
војску, а деда у затвор због
у селу везано је моје име,
откупа. Баба је била сама,
односно надимак, Џокеј. На
стриц је већ био ожењен,
сваким изборима победе они
одвојио се. И онда су кренули
људи које ја подржавам.
поново, испочетка да раде и
Белегиш је иначе једно јако
стичу. И то је оно због чега
лепо уређено место, са пла
сам ја поносан на свог оца и
новима да буде једно од нај
на своју мајку, који су опет
лепших места у Срему. И то
створили капитал и нама
сваки Белегишанин зна. Дуго
деци су обезбедили добар
сам у тој локалној причи и
живот. Мој отац је опет, после
познајем проблем свак ог
свега у селу важио за газду.
места. Познајем и много гра
Али све су створили само
ђана. Ево сад смо добили
тешким радом. Велики новац
велику подршку у Војки. Зна
су зарађивали на бостану,
те, ово сад причам отворено,
међутим, то је био крвав
у Војки је увек био рат на
посао. Сејали су четири јутра
линији Босанци – Сремци.
лубеница и два јутра диња.
Напредна странка и радика
Имали смо камион „тамић“.
ли су увек некако припадали
Старији брат је возио, мама
Босанцима, и сад су и Срем
је продавала, а ја сам са
ци пришли напредњацима Из млађих дана, када се успешно бавио фудбалом
татом углавном био на боста
због мене. Добили смо 77
ну, брао и чувао. Диње се
процената на председничким
беру неколико пута на дан, да не попу
изборима. Тако је и у Старим Бановци
цају. Онда ја ујутру оберем диње па
ма. Успео сам да помирим те неке ста
трчећим кораком на купање на Дунав,
ре разлике.
па онда послеподне опет на брање
ди
ња. Тако је то било и могло кад сам
Сремац, а није лигаш
У чему је тајна мог
био млад.
успешног баљења
Нисам лигаш. Моја породица је вео
ма страдала за време комуниста. Мој
Поштовање вере и цркве
политиком? Прво,
деда се бавио политиком пре Другог
светског рата, био је председник
Мој деда је био председник Цркве
моја породица је јако
Пашићеве радикалне странке за цео
ног одбора после Другог светског рата
цењена породица и то целих 35 година. Иначе Белегиш је
старопазовачки срез. Наравно да је
имао милион проблема због тога и за
све има везе, посебно једно од ретких села у коме се свеште
време рата и после рата. Мој отац
ници нису мењали. Дуго година нам је
у селу као што је
никад није улазио у политику зато што
свештеник био Сава Маовац из Моро
је породица због деде прошла врло
вића. Он је из Белегиша и отишао у
Бе
л
е
г
иш,
а
и
у
сва
к
ом
тешке и мучне периоде. Деда је био
пензију. Носилац сам ордена Светог
три године у затвору због откупа. А селу у Срему. Сви моји Саве другог реда. Славимо Светог
прва њихова мука је била кад су му за
Николу. Мени често кажу да сам много
су били поштени
време рата Швабе у претресу куће
добар, односно много мекан по карак
нашле пиштоље. Била је нека блокада људи. Други део приче теру, за ову функцију коју обављам.
у Белегишу, а он је још од пре рата
Међутим, мене је кућно васпитање
је моја супруга, која
имао два пиштоља које није вратио.
везало за цркву, а црква ме је научила
Кад су му нашли те пиштоље, одмах
да је човек велики онолико колико
је од 1996. године
су га усташе одвеле у затвор у Загреб.
може да прашта. Тако да ја људима
Био је осуђен на смрт. Међутим, стриц
матичар и шеф месне могу да опростим и тога се не стидим.
и отац су продали 50 дебелих свиња и
Са супругом Љиљаном имам две ћер
канцеларије у
дали неком адвокату из Загреба да га
ке, старија је удата у Инђији, и од ње
ишчупа да га не би стрељали. То су
имам унуке Душана и Софију. Млађа
Белегишу и она
тада били велики новци. После рата је
је била мис Војводина, завршила је
је давала велики
опет имао проблем са партизанима у
новинарство, сада се посветила глу
селу. Био им је сумњив, како се он то
ми, глумила је у Комшијама, Горчилу,
до
п
ри
н
ос
спасао из усташког затвора? Та прича
радила на Хепи телевизији као води
о деди и његовим проблемима са
тељ и тако, веома је продорна и спо
комунистима је мене мало „одбила“ од
собна. Можда је новинарство нешто
Лиге, мада сам ја имао добре односе
најближе бављењу политиком.
са Чанковом странком, и са покрајин
Владимир Ћосић
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Усвојен ребаланс буџета

С

купштина општине Стара Пазова усвојила је у
четвртак, 25. маја, одлуку о ребалансу општинског
буџета, који је техничке природе. По речима Бранка
Мазалице, шефа Одеска за буџет, обим буџета се не
мења, а приходи предшколских установа биће убудуће
планирани као приходи буџета, па ће родитељи трошкове
боравка деце убудуће плаћати на рачун буџета, а не
вртића. Одговарајући на примедбе опозиције Бојан Ковр
лија, начелник Општинске управе објаснио је да Кадров
ским планом предвиђених 146 људи за ову годину, није
превише, јер се и обим послова Управе увећава. Усвојена
је одлуке о конверзији потраживања Општине Стара
Пазова по основу јавних прихода у трајни улог у капиталу
Саобраћајног предузећа „Ласта“ Београду износу седам
милиона и 82 хиљаде динара главног дуга и око два
милиона 360 хиљада динара камате. Прихваћене су
кадровске промене у неким радним телима скупштине, а
на предлог одборничких група.
М. М.

МЗ СТАРА ПАЗОВА

Борис Бабик
председник Савета
У среду, 24. маја одржана је конститу
тивна седница Савета месне заједнице
Стара Пазова, сходно резултатима избо
ра од 14. маја. Након свечане изјаве вери
фикованих чланова, за председник а
Савета је изабран Борис Бабик, за заме
ника Драган Милаш, обојица са осамна
ест гласова за и три уздржана. Истим
односом гласова изабран је и седмочлани
Извршни одбор Савета месне заједнице
Стара Пазова, а за председника Извр
шног одбора Богдан Миљевић. Нови
председник Савета месне заједнице
Борис Бабик захвалио се грађанима на
указаном поверењу и позвао месно руко
водство да заједничким снагама и трудом
допринесе бољитку места. Првој, консти
тутивној седници присуствовао је и пред
седник Скупштине општине Стара Пазова
Горан Јовић, који је уз честитке новом
председнику истакао, да су сви досада
шњи сазиви Савета били јединствени у
раду и изразио уверење да ће овај Савет
бити покретачка снага за све инвестиције
у циљу добијања статуса Града. 
Ј. К.

САОБРАЋАЈ

Акција „Матура“
Припадници полиције одржали су 22.
маја, завршно предавање у старопазовач
ким средњим школама у оквиру акције
„Матура“, на тему превенција алкохоли
зма и наркоманије код младих, вршњач
ког насиља и безбедног учешћа ученика у
саобраћају. Ђацима су се обратили Дра
ган Врањеш, заменик командира Полициј
ске испоставе Стара Пазова и Зоран
Кравић, вођа саобраћајног сектора у
Полицијској станици Стара Пазова. Циљ
ове акције је повећање безбедности уче
ника, како у самим средњим школама,
тако и приликом одржавања предстојећих
матурских прослава. За матуранте је од
посебног значаја и едукација о саобраћа
ју, јер ће ускоро и сами постати возачи, па
им је овом приликом скренута пажња на
најчешће узроке саобраћајних незгода.
К. Л.

Са Скупштине општине Стара Пазова

НОВА ПАЗОВА ДОБИЈА ДИРЕКТАН ПРИСТУП АУТО-ПУТУ

У току радови на
изградњи петље

Радови на изградњи петље

Ј

едино место које до сада није имало
излазак са ауто-пута од Београда до
Новог Сада је Нова Пазова, а директан
приступ ауто-путу биће омогућен захваљу
јући инвестицији која подразумева изград
њу петље са искључењима на ауто-пут Е-75
између Старих Бановаца и Нове Пазове.
- Петља на ауто-путу Београд - Нови Сад,
код компаније Делез, биће готова до лета.
Пројекат је значајан не само за мештане
већ и за будуће и садашње инвеститоре
који послују у новопазовачкој индустријској
зони - истакао је Ђорђе Радиновић, пред
седник Општине Стара Пазова приликом
обиласка грађевинских радова на овој сао
браћајници.
Посебан значај ове петље је у томе што
ће након 40 година омогућити директан
приступ насеља Нова Пазова ауто-путу.
Корист од петље ће имати и становници
Нових Бановаца чије су улице у последње
време оптерећене камионима који превозе
робу до великих логистичких центара отво
рених у индустријској зони на овом месту
у последњих неколико година. Пројекат
реализују заједнички Министарство грађе

винарства, саобраћаја и инфраструктуре и
Општина Стара Пазова која је из сопстве
ног буџета издвојила преко милион евра за
овај пројекат.
Радиновић је изјавио да је ова саобраћај
ница била само сан и ове и свих претход
них локалних власти у последњих неколико
деценија.
- Компликована експропријација земљи
шта на којој се петља налази, измештање
главних токова гасовода и обезбеђивање
документације је велики посао који је мој
тим успешно реализовао и ми ћемо ову
петљу пустити у саобраћај већ 1. јула - изја
вио је Радиновић.
Велика вредност петље је и у томе што ће
она бити део великог коридора који поред
ауто-пута кроз целу индустријску зону пове
зује садашње и будуће велике привредне
објекте од Делеза и Лидла па до комплекса
логистичких центара компаније Ајмакс на
петљи код Нових Бановаца. Такође, петља
ће бити чвориште и будућег коридора који
кроз атаре села Војка и Крњешевци повезу
је зоне два велика ауто-пута.
С. С.
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ЈКП „ЧИСТОЋА“

Иста цена у
свим насељима
У општини Стара Пазова од половине
априла на снази је нови ценовник комунал
них услуга Јавно – комуналног предузећа
„Чистоћа“ према којем је извршена катего
ризација гробних места, па су тако свих 11
гробаља у старопазовачкој општини поде
љени у три категорије. То значи да је цена
комуналних услуга у сваком насељу иста.
Породица преминулог да би покрила само
основне трошкове погребне опреме у џепу
мора да има у просеку 25.000 динара.
Поред тих трошкова чије плаћање је могу
ће на рате, за ископ раке и формирање
хумке породица преминулог треба да
издвоји 5.000, за употребу капеле још 1.500
динара, док организација саме сахране
кошта додатних 1.925 динара. За само
сахрањивање надлежно је старопазовачко
Јавно – комунално предузеће „Чистоћа“.
Републички фонд за пензијско и инвалид
ско осигурање запослених, као и Републич
ки фонд за пензијско осигурање самостал
них делатности, рефундирају део новца за
сахрану, али сума од око 35.000 динара у
највећем броју случајева није довољна да
покрије трошкове сахране.
С. С.

РОМСКИ ФОЛКЛОР

Четири деценије
постојања

Ромски фолклор у овом делу Срема
постојао је пре 40 година. Сличне иниција
тиве су покретане пре две деценије, али
сама друштва нису дуго трајала. Око десе
торо младих Рома и Ромкиња из неколико
насеља старопазовачке општине који су
завршили основне и средње школе од
недавно сваке недеље и по три пута днев
но окупљају се у Војки и вежбају како би
напокон заживела идеја око оснивања ром
ског фолклора. Иако још увек немају аде
кватан простор за вежбање, јер се окупља
ју у просторијама војачког Црвеног крста
нестрпљиво се спремају за први наступ
који ће бити обогаћен ромском ношњом.
Идеју да ромски фолклор заживи у општи
ни Стара Пазова али и шире, подржала је и
локална Канцеларија за инклузију Рома
која се у великој мери труди да, поред чува
ња традиције и културе Рома, у сарадњи са
локалном самоуправом подстакне младе
да се образују. 
С. С.

ВОЈКА

Дан школе
Дан словенске писмености и културе, 24.
мај, Основна школа „Милан Хаџић“ у Војки

установила је као Дан школе и први пут га
је прославила ове године. На приредби у
препуној сали Дома културе у Војки, учени
ци су кроз песму, игру, рецитације, глуму,
показали стечено знање. Овом приликом
награђени су најбољи ученици на литерар
ном и ликовом конкурсу поводом Дана шко
ле „Моја школа“ и „Негујмо српски језик“ и
учесници општинских, регионалних и репу
бличких такмичења из разних предмета,
као и наставници за рад са децом.
Ј.К.
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робота, а Страхиња Благојевић, директор
школе подсетио је да се идеја родила пре
пет година на иницијативу ученик а и
наставника и истакао да је пресудна жеља
ђака да покажу шта су научили.

КОНЦЕРТИ

Премијера

Храмовна слава
У Војки је 22. маја, прослављена храмов
на слава Пренос моштију Светог оца Нико
лаја и Дан месне заједнице. Пре подне је
служена литургија, а после подне је органи
зована вожња фијакерима из центра села.
У просторијама Дома културе је Радомир
Сандић, старешина храма Светог оца Нико
лаја извршио обред сечења славског кола
ча уз присуство бројних званица и пријате
ља Месне заједнице. Како је у изјави за РТВ
Стара Пазова најавио Љубан Скопљак,
ускоро се очекује конституисање новог
сазива Савета, с обзиром на то, да су 14.
маја ове године одржани избори за чланове
Савета Месних заједница у Општини Стара
Пазова. На летњој позорници наступили су
чланови КУД-а Славко Гајин и певачка гру
па Перућићани, а слава је завршена кон
цертима народне музике и војачких рок
бендова, уз неизбежан луна парк, који је
привукао највише пажње деце.
З. К.

СТАРА ПАЗОВА

Последњи у зимско - пролећном циклусу
концерата класичне музике у Старој Пазови
био је својеврсни музички времеплов од
барока до савременог доба, кроз дела Хен
дла, Брамса до савремених српких компо
зитора, која су извели виолиниста Влади
мир Марковић и пијанисткиња Јулијана
Шуловић. Пазовачка публика могла је у
недељу, 28. маја премијерно да чује „Пусту
земљу“, композитора Дражена Косорића,
оригинално написану за хармонику, преком
поновану за клавир и виолину, која је свет
ску премијеру имала недавно у Бечу. Био је
то и први концерт у оквиру јубилеја, 10 годи
на виолинско - клавирског дуа Јулијане
Шуловић и Владимира Марковића.

Литургија

ФОЛКЛОР

У присуству великог броја верника, у
недељу, 28. маја у Стару Пазову су донете
Мошти светих новомученика Јасеновачких.
Из манастира Јасеновац мошти је испред
зграде Општине донео његово преосве
штенство епископ пакрачко – славонски
Јован, а затим су у литији пренете у храм
Светог пророка Илије где остају заувек. У
храму је служена литургија, а његово прео
свештенство епископ сремски Василије
унапредио је у чин протојереја, јереја Нико
лу Деспота, привременог пароха при храму
Светог пророк а Илије. Протопрезвитер
Срђан Ђурђевић, парох храма Светога про
рока Илије, на основу одлуке Светог архи
јерејског сабора СПЦ, одликован је Напр
сним крстом који се носи о врату на једно
струком златном ланцу и унапређен у зва
ње високопречасног протопрезвитера ста
врофора.

ОБРАЗОВАЊЕ

Фестивал науке
У суботу, 27. маја, у новопазовачкој
Основној школи „Растко Немањић – Свети
Сава“ на петом Фестивалу науке Разиграна
наука – чиста петица, ученици виших раз
реда демонстрирали су екперименте из
физике, хемије, биологије и информатике.
Преко хиљаду ђака ове школе имало је
прилику да види принцип рада клатна, про
изводњу електричне енергије из лимуна,
затим грађу људског тела, рад робота и
друго. Ученици нижих разреда одушевље
ни су експериментима из хемије, мешањем
супстанци, програмирањем и кретањем

Гости из
Швајцарске
У петак, 26. маја у Старој Пазови је
наступила фолклорна група српског култур
ног клуба „Свети Сава“ из Алтштетена, из
Швајцарске. Овај клуб постоји четврт века
и окупља неколико секција, од спортских до
фолклорних. Поред неговања обичаја, срп
ске традиције и културе кроз песму и фол
клор, у оквиру клуба постоји и школа срп
ског језика. Чланови клуба баве се и хума
нитарним радом, а као гости КУД „Бранко
Радичевић“, на концерту у Соколском дому
у Старој Пазови показали су да иако су
далеко од матичне државе, у срцу чувају
идентитет и наслеђе свог народа.

Разиграна младост
Од 25. до 28. маја у Новој Пазови је одр
жан 12. Међународни фестивал дечјег фол
клора „Разиграна младост“. У два главна
фестивалска дана наступило је око 800
деце из Сурдука, Старе и Нове Пазове,
Београда, Новог Сада, Волује, Тополе,
Сивца, из Републике Српске из Зворника и
из Угљевика, из бугарског Новог Хана и из
Словеније, града Брежице. У оквиру фести
вала било је и низ пратећих програма. У
музичкој радионици деца су учила зајед
ничке песме, које су отпевали на концерту,
док су настали радови на ликовној радио
ници били изложени у спортској сали. Орга
низатор фестивала је КУД „Младост“ из
Нове Пазове. Генерални покровитељ је
била Општина Стара Пазова.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.

16

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

M NOVINE

ЦРВЕНИ КРСТ

Крв дало
34 мештана
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Уређивање области
јавног превоза

На акцији добровољног давања крви, коју су у просторијама
пећиначког Културног центра у
четвртак, 25. маја организовали
Институт за трансфузију крви
Србије и Црвени крст Пећинци,
крв је понудило 36 добровољних
давалаца, а њих 34 је крв и дало,
док је двоје одбијено из медицинских разлога.
Међу даваоцима на петој овогодишњој акцији добровољног
давања крви у општини Пећинци
било је осам припадница лепшег
пола и четири лица која су први
пут дала крв.

ШИМАНОВЦИ

Концерт
фолклора

Пред препуном салом Дома
културе у Шимановцима прошле
суботе, 27. маја је наступило 240
извођача из 14 фолклорних
ансамбала из Срема, Бачке,
Баната, Лазаревца, Костолца,
Деспотовца, Чајетине, Љига...
Србија у малом је своје фолклорно умеће приказала шимановачкој публици у оквиру Смотре фолклорних ансамбала ветерана „У срцу Срем(а)“, којој је
домаћин било Друштво за неговање народне традиције „Искон
ветерани“, а по речима уметничког руководиоца Друштва Радована Богдановића ова манифестација, која се одржава трећи
пут, прераста у традицију и представља леп начин да се од заборава сачува богатство народних
песама и игара из различитих
крајева Србије.
Концерту су присуствовали и
председница Општине Пећинци
Дубравка Ковачевић Суботички,
њен заменик Зоран Војкић,
директор пећиначког Културног
центра Јован Деврња и председник Савета месне заједнице
Шимановци Александар Мандић.
Пећиначка локална самоуправа
је била и покровитељ ове манифестације, коју су подржали КЦ
Пећинци, МЗ Шимановци, ОШ
„Душан Јерковић Уча“ и Црквена
општина Шимановци.

Н

а седници Општинског
већа општине Пећинци,
одржаној 23. маја, већници су усвојили три одлуке
које за циљ имају побољшање
стања у области јавног превоза путника у општини Пећинци
– одлуку о одређивању тарифа и цене карата за превоз
на линијама у јавном приградском саобраћају на територији општине Пећинци, одлуку о
одређивању линија у јавном
приградском саобраћају на
територији општине Пећинци
и одлуку о утврђивању цена у
оквиру такси тарифе на територији општине Пећинци.
Све три одлуке су донете на
предлог Одељења за привре-

ду, локални економски развој,
заштиту животне средине и
инспекцијске послове Општинске управе, а начелник одељења за привреду Петар Козарев
каже да су све три одлуке у
складу са Законом о превозу
путника у друмском саобраћају.
- У припреми је и одлука
о такси стајалиштима којом
ћемо, заједно са три сада донете одлуке, заокружити нормативна акта, чиме стварамо
основ за вршење надзора од
стране надлежне инспекцијске
службе, што ће у значајној мери
допринети бољем квалитету
услуга јавног превоза. Овим
одлукама су утврђене линије и
цене у јавном и такси превозу

путника чиме ћемо наше грађане заштити од злоупотреба
у овој области – образложио је
Козарев.
На седници је усвојена одлука о додели средстава у износу
од 153 хиљаде динара Црквеној
општини Карловчић за наставак
радова на парохијском дому
у овом насељу, а средства ће
бити употребљена за увођење
електро и водоводних инсталација у зграду парохијског дома.
Општинско веће је дало и
позитивно мишљење на извештаје о раду за 2016. годину
Народне библиотеке, Дома
здравља „Др Драган Фундук“,
Агенције за развој и Општинске
управе општине Пећинци.

ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ

По 40.000 за 61 породицу

П

ред сед ни ца
Општи не
Пећинци Дубравка Ковачевић Суботички и начелник пећиначке Општинске управе Жељко Трбовић уручили су
23. маја једнократни новчани
додатак породицама које су
пријавиле новорођенче у периоду од 1. јануара до 30. априла
ове године.
Помоћ од 40.000 динара је
добила 61 породица са приновом у пећиначкој општини, а
председница Ковачевић Суботички каже да када је реч о овој
мери популационе политике,
коју Општина Пећинци примењује већ годинама, није реч
само о новцу.
- Једнократни новчани додатак од 40.000 динара је подр-

шка родитељима која не може
да им реши све проблеме, али
којом им поручујемо да нису
сами у одгајању детета и да ће

локална самоуправа бити уз
њих и у лепим и у тешким тренуцима – поручила је прва жена
пећиначке општине.
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ОТВОРЕН КЛУБ ЗА СТАРА ЛИЦА У ИРИГУ

Кутак за дружење

У

Иригу је прошлог петка, 26. маја
отворен Клуб за старе у просторијама које је Општина Ириг
уступила на коришћење Агенцији за
рурални развој општине Ириг. У Клубу
ће се окупљати старији грађани, где ће
се дружити и проводити своје слободно време.
Клуб је званично отворио председник Општине Стеван Казимировић.
- Локална самоуправа је препознала улогу старијег становништва на
територији наше општине. Са Агенцијом за рурални развој и Центром за
социјални рад смо просторију, која је у
власништву Општине, определили за
ову намену. Клуб није намењен само
пензионерима, већ и старијима. Надамо се да ће у наредном периоду они
имати свој кутак за окупљање – рекао

је председник Општине Стеван Казимировић.
На овај начин локална самоуправа брине о старијим суграђанима који
чине једну трећину становништва на
овом простору.
- Улога Центра за социјални рад
у целој овој причи је да води Клуб за
старе. Клуб је намењен старијем становништву, пензионерима и онима који
то нису. Замишљен је тако да старији људи долазе у ове просторије и да
се друже и задовоље своје потребе за
културно – уметничким садржајима,
да се социјално интегришу. Социјална
интеграција је битна зато што активно
старење чини живот старих особа квалитетнијим, да живе дуже и у добром
здрављу, а то је циљ, да старији изађу
из својих домова и не буду усамљени –

Од сада дружење старијих у новим просторијама

рекла је директорица Центра за социјални рад Силвана Лаћарац.
Зоран Митић, пензионер, дошао је на
отварање овог простора.
- Ово неће бити кафана, већ клуб
где ћемо се окупљати ради дружења.
У Иригу до сада нисмо имали место за
окупљање. Старијима је на овај начин
омогућено да имају просторију где ће
да се друже, играју шах или домине, а
поред тога биће и културно – уметничких садржаја – рекао је Митић.
Тодор Бјелкић истиче да ће ово бити
од непроцењивог значаја, како за пензионере, тако и за све креативце из
Ирига и иришке општине. Он је рекао
да ће се у овим просторијама писати
песме, сликати те да ће овај Клуб врло
брзо постати један сабирни центар.
Никола Дукић из Врдника додаје да
ће радо, управо овде, проводити своје
слободно време.
- Сваки простор који се обезбеди и
омогући старим људима да могу да
проведу своје време је веома значајан.
Долазићу некад да играм шах, а некад
чисто да се дружим, пре смо се окупљали у приватном смештају. Из Врдника сам, али волим да дођем у Ириг
и проводим своје слободно време овде
– рекао је седамдесетогодишњи Дукић.
Светислав Пејчић, пензионер из Ирига каже да ће му много значити просторија у којој ће се окупљати старији.
- Отварање ових просторија значиће
нам пуно али под условом да се осмисли неки садржај. Заиста треба мотивисати људе на неки начин да посећују
ово место и да то буде добар кутак и
да пензионери буду активни такође додао је Пејчић.
С. Станетић
Фото: Ж. Петрас
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ПРЕДСТАВНИЦИ ИРИШКЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ВРДНИЧАНИ

Пријатељство које

Драган Драгичевић, Стеван Казимировић и Михаел Мајер Херман

Ми смо прошле
јесени у Врднику
прославили пет
година успешне
сарадње са
Ферсмолдом.
Ово пријатељство је
започело спонтано
као дружење људи
који воле културу и
спорт, природу и
здрав живот

Н

а позив градоначелникa Ферс
молда Михаела Мајера Херма
на и Удружења „Ферсмолд –
Врдник“ представници иришке локал
не самоуправе на челу са председни
ком Општине Стеваном Казимирови
ћем и директором Туристичке органи
зације Драганом Драгичевићем,
заједно са око 40 Врдничана, борави
ли су у немачком граду Ферсмолд од
18. до 22. маја. Њима се придружио и
заменик покрајинског секретара за
привреду и туризам Павле Почуч, као
и покрајински посланик Тихомир Сто
јаковић. Ово је узвратна посета људи
из иришке општине Ферсмолду, чија
је делегација боравила прошле годи
не у септембру у Врднику и тада је
обележена петогодишњица брати
мљења ова два места. Ова успешна
сарадња постаје пример добрих
односа између Србије и Немачке.
Током петодневног боравка представ
ници иришке општине имали су при
лику да се упознају са знаменитости

ма овог града, као и суседног града
Оснабрика. Посета је за циљ имала
учвршћивање сарадње Ферсмолда и
иришке општине, а поред тога, разго
варало се и о потенцијалним европ
ским пројектима у којима би заједно
учествовали.
У суботу, 20. маја организована је
свечаност поводом пријатељства
Ферсмолда и шпанског града Туи,
пољског града Добцзице и Врдника, а
свечаности је присуствовала и Миле
на Николић, конзул у Дизелдорфу.
Она се том приликом захвалила на
позиву и пожелела им да десетогоди
шњицу пријатељства обележе у
новим просторијама овог Удружења.
Програм је почео уз традиционалну
српску игру – коло, које су одиграли
како старији, тако и малишани - Срби
који живе у Ферсмолду и негују своју
традицију.
Председник иришке општине Сте
ван Казимировић први пут је боравио
у овом немачком граду. Он се захва
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БОРАВИЛИ У НЕМАЧКОМ ГРАДУ ФЕРСМОЛДУ

не познаје границе

Фолклорна група из Ферсмолда

лио на добродошлици и указао на то
да је ово пријатељство допринело и
зближавању покрајина ове две држа
ве. Он је позвао пријатеље из Ферс
молда да наредне године буду њихо
ви гости.
- Имам велику част да вам се обра
тим и захвалим вам се на добродо
шлици коју сте нам приредили. Ми
смо прошле јесени у Врднику просла
вили пет година успешне сарадње са
Ферсмолдом. Ово пријатељство је
започел о спонтано као дружење
људи који воле културу и спорт, при
роду и здрав живот. Наше братимље
не зближило је Северну Рајну Вестфалију са Војводином. Наша
општина је партнер Новом Саду који
ће 2021. године бити Европска

престоница културе.Припреме су већ
почеле и ми ћемо се ускоро наћи у
фокусу светске културне јавности.
Очекујемо да ћемо у наредне четири
године примити највећи број гостију у
нашој историји. То представља ве
лику шансу за економски развој и про
моцију, али нас у исто време ставља
у веома тешку ситуацију. Нашипутеви
се налазе у веома лошем стању,
водоводна мрежа је застарела, имам
о проблема са комуналном инфра
структуром. Нама би у том смислу
пуно значила ваша помоћ у виду заје
дничких пројеката или бар вођења
кроз лавиринте европске администр
ације са којом немамо искуства а
знамо да је могуће добити средства
за решавање основних проблема који

Ферсмолд, мали град великог срца
Сарадња између Врдника и Ферсмол
да траје већ неколико година, а круниса
на је прошле године братимљењем ова
два места у Врднику. Током ових година
пријатељства више од 300 људи из Врд
ника гостовало је у Ферсмолду исто толи
ко Немаца долазило је у Врдник. Сарад
ња је како на нивоу ова два места, тако и
две државе, Републике Србије и Репу
блике Немачке. Ферсмолд је град у Саве
зној држави Северна Рајна - Вестфалија
и у њему живи око 20 хиљада становни
ка. Град је најпознатији по месној инду

стрији, те се већина становништва упра
во бави тиме па самим тим и не чуди што
је заштитни знак овог града фонтана у
центру која представља радника који
носи у рукама штап на којем се налази
шест кобасица и око њих три свиње.
Такође, једна од знаменитости је споме
ник за убијено јеврејско становништво
испред градске хале, најстарија кућа у
Ферсмолду и црква у центру са бистом
Мартина Лутера. Природа у Версмолду је
уникатна, погодна за шетњу и бицикли
зам.

Додела награде
У петак, 19. маја Врдничани су прису
ствовали свечаној академији на којој је
додељена Европска награда за разуме
вање. Награда је додељена фудбалском
клубу „Pacekeloh“, а доделио је градона
челник Ферсмолда Михаел Мајер Хер
ман. Ова награда додељена је прошле
године директору Туристичке организаци
је Драгану Драгичевићу.

нас муче. Немци су код нас синоним
за организацију, прецизност и рад.
Знамо колико сте вредни и дивимо се
вашој енергији. Ми са друге стране,
као исви јужњаци више волимо одмо
р и забаву. Циљ је да се то промени.
Ви треба да се више одмарате и то
коднас наФрушкојгори и нашој бањи
Врдник, а ми више да радимо. Нама
треба напредак и стандард по мери
европског народа – поручио је пред
седник Општине Ириг Стеван
Казимировић.
Градоначелник Ферсмолда Михеаел
Мајер Херман истакао је да постоји
могућност за сарадњу ова два места
нарочито из области туризма. Он је
изјавио да му дани проведени у
Врднику остају у сећању и захвалио
се Драгану Драгичевићу и Стевану
Казимировићу нагостопримству.
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Фестивал у
Бокорстеру
Последњег дана боравка у Немачкој,
домаћини су одвели госте на мали фести
вал шпаргле у Бокорстеру. То је традици
онална манифестација коју посећују ста
рији али и млади, слична је нашем ваша
ру, продају се сувенири, храна и пиће, али
и разне рукотворине. Централни догађај
манифестације је такмичење у љуштењу
шпарг ли и погађању тежине. Победу на
овом такмичењу је однео градоначелник
Ферсмолда Михаел Мајер Херман.

- Ова сарадња траје већ шест годи
на и покренуо је Драган Драгичевић
који јеовдеживео. У Ферсмолду живи
много људи који долазе из Југосла
вије. Сарадња је покренута на култу
рном нивоу, а већ неколико година
фудбалери из Врдника долазе овде у
посету. Прошле године, када смо били
у Врднику говорили смо о индустријс
ким темама. Можемо да разменимо
знања из области заштите животне
средине, управо зато што је Врдник
туристичко место. Када су нам Врдн
ичани били у гостима прошли пут,
ишли су у обилазак једног бањског
места поред Ферсмолда, тако да и на
тајначин могу да се размене искуства
–рекао је градоначелник Херман.

Фонтана у центру Ферсмолда

Покретач ове приче је Драган Драги
чевић којегјерат као избеглицу довео
у Ферсмолд. И када се вратио у Ср
бију, остала је веза са градом, слично
као и код пуно других људи из бивше
Југославије који живе у Ферсмолду.
Он је ступио у контакт са бившим
градоначелником Торстеном Клуте и
остварио ову сарадњу која је прера
сла границедва града.
- Ово је шеста година од како је
покренута је иницијатива Месне зај

еднице Врдник за пријатељство
између ова два места. Више је текло
приватним линијама и ни у ком
моменту нисмо ни помислили да ће
сарадња Врдника и Ферсмолда дос
тићи овај ниво. Срећан сам због тога,
али ова сарадња без помоћи Општине
и наших људи у Врднику, не би
опстала овако дуго. У ових седам
година негде око 300 грађана је
боравило у општини Иригкао ипреко
300 грађана наше општине је бора

Црква у Оснабрику међу најзначајнијим
споменицима културе у дијаспори
Црквена општина у Оснабри
ку припада једном броју цркве
них општина на тлу тадашње
Западне Немачке, које су наста
ле пре оснивања западноевроп
ске епархије. Датум регистрова
ња црквене општине је 14.
децембар 1959. године. Цркве
на општина у Оснабрику има
свој храм посвећен Светом
великомученику Георгију који је
саграђен у старом византијско моравском стилу. По архитек
тонским вредностима ова црква
се налази међу најзначајнијим
споменицима културе у српској
дијаспори. Црква је византијско
- моравског стила, богато деко
рисана, споља урађена као вер
на копија манастира Каленић из
15. века. На спољним зидовима
су урађени грбови српских зема
ља као и грб Српске Патријар
шије, орнаментима су прекриве
ни камени оквири портала, а
има их на розетама и архивол
тама. Фреске су јединствене, а
међу њима се издвајају: фреска
Тајна Вечера и Свадба у Кани
Галилејској. Поред цркве је уко
пана и костурница са 1020 ћели
ја (места). Улаз у Костурницу је
из Цркве. Градња храма је поче
ла почетком 1964. године а тзв.

Храм Светог великомученика Георгија

груби радови су завршени кра
јем 1966. Храм је грађен под
покровитељством Његовог кра
љевског величанства Краља
Петра II Карађорђевића, а као
спомен храм сећања на невино
изгинуле официре и војнике у
немачком заробљеничком лого
ру Oфлаг 6 Ц (Офлаг 6 Ц је
логор у којем је у Другом свет
ском рату био затворен цвет
војне интелигенције Југословен
ске краљевске војске, официри
који се нису мирили с поразом у
Априлском рату. Њих више од
6.000 било је смештено у педе
сетак барака опасаних бодљи
кавом жицом уз стражарске тор
њеве начичкане митраљезима).
Поред Спомен храма је
подигнут и црквени дом који је
посвећен светом Кнезу Лазару
Косовском, а саграђен је по зах
теву немачких власти у визан
тијско - моравском стилу као и
Спомен храм. Спомен храм је
унешен у регистар покрајинске
владе Доње Саксоније као спо
меник од културног значаја, како
архитектонског тако и историј
ског, са датумом од 7. октобра
1980. године. Свештеник храма
је протојереј Маринко Рајак од
2015. године.
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вило у Ферсмолду. Бројк а говори
сама по себи да је ово пријатељство
достигло један високи ниво. Што се
мене лично тиче, ја сам врло срећан
пошто сам трећину свог живота
провео управо овде, што су неки
наши пријатељски односи из младал
ачких дана прерасли у једно пријате
љство које сада укључује све нивое
власти. Сигуран сам да ће ово приј
атељство прерасти у боље, веће,
већу сарадњу, како привредну тако и
економску– истакао је Драгичевић. 
Контакти између општина и градон
ачелника су битни за партнерство
нарочито за сегменте организације и
финансијске помоћи. Али иниција
тиве не полазе од њих, активирао се
народ између којег су се током овог
боравка могле осетити најчистије
емоције. У овој причи све је засн
овано напријатељским основама.
Бивши градоначелник са којим је
Драгичевић ступио у контакт, Торстен
Клуте током ове прославе рекао једа
му је драго што сарадња још увек
траје и било би штета да се то
запостави, управо из разлога што је
до сада између Србије и Немачке
билојако мало пријатељства.
Пријатељска прича укључила је и
виши ниво власти, Владу Војводине
која подржаваовакве пројекте.
- Све крене кроз сарадњу на пољу
културе, традиције и размене приј
атељстава. За нас у Аутономној по
крајини Војводини свакако су битни
народни кораци а они се у великој
мери назиру у пуно области. Врата
сар адње изме ђу две лок ал не
заједнице се отварају. Сигурно да ће
се у наредном периодуконкретизовати
и радити на пројектима од битног
значаја. Немачкаје за нашу земљу на
првом месту по броју инвестиција,
запослили смо само у покрајини око
12.000 становника у 39 немачких
компанија. На пољу туризма нам се
отварају фантастичне могућности и
унапређене је евидентно, све више
људи из Немачке нам долази у госте.
Презадовољан сам оним што сам
видео овде, гостопримством домаћ
ина, прелиминарним разговорима и
идејама и надам се да ће се оне у
скорије време подићи на највиши
државни ниво – рекаоје Почуч.
Смех, добро расположење, плес и
игра испунили су ову салу. Атмосфе
ру је употпунила фолклорна група из

Дани проведени
код породице Полцинг

Буркхард, Пеги и Петра Полцинг
Једна од 15 породица које су ове године
примиле госте из Врдника јесте породица
Полцинг, трочлана породица, коју чине
Петра, њен супруг Буркхард и ћерка Пеги.
У њиховој кући у прелепом окружењу, а
још бољем гостопримству биле су сме
штене три девојке. Овој породици није
први пут да прима госте из иностранства.
Углавном се са својим гостима споразуме
вају на енглеском језику, мада за љуба
зност, осмех и гостољубивост нису потреб
не речи. То се види са израза лица, из
јачине воље да се гости воде на разна
места, да виде знаменитости како Ферс
молда, тако и суседног града Оснабрик.
- Било је дивно, имала сам дивне госте.
Уживали смо у времену проведеном са

њима. Надамо се да ће нас посетити поно
во наредне године или чак ове године.
Добро дошли су увек и најбољи су ми
гости које сам до сада имала – рекла је
Петра, а колико је било емотивно сведочи
ле су њене сузе на растанку.
Како се могло чути, Врдничани су се
пуни утисака, видно одушевљени вратили
кући. Помало тужни на растанку, али у
исто време и срећни, јер се враћају кући.
Свако од њих носи дивна искуства од
породице код које је био смештен. Неко је
био први пут у Немачкој, неком је ово већ
трећа посета старим пријатељима, али је
битно истаћи да су се овом приликом
поред учвршћивања старих пријатељста
ва створила и нова пријатељства.

 ерсмолда коју предводи Наташа Ст
Ф
анојевић. 
- Код нас постоји једно мало
фолклорно удружење, фолклорна
група већ годину дана. Циљ нам је
био не само да играмо, већ и даразв
ијемо српску културу и покажемо
немачком народу шта значи српска
култура и богатство исте.Наишли смо
на дивне људе изовог удружења који
су нам помогли, обезбедили простори
је, али оно што је најбитније имамо
њихову моралну подршку. Без
моралне подршке не можемо ништа
урадити. Ово нам је трећи или четв
рти наступ. Деца радо долазе на
фолклор, некада им буде и тешко и
напорно, али долазе и надамо се да
ћемо успети у овоме. Тренутно је у
групи осморо деце, пет девојчица и

три дечака и седам жена – рекла је
Станојевић која је дошла у овај град
пре 15 година из Пожеге.
Путовати до Ферсмолда није баш
лако. Врдничани су стигли у Ферсм
олд након 24 сата путовања. Њих су
прво дочекали домаћини код којих су
били смештени, односно представ
ници Удружења „Ферсмолд – Врдник“.
Ово удружење тренутно броји 100
чланова, односно око 50 породица.
Врдничани су били смештени код 15
немачких породица.
Били су ово дани пријатељства,
дружења, обиласка Ферсмолда,
суседног града Оснабрика, званичне
церемоније, привредне теме. Свако
бира пријатеља према себи, својим
навика ма ,
схватањима,
разми 
шљањима. Право и искрено пријатељ
ство не познаје љубомору, себичност
и друге емоције које могу да унесу
немир и раздор. Пријатељска љубав
је несебична, узајамна и никад не
престаје, јер пријатељ је ту да те
разуме, када нико други није то у
стању и да те поштује. Многи људи
пролазе кроз живот обичног човека,
али само прави пријатељи остављају
траг у његовом срцу. Искрено пријат
ељство је јаче од свега. Оноје чврсто
и неуништиво, управо је такво и ово
пријатељство између Ферсмолда и
Врдника. 
Сања Станетић

Оснабрик или град мира
У Оснабрику живи око 165.500 станов
ник а. После Хановера и Брауншвајга,
Оснабрик је по величини трећи град држа
ве и један од већих градских центара
Немачке. У граду се налази Универзитет и
историјско седиште римокатоличке биску
пије. Године 1648. у Оснабрику и Минсте
ру је закључен Вестфалски мир, па град
неки називају „Град мира“. Међутим, Осна
брик је необичан град са много лица, који
се увек изнова може откривати из различи
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тих углова. Оснабрик ће посетиоце одуше
вити сјајним местима за гурмане и регио
налним специјалитетима. У овом граду ни
у ком случају није изгубљена веза са сада
шњошћу, осети се на сваком кутку у граду:
шопинг, музика, кабаре, пијаце, фестивали
и бројни догађаји овде такође заузимају
значајно место. У целој Немачкој и на
интернационалном нивоу, врло су запаже
не наизменичне изложбе модерне уметно
сти у Уметничкој хали Оснабрик.
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МОНОГРАФИЈА О ЦИКЛУСУ ШИДИЈАНКЕ

Ко је девојка са слика
Саве Шумановића

Композиција са актима, 1936, уље на платну

У

Директорка Галерије Весна Буројевић
и ауторка др Лидија Мереник

оквиру 17. Меморијала Саве
Шумановића у шидској Галери
ји прошлог четвртка, 25. маја
одржана је промоција монографије
др Лидије Мереник „Сава Шумано
вић, Шидијанке – велика синтеза и
откровење нове стварности“.
Циклус Шидијанке припада позној
фази стваралаштва Саве Шуманови
ћа, када је уметник стварао своја нај
зрелија дела. Представљен је у цели
ни на последњој самосталној изло
жби Саве Шумановића у Београду
1937. године, на којој је уметник при
казао 410 дела. Следећи пут изложен
је 1997. године у Галерији слик а
„Сава Шумановић“ у Шиду. То је ујед
но било прво самостално сагледава
ње овог, до тада неоправдано зане
мареног циклуса у опусу Саве Шума
новића.
Како наводи др Лидија Мереник у
својој монографији, Сави Шуманови
ћу у Паризу позирају најмање две
бринете Кики и Ајша, док је у Шиду то

једна плавуша (по Савином казивању
„шидски модел“) од чијих скица је
сачињена серија Шидијанки. Мону
менталним циклусом слика Шидијан
ки, Шумановић је, према мишљењу
познаваоца уметности, остварио
наум да наслика циклус умножене
женске фигуре, акта. Према писањи
ма др Мереник, слике из циклуса
Шидијанке садрже различите бројеве
актова: један акт, пар, а затим и групе
од три преко три. Шумановићева
жеља за радом у серији и умножава
њем женског акта је у Шидијанкама
прерасла у низање, набрајање и
понављање с разликама, пише др
Лидија Мереник. Занимљиво је то
што је на свим овим сликама један
исти модел у различитим позама,
плави модел из Шида.
Наиме, по повратку из Париза у
Шид, Шумановић првих пет година
није имао модел за акт. Од момента
када се договорио са Бети, алијас
Ема-Беба, девојком која је певала у
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једној кафани у Шиду, све било реше
но.
За свог „шидског модела“ Сава
Шумановић је говорио да је бољи
модел од оних које је имао у Паризу.
Мислим да вам неће дојадити тај
циклус Шидијанки купачиц а, које
стварно не постоје у Шиду, јер у
потоку се купају само деца и гдегод
која девојка сакривена џбуњем, напи
сао је Шумановић.
монографији се наводи сећање
Шиђанке Љубице Станишић да
су се мајка Персида и слушкиња
повлачиле када би „шидски модел“
долазио код Саве.
Имао је проблем да нађе модел за
акт. Неко му је рекао да покуша у
Думовића кафани, тамо је било
доста жена. Тамо је и нашао ту
Бети која му је стално позирала.
Госпођа Персида ми је причала да су
они знали кад она треба да дође па
су се повлачили, нису је сретали.
Слободно понашање модела Бети
није било по мери шидске скучене
средине, било је провокативно и скан
далозно.
Наводно у почетку мајка Саве Шума
новића Персида није била одушевље
ња чињеницом што његовом сину
позира кафанска певачица. Међутим,
схвативши да Сава не показује преве
лику заинтересованост за жене, у јед
ном тренутку је преломила и почела
потајно да се нада да би јој управо та
Словенка Бети могла подарити унука.
Но, Сава Шумановић, за разлику од
неких других сликара, није неговао
интимне односе са својим моделима.
На основу његових записа на блинд
рамовима уочава се да је од почетка
до краја слике прошло петнаестак
дана, што значи да је пре тога имао
потпуно дефинисану визију циклуса, а
да му је једино недостајала реализа
ција.
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Под дрвећем, 1936, уље на платну

Oбјављивање монографије др
Лидије Мереник, представља знача
јан допринос у сагледавању ствара
лаштва шидског. Она овај монумен

Кики, париски модел
У јесен 1928. вратио сам се у Париз,
обскрбљен новцем из Београда.
Уистину, мада сам био болестан, тај
боравак ми је био најлепши, јер сам
захваљујући продаји у Београду могао
да другујем са господином Крогом,
Којонагијем, да се упознам са Дере
ном, да будем редовно у друштву дама
Кики, Терезе Трез и Фернанд Бареј, те
Хермине Давид и покојног Паскина, за
кога ме је везивало неко ‘балканско’
пријатељство, написао је Сава Шума
новић у аутобиографском тексту насло
вљеном „Место предговора“ у каталогу
изложбе одржане 1939. године на
Новом универзитету у Београду.
Врхунац атмосфере „лудих тридесе
тих“ била је добротворна представа у
корист сиромашних уметника, органи
зована у мају 1929. године у позоришту
Бобино, у којој су учествовали Кики и
већина њених пријатеља. Паскин је
урадио програмску књижицу која је

штампана у ограниченом тиражу, Фужи
та се маскирао у кловна, Терез Трез је
са девојкама са Монпарнаса играла
кан-кан, Мари Васиљева је играла
руске плесове, а главна атракција,
Кики, певала је ласцивне песмице. На
крају вечери Кики је проглашена за кра
љицу Монпарнаса. Причало се да је
њена фотографија са ружом међу усна
ма, која је том приликом снимљена, као
разгледница је продата у 100.000 при
мерака. Управо те године Сава Шума
новић у Паризу слика актове Кики и још
једног чувеног модела, креолке Ајше.
Када је реч о Кики, у питању су сли
ке Јутро (Лежећи женски акт), Пари
ски модел – Кики, као и Црвени ћилим.
У исти амбијент сликар ће поставити и
слику Мртва природа, на којој ће при
казати чинију са јабукама и крушкама и
орасима, које својим облицима коре
спондирају са наглашеном сензуално
шћу Кикиног тела.

тални циклус позиционира у европ
ске оквире, истовремено га дефини
шући као велику синтезу по више
основа. Пре свега синтезу две оми
љене теме Саве Шумановића, акта и
пејзажа, и синтезу реализма и елеме
ната класике.
Захваљујући чињеници да се
циклус Шидијанке (Купачице), у цели
ни чува у Галерији слика „Сава Шума
новић“ у Шиду, као и да је Галерија
последњих година интервенцијама у
простору омогућила повећање изло
жбених површина, по први пут је
почетком маја изложeн циклус Шиди
јанке у низу и целини, којем су придо
дати одабрани радови који су му
претходили и они који су настали
непосредно после њега.
Јединственим и препознатљивим
Шидијанкама додато је десет одабра
них слика које су хронолошки, стил
ски и тематски најавиле централни
део циклуса, као и два серијала,
један од пет депојасних и један од
четири лежећа акта у ентеријеру, на
којима се препознаје плави модел
Ема и карактеристичне позе које зау
зимају Шидијанке.
Припремила
Биљана Селаковић
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СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА ДОМА ЗДРАВЉА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Осмехни се здраво
Још увек кружи
мит да се
млечни зуби
не поправљају,
да се зуби у
трудноћи
не лече, што
свакако није
истина,
наводи дечји
стоматолог
др Александра
Станковић
Награђени малишани са стоматолозима

Н

едеља здравља уста и зуба обележе
на је ове године од 15. до 21. маја под
слоганом „Осмехни се здраво“. Сто
матолошка служба Дома здравља Сремска
Митровица у сарадњи са Заводом за јавно
здравље Сремска Митровица расписала је
литерарни и ликовни конкурс за ученике
основних школа из Срема и на тај начин се
прикључила обележавању Недеље здра
вља уста и зуба. Награде најуспешнијим
додељене су на свечаности у сали Превен
тивног центра митровачког Дома здравља
у понедељак, 29. маја.
Прошлогодишње истраживање Институ
та за јавно здравље „Милан Јовановић
Батут“ показује да више од 700.000 грађана
Србије, односно сваки десети, нема није
дан свој зуб у вилици. Крезубост може да
се јави у раном животном добу. Разлози су
углавном лоша орална хигијена и неодла
сци код зубара. Грађани Србије углавном
иду стоматологу тек када имају несносан
бол или им се зуб већ распада, иако је
познато да покварени зуби изазивају боле
сти других органа, углавном срца, мозга,

Акција у Руми
Стоматолози из Службе за стоматоло
шку заштиту Дома здравља у Руми посе
тили су Школу за труднице у Служби за
здравствену заштиту жена, где су будуће
мајке кроз групни здравствено васпитни
рад упознавали са значајем мера зашти
те зуба њихових беба као и са чињеницом
да се са том бригом треба почети још пре
ницања зуба, односно током трудноће.
У изради ликовних радова на тему у
вези са кампањом учествовала су деца из
ПУ „Полетарац“ из Руме и ученици IV раз
реда ОШ „Небојша Јерковић“ из Буђано
ваца, а постављена је и изложба у чека
оници Службе за стоматолошку здрав
ствену заштиту деце.

плућа и почетак су различитих инфекција.
О здрављу зуба најмлађих Митровчана
др Александра Станковић, дечји стомато
лог и шеф Одељења дечје и превентивне
стоматологије митровачког Дома здравља
каже:
- Здравље уста и зуба малих Митровчана
је у начелу добро. Виде се „последице“ пре
вентивног рада, тј. редовног континуираног
систематског праћења здравља деце. Тако
се данас ретко деси да се дневно вади по
једна шестица, први стални кутњак, врло
важан зуб за правилан даљи дентални раз
вој детета. Некада, пре 15 година, то је
била свакодневица. Након увођења обаве
зне мере заливања фисура сваком детету
одмах по ницању тог зуба, као и увођења
обавезног систематског прегледа на годи
шњем нивоу, када се пацијент информише
о стању свог оралног здравља, стање здра
вља уста и зуба се драстично поправило.
Свакако, постоје још увек пацијенти који
имају запуштена уста, који се и поред ових
мера, оглушују о апел да се зуби лече. Још
увек кружи мит да се млечни зуби не попра
вљају, да се зуби у трудноћи не лече, што
свакако није истина и одличан и проверен
су изговор пацијената или родитеља паци

Награђени
У категорији ликовни радови награђени
су предшколци: Нађа Кородић, Инес
Бачиновић, Лана Новаковић, Теодора
Јевтић, Матија Вученовић, Ангелина
Цветковић, Милица Станојевић. Од осно
ваца су награђени: Сергеј Цвитковић,
Андреј Петковић, Алекса Ердељанин,
Николина Ћулафић, Дуња Жалац. У кате
горији литерарни радови награђени су:
Драгана Мишчевић, Дејана Мандић, Лука
Томић, Андреа Мандић, Милица Симић,
Наташа Бошковић, Миа Живановић, Рад
мила Ракита, Живан Максић.

Прање зуба
у вртићу
Васпитачице Марина Димитријевић,
Јелена Лакетић и Гордана Џамбић из
вртића Звездица у сремскомитровачком
Насељу Камењар својим ђацима након
ручка обавезно перу зубе. Њихова преду
зимљивост наишла је на позитивне реак
ције родитеља те деце, који су на конста
тацију дечјих стоматолога да деца имају
лепе зубе и да је хигијена зуба на висо
ком нивоу, похвалили васпитачице.
јената за страх или лични немар – наводи
др Станковић.
Иако пацијенти имају право на бесплатне
стоматолошке услуге, др Станковић каже
да је примећено да постоји и приличан број
пацијената који се опредељује за приватни
сектор из најразличитијих разлога, било да
је то неимање времена родитеља мале
деце, став да је приватно увек и боље, или
страх. На питање, како превазићи страх, др
Александра Станковић, одговара:
- Пре свега радом на свом детету или
самом себи, информисаношћу шта је
заправо стоматолошка интервенција и
успостављањем поверења с сопственим
терапеутом којег свако може лично да ода
бере. Треба имати на уму да специјалисти
дечије и превентивне стоматологије имају
читав национални програм о заштити орал
ног здравља када приступају лечењу дете
та, и самим тим адекватан, савремени
приступ пре свега у очувању оралног здра
вља, а онда и примени адекватних терапиј
ских метода.
На Одељењу дечје и превентивне стома
тологије ради општи стоматолог др Марина
Божјаковић, као и четири лекара специјали
ста дечије и превентивне стоматологије: др
Татјана Константиновић, др Марина Релић,
др Игор Томић и др Александра Станковић.
Б. Селаковић
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СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА

Прослављен дан школе

Модна ревија хаљина од папира

У

Средњој школи „Др Ђорђе Нато
шевић“ из Инђије тренутно се
школује 550 ученика у осам
образовних профила. Свечаним про
грамом у Културном центру у Инђији у
четвртак, 24. маја прослављене су две
деценије рада и постојања ове школе.
Ханади Бјелић, директорица СШ
„Др Ђорђе Натошевић“ истиче да су
се, као и увек, потрудили да осмисле
занимљив и богат програм за све своје
госте, како би на најбољи начин обеле
жили значајан јубилеј за њихову школу.
- Ми смо млада школа, али са најве
ћим бројем ученика. Наши бивши ђаци
су успешни људи. Многи од њих су
академски грађани, успешни студенти,
радници, исто тако и уметници, с обзи
ром да имамо велики број профила и
да образујемо, у једну руку и васпита
вамо велики број деце - каже Бјелић.
Садашњи и бивши ученици, поред

РУМА

музичког и драмског дела програма,
учествовали су и у традиционалној
ревији фризура и хаљина. За разлику
од претходних година, гости су могли
да уживају у ревији хаљина које су уче
нице ове школе са смера моделар оде
ће направиле од папира.
- Наше ученице су веома вредно и
предано радиле на хаљинама које су
направљене од папира. Хтели смо да
прослава 20 година постојања наше
школе буде нешто другачија него све
претходне и надамо се да смо у томе
успели - каже директорица СШ „Др
Ђорђе Натошевић“.
Директорица инђијске средње школе
уједно је најавила и нови смер који ће
увести у наредној школској години. Реч
је о техничару дизајна текстила, смер
који ће моћи да упишу сви они ђаци
који имају склоности ка уметности.
М.Ђ.

Прорадио сат
Велики сат на Град
ском тргу је поправљен
тако да, после готово
годину дана, поново
показује тачно време.
Како сазнајемо од Жељ
ка Дошена, помоћник а
директора у ЈП „Комуна
лац“ за ове намене је
обезб еђ ен о
160.000
динара, а сат су попра
вили стручњаци земун
ске „Инсе“. Проблем је
настао што је покварени
део био француске про
изводње и није се могао
набавити, а сада је угра
ђен механизам који про
изводи „Инса“.
С.Џ.
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Враћа се стари
сјај споменику
„Слобода“
Државни секретар Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална пита
ња Драган Поповић је обишао 25. маја
радове на споменику „Слобода“ на Ири
шком венцу и споменику партизанима у
Дивошу. Поповић је том приликом разгова
рао и са извођачима радова који су га изве
стили да радови иду предвиђеним током и
да очекују да ће рокови реализације обно
ве споменика бити испоштовани. Државни
секретар Драган Поповић је изјавио да је
држава у последње три године урадила
више за обнову споменика него што је ура
ђено у претходних 30 година, и да нису
тачне приче да ова Влада не води рачуна о
спомен обележјима.
- Споменик „Слобода“ на Иришком венцу
је, за време док је о њему бринула претход
на власт, био девастиран, запуштен и
опљачкан, а овом рестаурацијом спомени
ку ће бити враћен стари сјај како би народ
иришке општине, Срема, Војводине и
Србије могао овде да се, као некада, оку
пља и убудуће и како би достојанствено
чували сећање на оне који су за слободу
ове државе дали највредније што су имали
– свој живот - рекао је Поповић.

БИКИЋ ДОЛ И ШИД

Сусрети русинских
школа
У суботу, 3. јуна у Бикић Долу и Шиду
одржаће се 23. Сусрети русинских основ
них и средњих школа у организацији Дру
штва за русински језик, књижевност и кул
туру и Основне школе „Сремски фронт“
Шид, у сарадњи са Општином Шид и Одбо
ром за образовање Националног савета
русинске националне мањине Републике
Србије. Сусрети русинских школа почели
су 1994. године у Бачинцима, када је после
дужег периода обновљено изучавање
русинског језика у Шиду и Бачинцима. На
првом сусрету, поред ученика из Бачинаца
и Шида и њихових родитеља, гости су
били и ученици из Новог Сада и Врбаса.
Циљ и задаци одржавања сусрета су да се
ученици, наставници и директори школа
састану, упознају и размене искуства,
међусобно зближе, упознају нову средину,
школу и место сусрета.

ЧАЛМА

Понијада
Десета по реду „Понијада“ одржана је 28.
маја на сеоском домаћинству Чавић у Чал
ми. У домаћинству Чавић тог дана могао
се видети велики број малишана који су са
одушевљењем јахали и играли се са пони
јима. За неке од њих то је било ново иску
ство, сусрет са понијима и јахање па су са
нестрпљењем чекали свој ред. Циљ дома
ћина био је да деца буду задовољна. Тако
ђе, овој манифестацији су присуствовали и
победници квиза „Сирмијум – царски град“
којима је као награда омогућена посета
сеоском имању Чавић, као и директор
Агенције за рурални развој Града Сремска
Митровица Петар Самарџић. 
С. С.
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ОЛИВЕРА КАТАРИНА ПОВОДОМ ПОЛА ВЕКА „СКУПЉАЧА ПЕРЈА“

Тренутак страсти који траје

Т

о је модеран филм и формом, не
само сензибилитетом. Тиме што
слику, њену композицију и драма
тику условљава страст, осећајни свет
јунака, то се тако спонтано и виловито
одвија и сама радња. Драматургију не
обликује никаква априорна схема или
претпоставка о правилу тока осећања
личности, него само осећање.
Овако је писао у НИН-у 21. маја 1967.
године славни филмски критичар
Милутин Чолић о филму Скупљачи
перја. А Pjer Ažam u L’nuvel literer беле
жи да је филм Александра Петровића
„лепота Рембоових стихова, конвулзив
на и незамислива. То је лепота муње,
лепота грома, жарког Сунца, лепота
френетичног живљења. То је аутентич
ност, то је истина, то су личности пуне
страсти које се смеју као да пуца ста
кло. То је лепота једног сна одсањаног
гласно. То је блага и страшна лудост,
чаробна лепота овог филма јесте лепо
та наше уметности и наше страсти.“
Џин Московиц, критичар угледног листа
Варајети, рекао је да је тај филм „бога
та прича, сатк ана од живота, која
публици оставља слободу да сама
закључује. Нема у том филму ни пору
ке, ни претеривања са фолклором и
етичким проблемима. Борба у перју,
циганске песме, венчање, свакодневни
живот, бриге и слобода због које се све
заборавља.“
Сценариста и редитељ Александар
Петровић је, по сопственом признању,

УСПОМЕНА НА ВРЕМЕ КАДА СЕ ИШЛО У БИОСКОП

Тапкање карата испред биоскопа
за филм „Скупљачи перја“
Прошле среде, у оквиру програма
Кански класици, на јубиларном 50.
филмском фестивалу у Кану, прика
зан је наш култни филм „Скупљачи
перја“, у режији Саше Петровића, ко
ји је пре тачно пола века освојио Гран
при, највећу фестивалску награду. За
длаку му је, из политичких разлога, из
макао Оскар за најбољи филм ван ен
глеског говорног подручја, а данас то
лико година од тада овај филм не губи
ни трунке од своје уметничке лепоте.
Пре пола века, било је време кад
градом нису ходали зомбирани „пал
чићи“, који умеју да комуницирају само
типкајући палцем по тастатури мобил
них телефона. Клинци су некад ишли
у биоскоп (Митровица је имала два
редовна кина и још толико „по потре
би“, а данас нема ниједан), представе
су се давале три пута дневно (од три,
пола шест и осам), а неретко се карта
могла набавити само од тапкароша.
„Тапкање“ биоскопских карата био је
занат из сиве зоне, не баш радо виђен
од стране органа реда и поретка, и
тим занатом су се бавили Гавра, Бели
и други јунаци мог детињства који су

дежурали испред биоскопа. Нема тог
залуђеника филмске уметности, који
бар једном није „пазарио“ од оних који
су продавали „карту више“, по нешто
вишој цени од редовне (јер су у ре
довној продају већ биле распродате),
а и сам сам осетио сласти те нефор
малне „мале привреде“. „Тапкајући“ на
картама за филм „Скупљачи перја“,
остварио сам за своје клиначко пои
мање значајну своту. Њу сам, са не
погрешивим осећајем за бизнис, уме
сто у сладолед и колаче у оближњој
посластичарници, ревносно уложио у
следећи филм. Био је то „Рат и мир“
Сергеја Бондарчука, на коме сам то
лико „пукао“ да сам карте продавао и
испод цене, не бих ли надокнадио не
избежни губитак. Од тада више нисам
никад „тапкао“, али „Скупљаче перја“
не заборављам не само као мој поку
шај уласка у свет неформалног бизни
са, већ и као филма који је на најлеп
ши начин обогатио мој духовни живот.
В. Ћосић
(Тим поводом објављујемо текст
из НИН-а, од 18. маја ове године.)
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хтео да направи „реалистичан фанта
змагоричан и опор филм, филм у коме
границе између добра и зла, између
стварног и нестварног, љубави и мржње
скоро не би постојале... Моји Скупљачи
перја су скупљачи имагинарних слобо
да у једном неслободном свету који не
вреди ни оптуживати ни бранити.“
Данас је тачно 50 година од тренутка
када је овај филм приказан на Филм
ском фестивалу у Кану где је добио
Специјалну велику награду главног
жирија и Фипресци, награду међуна
родне филмске критике. Филм је био
номинован и за Оскара за најбољи
филм на страном језику 1967. године.
Приликом свечане церемоније доделе
Оскара у Холивуду 10. априла 1968.
године, Сашу су сместили да седи за
столом са председником Филмске ака
демије Грегоријем Пеком и његовом
супругом. У тренутку доделе Оскара за
најбољи филм на страном језику, чуло
се име Александар Петровић. Саша је
устао и кренуо, а одмах је уследило јав
но извињење. А Грегори Пек је Саши
објаснио да је листа победника била
одавно решена, да је Саша имао најви
ше гласова, али требало је подржати
чехословачку политику покушаја оства
рења извесних слобода.
Скупљачи перја се данас приказују у
Кану, у програму Кан класик. Нажалост,
међу ауторима и протагонистима више
нема Саше Петровића, Бекима Фехми
уа (Бели Бора Перјар) и Бате Живоји
новића (Мирта), ни Ромкиње Гордане
Јовановић, која је као натуршчик игра
ла Тису. Нема ни директора фотогра
фије Томислава Пинтера ни сценогра
фа Вељка Деспотовића. У име свих
њих, публици ће се поклонити Оливера
Катарина (Ленче), која је својом интер
претацијом у овом филму прославила
циганску музику и учинила да песма
Ђелем, ђелем постане химна Рома.
После ове улоге уследила је њена
интернационална каријера.
Бизарно је, али мало познато, да је
хаљина у којој Оливера игра у Скупља
чима перја, била њена приватна коју је
купила у Риму код Гучија. А када буде
поздравила публику у Кану поводом
пет деценија од овог филма, захваљу
јући великом ангажману главне уредни
це Ела Душке Јованић, имаће на себи
креацију Игора Тодоровића. Каже да је
одушевљена и хаљином и креатором.
Данас се Оливера за НИН присећа
дана када је добила улогу:
„Била сам на пробном снимању. Не
знам кога је још Саша звао за улогу
Ленче, али знам да ми је после снима
ња показао то што сам урадила и да
сам била веома незадовољна. Нисам
могла да се смирим од суза и од плача
јер се себи нисам нимало допала. У
ствари, била сам себи толико одвратна
да сам молила Сашу да нека друга глу
мица игра улогу Ленче а не ја. Саша је
употребио сву енергију и стрпљење да
би ме убедио како ћу бити одлична и да
не сумњам у то. Говорио је да ће то
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Ми смо знали шта
играмо, кога играмо,
и он нас је пуштао да
то сами решавамо.
И то је најлепше што
памтим из рада са
Сашом Петровићем.
Она чувена сцена
између Бекима и мене
када Беким ломи
чаше, то је била
наша импровизација
бити сјајна улога. И тако је и било. Та
улога је обележила моју каријеру и мој
живот. А ја сам хтела да је одбијем.“
Колико сте познавали до тада Бату
и Бекима?
Бату сам познавала и дружили смо
се. Играли смо у филму Соје Јовано
вић Пут око света и у филму Сан Пури
ше Ђорђевића. И са Бекимом сам се
познавала, обоје смо играли у филму
Рој Миће Поповића. Али, сви смо се
спријатељили радећи овај филм. Били
су сјајни према мени, и уопште били
смо добар тим. Сећам се како ме је
Беким, у сцени када треба да ми опали
шамар, тако звизнуо да сам одлетела у
други крај собе и пала преко неког сан
дука повредивши кичму. Није ништа
маркирао него је то урадио из све сна
ге. Када је видео да је то било прејако,
дошао је да ми се извињава. На крају је
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клекнуо пред мене молећи ме да му
опростим. Диван је био и дивно се
понашао према мени. Као и Бата,
уосталом.
Да ли памтите неке проблеме са
снимања?
Не, ништа лоше не памтим. Све је
ишло онако како би човек пожелео. Ми
смо једноставно уживали док смо сни
мали овај филм.
Шта је редитељ тражио од вас про
тагониста, какве је захтеве имао кад
је требало одиграти лик који сте
тумачили?
Ништа није тражио. Ми смо знали
шта играмо, кога играмо, и он нас је
пуштао да то сами решавамо. И то је
најлепше што памтим из рада са
Сашом Петровићем. Она чувена сцена
између Бекима и мене када Беким
ломи чаше, то је била наша импровиза
ција, ми смо је решили тако како су
гледаоц
 и после видели. Рекла бих добро.
А Беким је ломио?
Чаше од шећера, наравно. Само ми
је жао што та сцена из кафане није у
филму дуже трајала, јер смо је дуго
снимали, добро смо је снимили и све
нам је некако ишло од руке. Мислим да
се Саша плашио да филм не оде на
мјузикл, да не повуче на Грка Зорбу
који је у том тренутку већ освојио
публику, па је зато ту сцену скратио у
финалној верзији филма.
Да ли сте имали осећај да радите
нешто добро, ново, велико, или не?
Сви смо имали осећај да радимо
нешто посебно. Прво, били смо одуше
вљени што снимамо са Сашом, потом
смо били сложни, били смо једна добра
заједница која је давала најбоље од
себе. Толико смо једни другима помага
ли, толико смо уважавали једни друге,
толико смо обожавали Сашу, да је то
све морало да уроди плодом. Ја и
данас мислим да је Саша био једин
ствен и генијалан редитељ.

28

M NOVINE

КУЛТУРА

31. MAJ 2017.

Били сте изненађени успехом
филма у Кану?
Нисам уопште била изненађена, ја
сам то очекивала. Сви смо били мирни
и спремни на успех. Наш филм је имао
огроман публицитет, он је одушевио
размажену канску публику. Нас су
фото-репортери нон-стоп сликали, без
престанка смо давали интервјуе. Шир
ли Меклејн, која је била у жирију, дру
жила се с нама, била је одушевљена
филмом и то нам је говорила. И публи
ка је масовно хрлила да гледа филм.
Беким и ви сте после тога имали
могућност да правите интернацио
налну каријеру?
И имали смо је, наравно. Ја сам сле
деће године имала концерт на затвара
њу фестивала у Кану, а годину дана
касније сам опет певала на затварању
заједно са Наном Мускури и Дајан Вор
вик. Директор Канског фестивала је
дошао у Београд да би договорио са
мном тај концерт. После премијере
нашег филма у Кану, Авала филм је
организовао пријем на обали мора.
Дошле су све светске звезде које су у
том тренутку биле у Кану, свирао је
оркестар Јанике Балажа а ја сам пева
ла. То је било лудило. Ломили су чаше,
тањире, а ја сам у једном тренутку
бацила сандале и певајући пролазила
кроз срчу. Играла сам боса, а да ми кап
крви није потекла. Кажу да се такав
пријем не памти и да су само Грци има
ли нешто слично.
Када сте касније снимали друге
филмове, да ли се некада поновило
то осећање задовољства које сте
имали током рада у овом филму?
Не, не сећам се да ми се икада
касније поновило то осећање. Свако
друго снимање било је напорније, није
било те спонтаности, ретко је било пра
вог, истинског поверења у редитеља. И
ова улога у Скупљачима перја је доказ
тога да сам је направила значајном пре
свега захваљујући добром односу са
редитељем. Јер, она у суштини није
била ни велика ни посебна. Ја сам је
таквом направила јер ме је Саша
пустио да је креирам, да радим оно што
осећам и што мислим да треба. И због
те две три енергичне сцене које ми је
он препустио, у Њујорк тајмсу је после
премијере у Кану писало да је рођена
нова Ана Мањани!
Како сте пролазили са другим
филмовима?
Било је филмова где сам очекивала
више, али није се догодило то што сам
мислила да ће бити. Рецимо, много сам
очекивала од филма Гоја, али мислим
да је редитељу недостајало страсти.
Филм би био много богатији да је хлад
ни редитељ, Немац, показао мало
више емоција за тај однос између Гоје
и мене.
Нисте себе видели у партизанским
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Било је филмова где
сам очекивала више,
али није се догодило
то што сам мислила
да ће бити. Рецимо,
много сам очекивала
од филма Гоја,
али мислим да је
редитељу недостајало
страсти. Филм би био
много богатији да је
хладни редитељ,
Немац, показао мало
више емоција за
тај однос између
Гоје и мене

филмовима који су били на цени тих
година?
Рекла бих да нису мене видели, јер
сам ја по свом изгледу урбани тип. А
филмови са урбаном тематиком су се
тих година веома мало снимали. Жао
ми је што нисам играла неку модерну
Београђанку, на пример, што нико није
написао такав сценарио у коме бих
играла нешто друго у односу на оно
што је била преов
 лађујућа продукција
тога времена. Од тридесет филмова,
колико сам овде снимила, могла бих да
издвојим Узрок смрти не помињати,
који сам радила одмах следеће године
после Скупљача, а редитељ Јоца
Живановић је узео победничку екипу из
Кана – Бату, Бекима и мене. То је добар
и озбиљан филм који је, нажалост, био
у категорији црног таласа па није имао
адекватну рекламу. С друге стране,
драго ми је да сам играла неке лепе
улоге у филмовима шведске, немачке и
других европских продукција.
Са каквим осећањем идете данас у
Кан?
Идем мртва хладна, потпуно расте
рећена, са мало туге јер нема мојих
другова из филма поред мене. Имам
само одговорност према својим колега
ма којих више нема. И према Саши
Петровићу. Себе у Кану видим као једи
ну која може нешто да каже у име свих
њих који су толико допринели да овај
филм траје педесет година. И трајаће и
даље. Обратићу се публици на фран
цуском. Као студенткиња сам отишла у
Париз и годину дана учила језик. После
сам певала у Олимпији и на францу
ском, али давно нисам била у Францу
ској. Сада ми је стало да се на најбољи
начин подсетим Кана од пре пет деце
нија и на славну кинематографију јед
ног времена и једне земље које више
нема.
Радмила Станковић (НИН)
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МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКАТ „БЕСКРАЈНА ПРИЧА“

Десет ученица писало
роман о деци из сиротишта
Ауторке
романа Ана
Милинковић,
Драгана
Вученовић
и Милица
Стојановић,
ученице
инђијске
школе кажу да
су веома добро
сарађивале са
својих седам
вршњакиња из
Штутгарта и да
им је требало
шест месеци
како би
испричале
дирљиву причу
о Јелени,
девојчици која
је одрасла
у Дому
за незбринуту
децу у
Звечанској
улици у
Београду

Ана Милинковић, Драгана Вученовић и Милица Стојановић,
ученице ОШ „Душан Јерковић“ и ауторке романа

А

на Милинковић, Драгана
Вученовић и Милица
Стојан ов ић,
учен ице
седмог и осмог разреда
Основне школе „Душан Јерко
вић“ у Инђији са још седам
вршњакиња Допунске школе у
Штутгарту учествовале су у
писању романа под називом
„Моје име је Јелена“. До
сарадње је дошло захваљују
ћи међународном пројект у
„Бескрајна прича“ који зајед
нички спроводе поменуте две
образовне установе.
- Овим пројектом су Штут
гарт и Инђија повезани на
јединствен начин. Њиме су
повезана деца из две државе,
два града, али истог матерњег
језика кроз заједничку актив
ност писања романа „Моје име
је Јелена“ – истакла је Наташа
Миливојевић, педагог у ОШ
„Душан Јерковић“ у Инђији и
једна од аутора пројекта.
- Назив пројекта проистекао
је из жеље аутора пројекта да
у заједничку активност писа
ња романа укључимо децу из
различитих средина, децу која
се међусобно не познају, а
која ће се наизменично бави
ти писањем романа на одре
ђену тему. Аутори, Татјана
Поповић, професор немачког
језика, Милан Павловић, про
фесор српског језика и књи
жевности и ја, полазили смо
од претпоставке да, уколико
се деци да прилика да разми
шљају о важним животним
питањима, уколико им се омо
гући да кажу шта о томе мисле
и да своје ставове образлажу

и о њима пишу тада ће се као
производ заједничког писања
сигурно доћи до тога да деца
знају шта су основне људске
вредности - каже Миливоје
вић.
Роман „Моје име је Јелена“
је дирљива прича о нераски
дивом пријатељству, различи
тим животним путевима и
оптимистична прича да увек
треба веровати у своје снове.
Ауторке романа Ана Милин
ковић, Драгана Вученовић и
Милица Стојановић, ученице
инђијске школе кажу да су
веома добро сарађивале са
својих седам вршњакиња из
Штутгарта и да им је требало
шест месеци како би исприча
ле дирљиву причу о Јелени,
девојчици која је одрасла у
Дому за незбринуту децу у
Звечанској улици у Београду.
- Ми се не познајемо од
раније са девојчицама из
Штутгарта и због тога је био
прави изазов на овај начин
писати роман. Свака од нас
надовезивала се на оно што је
претходно написано и због
тога мислим да је овај роман
јединствен - каже Драгана
Вученовић, једна од девојчица
које су учествовале у писању
романа „Моје име је Јелена“.
Иако се нису од раније зна
ле, прилику да се упознају и
размен е искус тва, десет
вршњакиња имале су 12. маја
у Штутгарту где је у Градској
библиотеци одржана промо
ција романа. Тај сусрет, како и
саме кажу, био је изузетан
догађај којем су присуствова

ли многи, од родитеља и деце
из Допунске школе на српском
језику, преко представник а
Градске библиотеке, пред
ставника различитих немач
ких и српских удружења у
Штутгарту до званичника из
Генералног конзулата Репу
блике Србије.
- Било је свечано, достојан
ствено, едукативно и емотив
но. Осим програма промоције
који је осмишљен и реализо
ван, ово вече је обележио још
један наш циљ, а то је да при
купимо средства од продаје
романа у хуманитарне сврхе,
за децу у Звечанској - каже
Наташа Миливојевић, педагог
и додаје:
- Оног тренутка када је пала
одлука да тема романа буде
прича о деци без родитељског
старања, наша замисао је
била, а потом и реализована
да промоција романа буде
место на којем ће роман бити
продаван тако што ће сваки
купац одредити цену романа
кроз своју донацију.
првој половини јуна, у
току редовног распуста
деце из Штутгарта биће
уприличен одлазак у Центар и
заједнички ће прик упљена
средства бити уплаћена на
рачун Центра за заштиту одој
чади, деце и омладине у Зве
чанској у Београду. Такође, 7.
јуна предвиђена је и промоци
ја романа у Културном центру
Инђија која ће, као и у Штут
гарт у, имати хуманитарни
карактер.
М. Ђ.

У
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25. ГОДИШЊИЦА ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА „КЛАСЈЕ“

Свадбени обичаји Словака

Г

одишњим концертом под називом
„Саветовала ми моја мати на јесен
удати“ фолклорни ансабл „Класје“
из Старе Пазове је 14. маја обележио
25. годишњицу рада под овим именом.
Када је пре 25 година фолклорна
секција СКУД „Херој Јанко Чмелик“
одлучила да ради под именом „Кла
сје“, а са циљем припрема фолклор
них минијатура или фолклорно – пози
ришних програма, направила је добар
корак, јер скоро свака кореографија и
годишни концерт „Класја“ је прича за
себе. Такву малу – велику причу о
свадбама из прошлости Словака на
такозваној доњој земљи испричао је
овај ансамбл на годишњем концерту.
Посебних прича било је у неколико
нивоа. Једна је била сећање баке Ане
Сламај на свадбене обичаје некада у
Старој Пазови. Звучна прича је била
увод за поједине делове програма,
дакле за кореографије свадбене коре
ографије. Та друга биле су старе свад
бене фотографије, које су се низале
једна за другом у позадини позорнице
која је са стране била окићена укрсима
од креп папира, како су се некада
китиле шатре.
Трећу причу су донели фолклораши

25.výročie folklórného súboru Klasy
V
ýročným koncertom pod názvom
Kázala mi moja mati na jeseň
vidati, FS Klasy v nedeľu 14.
mája zaznamenal 25 rokov od
pôsobenia pod týmto názvom.
Ked´ sa pred 25.rokmi tanečná
odbočka SKUS hrdinu Janka Čmelíka
rozhodla pôsobiť pod názvom Klasy a s

cieľom vytvárať folklórné miniatúry, čiže
tanečno divadelné programi, urobila
dobrý krok, lebo takmer každá choreo
grafia a aj každý výročný koncert Kla
sov je osobitnou rozprávkou. Taká malá
– veľká dolnozemská rozprávka o
svadbách voľakedy bola aj na tohtoroč
nom výročnom koncerte.

Rozprávka sa vynárala v niekoľkých
rovinách. Jednou z ních boli spomienky
starkej Anny Slamajovej na svadobné
obyčaje voľak
 edy v Starej Pazove.
Zvuková rozprávka bola úvodom k jed
notlivým častiam programu, teda
vypretkávaná medzi choreografiami.
Tou druhou boli staré svadobné fotogra
fie, ktoré sa striedali v úzadí javiska,
ktoré bolo zo strán ozdobené pestrofa
rebnými papierovými stuškami ako voľ
akedy „šiatra“.
Tretiu rovinu sprítomnili samotní
tanečníci a niektorí speváci, ktorý zare
citovali ,,vinše,, ktoré sprevádzali každú
významnú svadobnú udalosť. Od
pozývania na svadbu po vinšovačky ku
každému jedlu a odobierku od rodičov.
Štvrou rovinou boli svadobné pies
 ne,
ktoré sú tiež späté s jednotlivými uda
losťami počas svadby. Tie zaspiev
 ali:
Boris Babík, Jaroslava Vršková
Opavská, Anna a Zdenko Jašovci, Igor
Uheli, Martína Kukčková, Ema
Kočišová, Andrea Rumanová, Alexan
dra Filková a ľudový orchester Pazovský
kacúri.
Piatou rovinou boli klasy, ktoré sa
ohýbali v tanci, čiže zvyky a obyčaje,
ktoré v tanci a speve priniesol FS Klasy.
Boli to choreografie, ktoré podpisuje
choreog
 raf a vedúci Zlatko Ruman. Tie
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и певачи, који су рецитовали стихове
везане за сваки значајни свадбени
обичај, од позивања на свадбу до
рецитовања за свако јело и опроштај
од родитеља. Четврта прича биле су
свадбене песме које су такође везане
за поједине свдбене обичаје. Те су
запевали већ искусни и млади певачи:
Борис Бабик сада оперски певач, који
је поникао из овог ансамбла као и они
награђивани на појединим фестивали
ма Јарослава Вршка Опавски, Ана и
Зденко Јашови, Игор Ухељи, Мартина
Кукчка, Ема Кочиш, Андреа Руман,
Александра Филко и народни орке
стар.
Пети ниво концерта били су фол
клорци који су се њихали у ритму
песме као класје у равници. Биле су то
кореог рафије које потписује Златко
Руман, кореограф и уметнички руково
дилац. Кореографијама су публици
дочарали сваки сегмент свадбе од
позивања на свадбу до обичаја пре и
после венчања. Чак и обичај дрда који
је био после свадбе када су се мушкар
ци облачили у женску одећу и на
шаљив начин импровизовали свадбу.
Шести ниво била је прошла генера
ција „Класја“ која је одиграла прву
кореографију овог ансамбла и позори
шно – фолклорну сцену. Управо из ове
генерације играча за дугогодишњи рад
су награђени плак етом: Златк о
Гашпар, Ана Дворњицки, Анамарија и
Милош Симоновић, Даниела Куљхави

и шеф оркестра Владислав Форгач.
На годишњем концерту поводом
овог јубилеја награђени су и Влади
слав Поп, један од првих играча и Ана
Лепшановић. За допринос у неговању
фолклорног блага старопазовачких
Словака и припрему будућих чланова
ансамбла дипломе су примили Руже
на Червенски, Катарина Шаш, Марија
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Хадрик и Катарина Тодоровић као и
неколико установа и фирми.
И средња дечја фолклорна група
СКУД „Херој Јанко Чмелик“ је наступи
ла са свадбеном кореографијом, а
Удружење жена је у предсали припре
мило изложбу свечане ношње.
Ана Симоновић
Фото: Архив ФА „Класје“
tiež boli svadobne ladené, od ,,
zváčovho,, pozývania na svadbu až po
príchod po mladuchu a ochod k sobášu,
ba aj obyčaj po svadobe ,,drdá,, kedy
sa obyčajne muži vypáradili do
ženského odevu a vtipne si zaspomínajú
na svadbu.
Šiesta rovina bola predošlá generácia
Klasov, už takmer veteráni, ktorí zatan
čili prvú choreografiu tohto súboru od
názvom Frajerôčka moja a divadelno tanečnú scénku Opilci. Práve z tejto
generácie tanečníkov za dlhodobú čin
nosť v súbore odmenení su plaketou:
Zlatko Gašpar, Anna Dvornická,
Anamária a Miloš Simonovićovci, Dani
ela Kuľhavová a vedúci orchestra Vladi
slav Forgáč.
Tiež sú odmenení aj jeden z prvých
tanečníkov Vladislav Pop a Anna
Lepšanovićová. Za príspevok v
pestovaní staropazovských tancov a
prípravu budúcich tanečnikov Klasov
dakovné litiny sa dostali Ružene Čer
venskej, Kataríne Šašovej, Márii
Hadríkovej a Kataríne Tdorovićovej ako
aj jednotlivým podnikom a ustanovizni
am.
Aj stredná detská tanečná skupina
SKUS hrdinu Janka Čmelíka vystúpila
na koncerte tiež so svadobnou choreo
grafiou. Združenie žien pri tejto
príležitosti v predsieni nainštalovalo
výstavu svadobného odveu.
Anna Simonovićová
Foto: Archív FS Klasy

32

M NOVINE

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

31. MAJ 2017.

ПОЗОРИШТЕ „ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Успешна сезона приводи се крају

П

озор иш те
„Добриц а
Милутиновић“ из Срем
ске Митровице приводи
крају
позор иш ну
сезон у
2016/2017. За средину јуна
планирана је ревија позори
шних представа сопствене
продукције, чиме ће званично
бити завршена овогодишња
сезона. Пре тога, за уторак, 6.
јун најављено је извођење
вечерње представе „Едмунд
Кин“, у продукцији Народног
позор иш та
„Стер ија“
из
Вршца. Представа је урађена
према тексту Хадија Курића, а
режију потписује Ирфан Мен
сур. Премијерно је изведена
на сцени вршачког Народног
позоришта „Стерија“ 11. маја
ове године, а сада ће и митро
вачка позоришна публика екс
клузивно имати прилике да
погледа ову представу. Тако
ђе, за 10. јун планирана је и
премијера представе за децу
стар ијег
основн ош колс ког
узраста „Петрарка“ у продук
цији митровачког позоришта.
Како наводи директорица
Позоришта Јелена Јанковић,
овогодишњу сезону обележи
ла су бројна гостовања теата
ра са стране, а и митровачке
представе су игране широм
Србије и региона. Нажалост,
због смањених средстава из
градског буџета, у овој сезони
није било премијера вечер
њих представа сопствене про
дукције. За ове намене Позо
ришту је одобрено свега
800.000 динара, док је про
шле године за продукцију
било опредељено два милио
на динара.
- Били смо на „Јоакимовим
данима“ у Крагујевцу са пред
ставом „Јавна личност“ и јако
лепо смо прошли. Наша пред
става је играна у оквиру реви
је позоришних представа и
био је престиж ући у то ода
брано друштво. Били смо у
Винковцима са представом
„Оне и он“. Имамо добру
сарадњу са њиховим позори
штем, па су и они гостовали
код нас са представом „Три
тромесечја“. Шестог јуна ће
нам гостовати представа
„Едмунд Кин“ вршачког позо
ришта и ово је први пут после
много година да је направљен
контакт са неким војвођан
ским театром. У Покрајини
нажалост не постоји страте
шки план увезивања установа
културе, те се све своди на
личне контакте – наводи Јеле
на Јанковић.

Представа „Јавна личност“
на Јоакимовим данима

На питање колико је задо
вољна позоришном сезоном
која се приводи крају, каже:
- Увек све може боље. Ми
завршавамо сезону средином
јуна ревијом наших представа
где ће по симболичној цени
грађани моћи да погледају
наше представе. Припрема
мо и фестивалску представу
за децу „Петрарка“, премије
ра је заказана за 10. јун. Оно
што је било добро у овој сезо
ни је да смо се отворили више
него икада ка другим позори
штима. Гостовали смо у Шап

Директорица
Јелена Јанковић

Концерт у Руми за
митровачко Позориште
У Културном центру у Руми у
четвртак, 8. јуна концерт ће
одржати Митровчанка Милија
на Николић, оперска певачица.
Организатор концерта је Рота
ри клуб из Сремске Митровице,
а средства од продаје улазница
намењ ен а
су
Позор иш ту
„Добрица Милутиновић“ за
куповину миксете.
- Захваљујем се Ротари клу
бу на жељи да нам помогну.
Нема шта нам не треба, од
онога што се види, до онога
што се види. Миксета нам је на
издисају, око 300.000 динара
кошта, па смо се договорили
да новац сакупљен од продаје
улазница за Милијанин кон

церт у Руми искористимо за
набавку нове миксете. То је
само једна у низу ствари које
нам требају – изјавила је Јеле
на Јанковић.
Концерт у Руми, а не у Срем
ској Митровици биће одржан
због тога што у Митровици
нема довољно великог, а погод
ног простора за ту намену. Како
је најављено из Сремске
Митровице биће организован
аутобуски превоз за све оне
који купе карту и желе да при
суствују концерту, што је један
вид подршке његовом одржава
њу од стране локалне самоу
праве Сремске Митровице, која
ће организовати превоз.

цу, Црвенки, Крагујевцу, Вин
ковцима, треба да идемо у
Сарајево. Све су то плодови
нашег рада. Велик број пред
става са стране је играо у
нашем позоришту. Сада пла
нирамо и традиционално
Позоришно лето, пето по
реду. Оно што је могло боље,
јесте продукција, међутим то
није била наша грешка. Ми од
почетка имамо узлазну лини
ју, урадили смо доста добрих
представа и сматрам да не
треба губити тај континуитет.
Надам се да ћемо у новој
сезони имати премијеру неке
вечерње представе.
а крају директорица
Позоришта напомиње
да су сви програми у
митров ачк ом
позор иш ту
посећени и да Митровица
има публику.
- Грађани који долазе на
културне садржаје и предста
ве су демантовали то да у
Митровици нема културних
дешавања. Можемо разгова
рати о квалитету, али садржа
ја има. Радим најбоље што
могу, у августу ће бити пет
година како само на челу
Позоришта, очекује ме реи
збор и надам се да ће ми
Скупштина града поверити
још један мандат – каже за
крај Јелена Јанковић, дирек
торица Позоришта „Добрица
Милутиновић“.
Б. Селаковић
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РЕГИОНАЛНA ДЕПОНИЈA „СРЕМ – МАЧВА“ ЗАВРШЕНИ ДАНИ СЛОВЕНСКЕ
ПИСМЕНОСТИ И КУЛТУРЕ

Нове машине за
квалитетнији рад Јединствени

у Србији
У
Руми су завршени „Дани
словенске писмености и
културе“ у организацији
Градске библиотеке „Атанаси
је Стојковић“ и уз помоћ оста
лих установа културе и школа.
Манифестација je почела 19.
маја, а окончана је 27. маја.
- Мислим да је ово до сада
била најуспешнија година, а
надам се да ће следећа бити
још боља, јер ми сачувамо оно
што је добро и на бази тога пра
вимо следећи програм. Нисмо
целу организацију могли да ура
димо самостално, али смо има
ли подршку других институција
културе, „Ворки тима“ и школа.
Ова манифестација је једин
ствена у Србији и надам се да
ће следеће године бити кровна

у Србији. Наиме, покренута је
иницијатива да се Дан Светог
Ћирила и Методија установи
као државни празник и у нашој
земљи, до сада се он слави у
Бугарској и Русији. Имамо нека
обећања да би Рума, која је
прва покренула овакву манифе
стацију посвећену њима, треба
ло да буде град где би се одр
жавала кровна манифестација
у нашој земљи - каже Жељко
Стојановић.
Седми
„Дани
словенске
писмености и културе“ затворе
ни су концертом професора и
ученика румске Музичке школе
„Теодор Тоша Андрејевић“ као и
њихових гостију из новосадске
Музичке школе „Исидор Бајић“.
С. Џ.

ФЕСТИВАЛ „МИСТЕР ВОРКИ“ РУМА

У обиласку нових машина

У

седишту
Регионал
не депоније „Срем
- Мачва“ у Сремској
Митровици прошлог петка,
26. маја представљена је
нова механизација, која је
употпунила капацитете овог
предузећа. У питању су ками
он и утоваривач, вредности
29,4 милиона динара, а сред
ства су обезбеђена преко
Министарства пољопривре
де и животне средине.
- Пре око месец дана наба
вљени су камион за одвоз и
довоз смећа и утоваривач
за разгртање, тако да поред
хале за сепарацију отпада
ове две машине ће доприне
ти бољој организацији рада
саме депоније. Надам се
да ћемо до краја ове годи
не успети да све оно што је
планирано у почетном про
јекту Регионалне депоније
завршимо како би депонија
добила и употребну дозво
лу. Средства у износу од 29,4
милиона динара обезбеђена
су из Министарства пољо
привреде и заштите живот
не средине у склопу пројекта
Регионалне депоније – рекао

је градоначелник Влади
мир Санадер и додао да ће
оно што буде недостајало за
опремање депоније обезбе
дити Град Сремска Митро
вица.
Директор Регион
 алне депо
није „Срем – Мачва“ Небојша
Поповић истакао је да ће две
нове машине допринети још
квалитетнијем раду.
- Депонија ради три године
и степен поузданости прику
пљања отпада је доведен на
оптималан ниво. Комунална
предузећа су проширила обу
хват скупљања смећа, па се
сада комунални отпад орга
низовано сакупља у свим
селима на територији Града
Сремска Митровица и Града
Шапца. Основни циљ је да се
на тај начин почну смањива
ти дивље депоније – рекао је
директор Поповић.
Оно што је неопходно овој
депонији, како се могло чути
јесте булдожер, а тренут
но се на овом месту гради и
хала за сепарацију отпада,
капацитета 15 тона на сат, а
са радом би требала да поч
не на јесен.
С. С.

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“
реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и
омладину Града Сремска Митровица. Ставови изнету у подржаном медијском
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Филмови из
целог света
Ч
етврт и
Међун ар одн и
филмски фестивал једно
минутног филма „Мистер
Ворки“ биће одржан од 2. до 4.
јуна у Руми, у организацији
Удружења „Ворки Тим“, у сарад
њи са Градском библиотеком,
Културним центром и Омладин
ским саветом и под покрови
тељством Општине и Мини
старства за културу и информи
сање.
Тим поводом организатори су
одржали 25. маја конференцију
за новинаре на којој су предста
вили фестивалски програм отварање је 2. јуна, следи так
мичарски програм, као и изло
жба „Воркапић - цртежи“ на којој
ће бити представљени ориги
нални цртежи Славка Воркапи
ћа. Другог дана је предвиђено и
предавање „Воркапић, Винавер
и српска авангарда“ које ће одр
жати филмолог Божидар Зече
вић, као и предавање „Вечна
герила: супротстављање интер
претације Другог светског рата
у Југославији на играном фил
му у периоди од 1941. до 1991.
године“ које ће одржати др
Горан Милорадовић, историчар
културе.
Другог дана ће публик а
погледати и други део такми
чарских филмова, док је
последњег дана фестивала
проглашење победника.

- Ове године биће приказано
105 филмова, највише из САД и
Шпаније, али су ту и друге
земље, како оне из окружења,
тако и на пример Ирана. Међу
њима је и седам домаћих фил
мова. Сви се они такмиче за
шест награда стручног жирија,
укључујући Гранд при фестива
ла, као и награду публике рекао је Драган Цакић, пред
седник Удружења „Ворки Тим“.
Програмски уредник и орга
низатор фестивала Милан
Милосављевић је указао да се
ове године селектор Марко
Костић руководио тиме да фил
мови који су изабрани имају и
одређену литерарну тежину.
Он је најавио и да ће тема
овогодишњег 4. Међународног
фестивала једноминутног фил
ма „Мистер Ворки“ бити новац,
па су за публику припремљена
и три играна филма изменађе
ња на ту тему, а потом и кон
церт румске рок групе „Цефал
ни атентат“.
У оквиру активности на
фестивалу, учесници ће отићи и
у Добринце и положити венац
на спомен плочу Славку Ворка
пићу која се налази на згради
МЗ Добринци.
У жирију фестивала су Горан
Милорадовић (Србија), Сунчи
ца Фраделић (Хрватска) и Радој
Николов (Бугарска).
С. Џ.
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НИНА ЈАНКОВИЋ - ДИЧИЋ, ГЛУМИЦА

Не јурим каријеру
у иностранству

Нина Јанковић

Н

ина Јанковић, једна од
најлепших и најзапосле
нијих младих глумица,
гостовала је са представом
„Хипноза једне љубави“ у рум
ском Културном центру.

: Представу
MМNOVINE
НОВИНЕ:
„Хипноза једне љубави“ која
је наишла на добар пријем
код публике потписује позна
ти писац Душан Ковачевић, а
у њој играју Аница Добра,
али и Ваш професор Драган
Петровић Пеле. Колико је
важно за глумце, поготово
млађе, да играју у таквим
представама?
НИНА ЈАНКОВИЋ: Пеле је
био мој професор, као и Уро
шев и Иванов који такође игра
ју у овој представи. Душко
Ковачевић је мој Шапчанин,
велико име, као и Аница и
Љуба Бандовић који играју у
представи. Стварно, све су се
коцкице некако склопиле да
све буде на неком много вишем
нивоу и мислим да сам имала
среће што сам део овакве еки
пе и представе која је за кратко
време освојила срце публике.
За сваку представу се тражи
карта више, а карте се продају
за два сата, што мислим да је
велики успех. До сада нисам

имала такво искуство са пред
ставама у којима играм, иако
су и оне расподате, али не том
брзином.
Поменули сте срећу, па
сигурно да је и срећа што сте
као студент треће године глу
ме ушли у велики и после
јако популаран пројекат
„Монтевидео бог те видео“.
Колико је потребно имати и

неку срећу, наравно сем
талента, на почетку карије
ре?
Мислим да је потребна мла
дом глумцу. Можемо да кажемо
да је могло да се снима и годи
ну раније, ја тада не бих уче
ствовала у том пројекту, јер ми
прве две године нисмо ни ишли
на кастинге, већ на трећој када
нам је професор дозволио да
учествујемо. Мислим да даље

Љубав и мода
Сем ове представе, где сте
још ангажовани када је позо
риште у питању?
Играм у представи „Љубав и
мода“ премијера ове представе
је била 27. априла у „Мадлени
јануму“, играм и у представи
„Осврни се у гневу“ то је про
дукција нас четворо глумаца са
класе - Тамара Драгичевић,
Иван Михаиловић, Миодраг
Радонић и ја. Јако смо поносни
на ту представу, то је потпуно
другачије од свега што смо до
сада радили. Играмо у једној
кући у Шафариковој улици у
Београду и публика је сво вре
ме јако близу нас, као неки воа
јери присуствују нашим свађа
ма, нашој љубави, пријатељ

ству. Представа је тешка и
публици је мало и чудна та
близина глумаца, али нам се
враћају. Имам и представу
„Тешко је рећи збогом“, ту поно
во играм са Иваном Михаило
вићем, играмо заједно у три
представе. То је такође приват
на продукција, као и представа
„Упознај мог тату“ где играм са
дивном глумицом Катарином
Гојковић од које доста учим и
дивно сарађујемо. Са овом
последњом представом смо
гостовали и у Паризу, Македо
нији, као и по Србији, а могуће
је да ћемо доћи поново и код
вас. То је једна дивна комедија
после које публика излази с
осмехом на лицу.

нема среће, то је на почетку, а
после све зависи од тебе, коли
ко ти желиш да се трудиш,
колико радиш на себи, колико
напредујеш, колико се дајеш,
толико те има. Имала сам сре
ћу што је мој први филм био
Мотевидео који је био јако
успешан, људи су чули за ту
целу младу екипу, самим тим
смо добили шансу за даље
кастинге, а даље смо својим
трудом и радом наставили
узлазном путањом.
Ви сте играли у доста
популарних серија „Јагоди
ћи“, „Вере и завере“, потом
„Убице мог оца“. Ова послед
ња је озбиљна крими серија.
Колико волите тај жанр и да
ли сте се припремали за уло
гу форензичарке Јелене и
гледајући стране крими сери
је?
Гледала сам неке крими
серије, волим тај жанр и драго
ми је да је коначно дошао и код
нас, жељни смо и ми тих неких
модерних прича и тема, то је
свуда у свету хит, па ето конач
но је дошло и код нас. Ја сам
на сету имала правог нашег
форензичара који ми је пома
гао, јер ипак се ми доста разли
кујемо од оних у страним сери
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Хипноза једне љубави

Сцена из представе Хипноза једне љубави
Само пет месеци од изузетно успешне премијере, румска
публика је имала задовољство да 24. маја погледа представу Звездара театра „Хипноза једне љубави“ за коју је
текст написао и режирао је
познати Душан Ковачевић.
Ово је прича о две породице које живе на планини, о
њиховом односу и животу,
одласцима у иностранство кроз које се преламају и све
актуелности и проблеми наше
савремене
свакидашњице,
али и љубави која, ако у њу
верујеш, чини чуда.
Кроз представу се провлачи
и тема Малог принца, а због

љубави, не са странцем из
неке друге државе, него планете, као и целе сценографије
- представа изгледа као једна
савремена бајка, али како
рекосмо, снажно одсликава и
наше проблеме - одлазак младих, пад стопе наталитета,
корупцију, држање за традицију по цену да нестанемо...
Представу држе глумци старије гарде - Аница Добра,
Драган Петровић Пеле, Љуба
Бандовић, али ту су и млађи сем Нине Јанковић, Урош
Јаковљевић и Иван Михаиловић, који је играо младића из
далеке галаксије, са мањим
улогама.

јама, просто и по опреми коју
они имају. Стварно ми је било
занимљиво да то радим, нешто
другачије од свега што сам до
сада радила.

воли другима да пружа подршку, у свим стварима које они
мисле да су за њих важне.
Волим да подржим некога како
су и мене моји родитељи подржали и исплатило се.

Ускоро би требало да почне снимање друге сезоне
серије „Убице мог оца“. Има
ли и Вас у тој глумачкој подели ?
Нисам још увек добила сценарио да прочитам, тако да то
зна само редитељ Гага Антонијевић и још неколицина који
знају све детаље везане за
серију. Кад будем добила сценарио знаћу да ли сам преживела, наравно волела бих да
будем и део друге сезоне,
колико сам чула кажу да је
текст бољи него у првој сезони,
зато једва чекам да сазнам шта
ће се даље дешавати.
Отац вам се аматерски
бавио глумом и Ви сте почели да глумите још у Шапцу
где сте рођени. Да ли сте
имали подршку родитеља за
свој избор, јер неки глумци
који имају децу често кажу да
никад не би волели да им се
деца баве глумом.
Ја сам за све што сам у
животу радила имала подршку
својих родитеља и мислим да
је то један здрав однос међу
нама. Такође сам особа која

Ваши узори су наше старије, познате глумице, неке од
њих, као на пример Аница
Добра са којом играте у „Хипнози једне љубави“ су имале
или имају каријере у иностранству. Да ли и Ви размишљате о томе?
Не. Некако ако то треба да
се деси - десиће се, размишљала ја о томе или не.
Мислим да сада јако лепо
радим овде, могу да кажем да
ја живим од свог посла, што је
јако важно у Србији. Не планирам да ја идем негде, да идем
на кастинге, да се трудим за
неку већу или мању улогу, свеједно. Овде градим каријеру
једном узлазном путањом и не
знам зашто бих то реметила.
Ако би био овде неки кастинг,
онда да, али да оставим све
овде да бих отишла у Холивуд
или не знам где, да чекам
кастинге не. Можда да нисам у
браку и да немам породицу, да
сам млађа, да нисам радила
толико, онда можда. Овако, с
обзиром на то да стварно лепо
радим овде, не знам зашто бих
то рушила.
Смиља Џакула
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ТАМБУРИЦА ФЕСТ

Сремска банда
однела победу

У

ресторану хотела „Срем“
у
Сремској
Митровици прошлог петка, 26.
маја одржан је први фестивал
тамбураша Тамбурица фест
Срема, у организацији Казнено поправног завода Сремска
Митровица, а под покровитељством Тамбурица феста.
У такмичарском делу наступила су четири тамбурашка састава, а за најбољи је проглашен

Тамбурашки оркестар „Сремска
банда“ из Сремске Митровице.
Они су тако добили прилику
да се следеће године такмиче
на Тамбурица фесту, који се од
2008. године одржава на Петроварадинској тврђави.
Идеја је да у наредним годинама Тамбурица фест у Сремској Митровици постане традиционалан и да окупи још већи
број талентованих музичара.

МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКA

Шест деценија
Дечјег одељења

П

рошле недеље
Дечје одељење Библиотеке
„Глигорије Возаровић“ је прославило
свој јубиларни 60.
рођендан. Тим поводом у Библиотеци је
организовано неколико манифестација,
попут дружења са
дечјим писцем Јованом Кулазов, школски час где су гости
били
учи те љи ца
Марија Барош и њен
III3 разред Основне школе
„Бошко Палковљевић Пинки“. У
Библиотеци је одржана и радионица под називом „Песма
може све“ на којој су учествовала деца која су била сликари,
рецитатори, писци и композитори. Деца из хора „Пиколо“ су
улепшала програм извођењем
музичких композиција, а целокупан програм је водила библиотекарка Мирјана Делић.
У четвртак, 25. маја под слоганом „Вечни сјај детињства“
приређен је програм који су
водиле Маша Ковачевић и
Јована Комадиновић, ученице
IV разреда ОШ „Јован Јовановић Змај“. У програму су учествовала деца предшколског
узраста Ленка Подорешки и
Огњен Петровић, који су одглу-

мили одломак из књиге Стевана Сремца „Поп Ћира и поп
Спира“. Нумеру „Једном кад се
вратиш“ је отпевао Борис Суботић, а деца из плесног студија
„Алекс флешденсе“ су одиграла уз песму „Пчелињи лет“.
Током дана гости Библиотеке
су били учитељи, наставници,
библи оте ка ри,
дирек то ри
основних школа, представници
локалне самоуправе, родитељи деце као и гости из Смедерева, Шапца, Рековца, Инђије и
осталих крајева Србије.
У петак су Библиотеку поводом јубилеја шездесет година
Дечјег одељења посетила и
деца из објеката Предшколске
установе „Пчелица“ где су
могли да виде изложбу деце
креативаца.
К. З.
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Додела признања

СУСРЕТИ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Аматери из Црвенке најбољи
С
тара Пазова и овог маја била је
домаћин најбољим позоришним
аматерима Војводине. Од петка,
19. маја до суботе 27. маја, одржани
су 55. Сусрети аматерских позоришних
друштава Војводине, који су од ове
године прерасли у Фестивал. О проме
ни се прича већ дуги низ година и ето
педесет и пети сусрети су променили
назив, али не и град где се срећу љуби
тељи позоришта. Иначе, Стара Пазова
је двадесет и пети пут заредом домаћин
позоришним аматерима покрајине.
У име домаћина, Општине Стара
Пазова добродошлицу на даске које
живот значе пожелео је Владимир Кер
кез, директор Центра за културу.
Поносни на дугу и богату позоришну
традицију Војводине и ове године орга
низатор фестивала је Савез аматера
Војводине заједно са Савезом аматера
Старе Пазове. Сава Мучибабић, умет
нички секретар Савеза аматера Војво
дине је у име организатора, а поносан
на 250.000 аматера окупљених у 1.800
облика делатности, поздравио публи
ку а глумцима пожелео величанствене
наступе. Први Фестивал аматерских
позоришних друштава Војводине је
отворио познати српски глумац Милутин
Мима Караџић.
Инспирисани великанима драмске
литературе, светске и домаће, а на
основу накнадне селекције редитеља
Тибора Вајде на фестивал ове године су
стигли аматери из Ковина, који су изве
ли две представе, затим позоришта из
Црвенке, Крушчића, Зрењанина, Куле,
Банатског Карађорђева и Нове Пазове.
Између сна и јаве, између аутора и
представе, а на даскама које за многе
и свет значе први су се публици 19. маја
представили чланови Аматерског позо

ришта „Мирко Таталовић“ из Нове Пазо
ве са сатиричном представом „Браћо и
сестре“ на текст Душана М. Петровића,
а у режији Александера Бака.
Александар Саша Волић, редитељ из
Београда, Југослав Крајнов, глумац Срп
ског народног позоришта из Новог Сада
и Милош Лазић, позоришни продуцент
из Старе Пазове су ове године били чла
нови жирија. По њиховој оцени најбољи

Стара Пазова и
овог маја била је
домаћин најбољим
позоришним
аматерима Војводине.
Од петка, 19. маја
до суботе 27. маја,
одржани су 55.
Сусрети аматерских
позоришних друштава
Војводине, који су
од ове године
прерасли у Фестивал
на првом Фестивалу позоришта били су
аматери из Црвенке Позориште „Стеван
Сремац“ са представом Бертолда Брехта
„Малограђанска свадба“ у режији Радо
ја Чупића. На другом месту су аматери
Културног центра из Куле са представом
Богдана Чиплића „Трактат о слушкиња
ма“ у режији Драгана Остојића. Треће
место освојило је позориште „Луча“ из

Крушћича са представом Виде Огњено
вић „Кањош Мацедоновић“ у режији Деја
на Цицмиловића. Ове три представе ће
представљати Војводину на републич
ком фестивалу у Кули. Стручни жири
је похвалио Савез аматера општине и
Центар за културу за добру организацију
фестивала.
После сваке представе одржани су
разговори када своје прве утиске ансам
блу изнели како чланови стручног жирија
тако и публика. Водитељ разговора ове
године је био Владимир Рис, доскора
шњи стручни сарадник за сценске делат
ности Завода за културу Војводине. По
оцени публике, која је свако вече оцењи
вала представе оценама од један до пет,
најбоља представа је „Браћо и сестре“
Аматерског позоришта „Мирко Татало
вић Ћира“ из Нове Пазове. Редитељ ове
представе Александер Бако је по оцени
стручног жирија награђен за најбољу
сценографију.
ратећи програм на фестивалу
је изложба изабраних текстова
локалног листа „Наша реч“ који је
излазио шест година, од 1976. до 1982.
Аутор изложбе под називом „Из Пазове
позориште увек зове“ је Наташе Филип,
библиотекар – саветник. И ове године
све битне информације о представама
али и разговоре о изведеним представа
ма љубитељи позоришта могли су про
читати у Билтену који је излазио сваки
дан у издању Савеза аматера општине
Стара Пазова, а чији професион
 ални
рад је похвалио и стручни жири.
У част награђених у суботу, 27. маја
наступило је позориште „Јанко Весели
новић“ из Богатића и извело представу
„Клим – клем“ у режији Ивана Томаше
вића.
Ана Симоновић
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УЧИТЕЉИЦА ДРАГИЦА ЖИВКОВИЋ ЛЕЛА ИЗ ШИДА

На сликама
чува стари Шид

Д

авно је један мудар човек
рекао да само добри и
трпељиви људи чине уку
пан живот човечанства подно
шљивим. Верујем да у свакој
средини постоје људи за које се
може рећи да су по својој
суштини велика душа, у Шиду је
то, без сумње, Драгица Живко
вић, наша учитељица Лела,
како је суграђани зову.
- Рођена сам у Илинцима
1937. године. У Шиду сам завр
шила гимназију, а педагошку
школу у Сремским Карловцима.
Желела сам да се на неки
начин одужим средини која ми
је у тешким поратним годинама
омогућила да се школујем, и
касније стекнем звање просвет
ног радника, те да свој радни
век проведем у школи. Пошто
сам радећи у школи са децом
доста цртала, искористила сам
то искуство и много година
касније почела сам озбиљније
да се бавим слик арством –
каже Драгица Живковић.
На сликама Драгице Живко
вић видимо стари Шид, неке
зграде којих одавно нема, стару
зграду општине, пошту, Козјако
ву апотек у, школу „Филип
Вишњић“.
- Када сам видела како руше
стари део школе „Филип
Вишњић“, да би ту подигли
зграду ДДОР-а, у мени се
нешто сломило. Та зграда је
имала дугу историју, везана је
за сам почетак вишег образова
ња у Шиду, била је у предрат
ним годинама такозвана гимна

зија Реалка, у току Другог свет
ског рата, пробој Сремског
фронта, била је болница у коју
су доносили рањене борце са
фронта, после рата била је
основна школа у којој сам,
између осталих, и ја радила.
Желела сам да на неки начин
сачувам тај стари Шид од забо
рава, уједно да се одужим
добрим људима који су ми омо
гућили да се школујем и прове
дем радни век радећи са децом,
и тако сам почела да сликам –
наводи Драгица Живковић.
Многе старе зграде, каже
Драгица, непотребно су сруше
не.
- Не знам да ли је то рађено
из незнања или хира, или су
они који су добили прилику да
одлучују о битним питањима у
овој средини били људи који не
разумеју Шид и не воле га прича учитељица Лела.
Неуморна у свом раду учите
љица Лела је много тога насли
кала. Своје слике не чува за
себе него их поклања другима,
нема јавне установе у Шиду у
којој нема барем по једна њена
слика. Ради техником темпере
на картону. Тај картон је посе
бан, наручује се и она га купује,
као и темпере, одвајајући део
новца од своје пензије. Осим
старог Шида слика мртву при
род у, пејсаже, манастир е,
цркве, старе употребне предме
те, слика по сећању Илинце
свог детињства, потом орна
ментима и шарама украшава
тикве.

- У време бомбардовања
чувала сам децу мог синовца
Јована, две цурице непрестано
су се вајкале како хоће на море,
и ја их заиста одведем тамо.
Узмем један велики картон и на
њему нацртам широко плаво
море. Нас три се ухватимо за
руке, зажмуримо, и ето нас на
бескрајној пучини – присећа се
учитељица.
Илинци су, наставља даље
причу учитељица Лела, пре
рата били најбогатије село
шидске општине.
- Мој отац је био опанчар, а
осим њега у селу је било још
дванаест врста занатлија,
између осталих и бомбонџија.
Све што је било потребно
сељанима, било је ту на дохват
руке. Живели смо сложно и
сретно као једна велика поро
дица. Можда је кључ решења
за целу нашу отаџбину, у сада
шњем времену, да будемо јед
на велика породица, да се вра
тимо поштењу и честитости,
како се то некада говорило, да
ценимо рад и занате и да ништа
не увозимо од оног што не би
могли сами да направимо закључује на крају наша саго
ворница Драгица Живковић.
У свом малом стану, као на
каквом острвцету усред Тихог
океана, учитељица Лела непре
кидно и неуморно слика, она је
чувар блага, а то благо није
лично, оно припада свима нама
који искрено волимо овај град,
то благо је породично.

Зоран Марковић
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Посета Кинеза

Град Сремску Митровицу је
29. маја посетила делегација
Кине која борави у Србији.
Делегација је изразила жељу
да посети некадашњи Сирми
јум, а њих је примио председ
ник Скупштине Града Сремска
Митровица Томислав Јанковић.
- Ово је само наставак прија
тељске сарадње између две
државе. Посетили су нас пред
ставници кинеске области Шан
си који су заинтересовани за
развој сарадње између њихове
провинције и наше локалне
самоуправе управо због вели
ког античког наслеђа, због ста
рих грађевина и културе. Кад се
успостави директна линија
Пекинг - Београд очекује се
прилив великог броја кинеских
туриста. Желимо да културу
кинеског народа приближимо
грађанима Србије али и Срем
ске Митровице, али да им и
представимо наше потенцијале
– рекао је председник митро
вачке Скупштине Томислав Јан
ковић.
Шеф делегације Кине Лиу
Бин, заменик начелника Секто
ра за промоцију пропаганде у
покрајинском Комитету комуни
стичке партије Кине Покрајине
Шанси истиче да Покрајина
Шанси има врло важно место у
културној историји Кине, као
што то има Сремска Митрови
ца.
- Осетили смо пријатељство
и љубазност људи који живе
овде и због тога ћемо причати
нашим људима о лепотама
вашег града. Требало би да се
развија сарадња како из обла
сти туризма, тако и економије
– рекао је шеф делегације Лиу
Бин.
Они су након састанка оби
шли култ урно – историјске
локалитете у Сремској Митро
вици.

Завршна
приредба
Завршна приредба Пред
школске установе „Пчелица“
одржана је прошле среде, 24.
маја у Пословно спортском цен
тру „Пинки“ у Сремској Митро
вици.
На приредби је учествовало
624 деце из шест објеката у
граду, из Лаћарка, Мачванске
Митровице, као и 145 малиша
на из 14 села.
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РУКОМЕТ

Девојчице Словена треће

Младе румске рукометашице

Н

а завршном турниру Супер Лиге Војводине
за девојчице до 12 година које је одржано
21. маја у Фекетићу, екипа ЖРK „Словен“
заузела је треће место. Узбудљива завршница
због егал бодова између водеће три екипе на
табели вoђена је на последњем турниру који је
одређивао и коначан пласман. „Словен“ је првој
утакмици поражен од домаће екипе „Јадрана“
која је имала подршку своје публике , да би сво
ју другу утакмицу „Јадран“ одиграо нерешено и
тиме од сигурног трећег места екипи „Словена“

отворио пут да се у другој утакмици са екипом
„Халас Јожеф“ из Аде бори и за злато.
Нажалост, овога пута Ађанке су биле боље и
заслужено славиле иако је „Словен“ већ имао
победу над Адом у току лиге.
На крају расплет на табели „Словену“ доноси
треће место, „Јадрану“ друго, а „Халас Јожефу“
прво место.
Ове екипе и четвртопласирани Темерин пласи
рале су се на државно првенство које ће се одр
жати 3. и 4. јуна у Великој Плани.

РУКОМЕТНИ КЛУБ „ДОЊИ СРЕМ“ ПЕЋИНЦИ

Камповање за
успешан крај сезоне
Д

ван ае с тор о
најм лађ их
чланова Рукометног клу
ба „Доњи Срем“ Пећинци
прошлог викенда камповали су
на Обедској бари. Тренери РК
„Доњи Срем“ Милица Ђурђе
вић и Иван Стојаковић одлучи
ли су да са децом, у знак успе
шно завршене сезоне, органи
зују камповање у природи,
током којег су се, пре свега,
посветити дружењу али и нау
чили нешто ново, као што је
припрема шатора за ноћење,
прикупљање огрева за ватру и
боравак у природи.
Тренер Стојаковић рекао је
да су, након Фрушкогорског
маратона, дошли на идеју да
кампују на Обедској бари, јер се
младим рукометашима свидео
маратон и боравак у природи.
- Захваљујући пећиначкој
локалној самоуправи обезбе
ђени су нам одлични услови за
тренинг у спортској хали у
Доњем Товарнику, а резултати
све видљивији. Успешно смо
завршили сезону и одиграли
неколико пријатељских утакми
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Мајска награда
Савезу
спортова
Савез спортова општине
Инђија добитник је овогоди
шње „Мајске награде“, највећег
спортског признања у Србији.
На традиционалној свечаности
Спортског савеза Србије у Дому
Народне скупштине 20. маја, по
41. пут је додељено ово спорт
ско признање. „Мајска награ
да“ се додељује спортистима,
тренерима, функционерима и
савезима који су својим радом
и резултатима дали изузетан
допринос развоју и промоци
ји спорта и правих спортских
вредности. Јединственост ове
награде је што се добија само
једном у животу.
Како се наводи у образложе
њу, награда Савезу спортова
Општине Инђија је додељена
у конкуренцији 98 градских и
општинских савеза „за изузетне
резултате и достигнућа на раз
воју спорта и физичке културе у
Републици Србији“.
- Награда коју смо доби
ли плод је нашег рада и труда
у претходним месецима. Као
Савез спортова заиста се тру
димо да свим клубовима на
територији општине Инђија
обезбедимо подједнаке услове.
Имамо заиста одличну сарад
њу са локалном самоуправом
која нам пружа безрезервну
подршку и без које не би могли
да радимо како радимо - каже
Љубомир Ковачевић, секретар
ССОИ.
Поред инђијског Савеза спор
това међу лауреатима су били
теквондoисткиња Тијана Бог
дановић, атлетичар Михаил
Дудаш, ватерполиста Душко
Пијетловић и ОК „Војводина“.

М.Ђ.

ГИМНАСТИКА

Митровчанке
прве

ца са школским рукометним
секцијама и клубовима. Деца
напредују и вредно тренирају,
те смо одлучили да на неки
начин обележимо протек лу
годину и приредимо им нешто
што до сада нису искусила –
камповање у природи са ноће
њем, током којег смо се посве

тили дружењу, спортским и
друштвеним играма али и уче
њу о томе како се понаша и
чува природа – рекао је Стоја
ковић и додао да је сезона
завршена али од септембра
креће нова, као и да је велико
интересовање деце за овај
спорт.

На Првенству Војводине у
гимнастици екипа Соколског
гимнастичког клуба „ЕС-ЕМ“ из
Сремске Митровице освојила је
прво место у категорији кадет
киња. У златном саставу су
наступиле: Наталија Новаковић,
Ања Жунић и Марина Бурмуџи
ја, са тренерима Мајом Писаре
вић, Млађом Јаковљевићем и
Горданом Бурмуџијом. 
С. С.
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ПРИЈЕМ ЗА МЛАДЕ РУМСКЕ СПОРТИСТЕ

Успешни у Крушевцу

М

лади румски спортисти, ученици
основних и средњих школа, са вели
ким успехом су се такмичили на
Републичком првенству у атлетици и мини
атлетици које је одржано 24. маја у Кру
шевцу.
Они су освојили десет медаља у поједи
начној конкуренцији: пет златних, три сре
брне и две бронзане. Освојене су златне
медаље и у штафети 4 x100 метара, а екип
но прво место је освојила Основна школа
„Вељко Дугошевић“.
Поводом овог успешног наступа за младе
спортисте је прошлог петка, 26. маја упри
личен пријем у Градској кући, где им је на
успеху честитао председник Општине Сла
ђан Манчић, који им је пожелео још пуно
добрих резултата, али и помоћ и подршку
локалне самоуправе кад год им затреба.
- Ови млади спортисти су на достојан
ствен начин представљали румску општи
ну и своје школе. И овог пута је направљен
прави подвиг, освојено је доста медаља
чиме је потврђен велики таленат који рум
ска деца имају. Већина њих су чланови
Атлетског клуба „Рума“, међутим у „Вељ
ковој“ школској екипи од осам чланова
тима само једно дете тренира атлетику.
Ови резултати су што јасан показатељ да
наставници физичког васпитања одлично
раде свој посао. Представљали су нас уче
ници основних школа „Вељко Дугошевић“,
„Душан Јерковић“ и „Змај Јова Јовановић“,
а од средњих реч је о једном ученику, Воји
ну Димићу из Пољопривредне школе који
је у бацању кугле освојио сребрну медаљу.
У мини атлетици се такмичило седам так
мичара и сви су освојили медаље, екипно
школу „Вељко Дугошевић“ је представљало
осам ученика - рекао је Александар Бунда
ло, члан Општинског већа задужен за спорт.

АТЛЕТСКИ МИТИНГ
У СЛОВЕНИЈИ

Златна
Драгана
Томашевић
Атлетичарка Драгана Тома
шевић је у суботу, 27. маја на
међун ар одн ом
атлетс ком
митингу у Словенској Бистри
ци освојила прво место,
бацивши диск 58,81 метар,
испред словеначке и итали
јанске атлетичарке.
Драгана је тако успешно
почела сезону такмичења, са
циљем наступа на Светском
првенству у Лондону у 10.
августа ове године.
По речима њеног тренера
Данила Кртинића, Драгана је
у одличној форми и спремни
ја је него икада, тако да
можемо да од наше атлети
чарк е поново очек ујем о
добре резултате и освојене
медаље на највећим такми
чењима.
Ј. С.

Пријем за младе спортисте
ОШ „Вељко Дугошевић“ је одбранила
прошлогодишњу титулу најбоље у Срби
ји, што је свакако вредан резултат. Илија
Вуков је капитен атлетске екипе ове школе.
- Било нас је седморо у екипи и свима
нам пуно значи овај резултат. Доста смо се
спремали и трудили, много сати смо прове
ли ван школе тренирајући. Надали смо се
овом резултату и драго нам је што смо га
поновили - рекао нам је Илија.
Наставник физичког васпитања у „Вељ
ковој“ школи Душан Димић истиче да је у
постигнути успех уложено доста рада и тру
да.
- Прошле године смо освојили школску
олимпијаду у Врању, ове године смо нај

бољи на Републичком првенству у Кру
шевцу. У овај успех је уложено доста рада,
сви момци у тиму су дали свој максимум.
Морам рећи да је од прошлогодишњих
ученика само Илија и ове године у екипи.
Дакле, у тиму су све нови момци и то нам
је и најбитније да из генерације у генера
цију долазе подједнако талентована деца
- рекао је Душан Димић.
Марија Митровић, ученица ОШ „Душан
Јерковић“ је освојила бронзу у скоку у даљ.
- Било је тешко и неизвесно такмичење.
Задовољна сам постигнутим резултатом,
скочила са 4,11 метара, а наравно да ћу
се потрудити да резултати буду све бољи каже Марија.
С. Џ.

КАЈАКАШИ „ВАЛА“ НА СВЕТСКОМ КУПУ У СЕГЕДИНУ

Остварени запажени
резултати
П
ротеклог викенда у мађарском Сегедину
одржан је други Светски куп у кајаку и кануу
на коме су кајакаши „Вала“, Марко Томи
ћевић и Марија Достанић, остварили запажене
резултате.
Светски куп у Сегедину уједно је и друго избор
но такмичење за састав сениорске репрезента
ције на овогодишњем Европском првенству које
се средином јула одржава у Бугарској, а наредно
такмичење на коме ће сениорски репрезентатив
ци наступити јесте трећи Светски куп који се одр
жава у Београду од 1. до 4. јуна.
Олимпијски вицешампиони у двоседу на 1.000
метара, Марко Томићевић и Миленко Зорић, у А
финалу у Сегедину заузели су 5. место у времену
3 минута и 11.216 секунди.
Прво место освојили су Шпанци Ињиго Пења
и Франсиско Кубелос (3:05.624), испред Виталија
Цуркана и Олеха Кухарика из Украјине (3:06.485),
док је треће место заузела посада Чешке Даниел
Хавел и Јакуб Шпицар (3:09.239).
Млада српска посада женског двоседа на 500

Миленко Зорић и Марко Томићевић
метара, Марија Достанић и Биљана Релић заузе
ла је 8. место у А финалу пошто су стазу извесла
ле за 1 минут и 45.419 секунди.
Победиле су Новозеланђанке Лиса Каринг
тон и Кејтлин Рајан (1:38.349), испред Рускиња
Кире Стјепанове и Јелене Ањушине (1:40.880) и
Словенки Ање Остерман и Шпеле ПономаренкоЈанић (1:41.842).
У Сегедину је са митровачким кајакашима био
и тренер Огњен Филиповић.
Б. З.
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ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМСКА
ЛИГА

Резултати утакмица 30. кола:
Инђија: Инђија – Мачва 2:0;
Бежанија: Бежанија – Слобода
4:1; Врање: Динамо – Земун
3:3; Јагодина: Јагодина – Про
летер 3:1; Добановци: Будућ
ност – Раднички 3:0; Београд:
ОФК Београд – Колубара 5:2;
Београд: Синђелић - ОФК Оџа
ци 3:2; Челарево: ЧСК Пивара
– БСК 1:2.

Резултати утакмица 29. кола:
Суботица: Бачка 1901 – Омла
динац 0:1; Панчево: Железни
чар - Братство 1946 1:1; Срем
ска Митровица: Раднички (СМ)
- Раднички (Ш) 1:3; Бачка Топо
ла: ТСЦ – Слога 1:0; Зрења
нин: Раднички (З) – Цемент 1:1;
Нови Сад: Црвена Звезда –
Дунав 3:2; Нова Пазова: Рад
нички (НП) – Борац 0:2; Вршац
је био слободан.

Резултати утакмица 29. кола:
Стара Пазова: Јединство –
Кабел 1:0; Бешка: Хајдук (Б) –
Купиново 1:0; Нови Сад: Борац
– Ветерник 5:0; Нови Сад: Сла
вија – ЛСК 1:1; Футог: СОФЕКС
– Слога 1:2; Бачки Јарак: Мла
дост – ЖСК 8:1; Белегиш:
Подунавац - Хајдук (Ч) 1:1;
Нови Сад: Индекс – Сремац
4:2.

Резултати утакмица 28. кола:
Хртковци: Хртковци – Подриње
1:5; Сремска Митровиц а:
Митрос – Напредак 3:1; Љуко
во: Љуково - Граничар 1923 6:4;
Голубинци: Јадран – Хајдук
1:2; Рума: Словен - Доњи
Петровци 3:1; Доњи Товарник:
Слобода – Рудар 2:4; Витојев
ци: Партизан – Борац 3:1; Рума:
Први Мај – Будућност 6:0.

01. Младост
02. Подунавац
03. Јединство
04. Кабел
05. Индекс
06. Слога
07. Хајдук (Ч)
08. Сремац
09. ЛСК
10. Борац
11. Хајдук (Б)
12. Купиново
13. Славија
14. СОФЕКС
15. ЖСК
16. Ветерник

01. Хајдук
02. Први Мај
03. Подриње
04. Слобода
05. Јадран
06. Граничар
07. Будућност
08. Словен
09. Љуково
10. Борац
11. Напредак
12. Партизан
13. Хртковци
14. Рудар
15. Митрос
16. Д.Петровци

01. Мачва
02. Земун
03. Слобода
04. Инђија
05. Бежанија
06. Раднички
07. Јагодина
08. Динамо
09. Синђелић
10. Будућност
11. Пролетер
12. ЧСК Пивара
13. Колубара
14. БСК
15. ОФК Оџаци
16. ОФК Беог.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

19
17
15
14
12
12
12
10
8
10
9
8
7
9
6
3

6
10
9
6
12
7
5
9
13
7
9
11
11
6
8
9

5
3
6
10
6
11
13
11
9
13
12
11
12
15
16
18

49:25
44:18
42:28
34:30
36:22
30:31
39:35
33:43
32:31
32:43
34:40
31:32
28:35
27:39
24:35
25:53

62
61
54
48
47
43
41
39
37
37
36
34
32
32
26
18

01. Братство
02. Омладинац
03. ТСЦ
04. Борац
05. Дунав
06. Бачка 1901
07. Железничар
08. Вршац
09. Радни. (СМ)
10. Радни. (З)
11. Радни. (НП)
12. Цемент
13. Ц.Звезда
14. Радни. (Ш)
15. Слога

27
27
27
27
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

19
18
12
11
12
11
9
10
9
9
8
8
6
8
4

4 4
3 6
7 8
9 7
6 10
7 9
9 9
4 13
6 12
5 13
7 12
7 12
10 11
4 15
10 13

54:23
47:24
35:22
39:32
43:41
30:28
36:33
33:39
30:47
36:38
38:42
34:38
32:38
23:45
24:44

61
57
43
42
42
40
36
34
33
32
31
31
28
28
22

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

Резултати одиграних утакми
ца: Гибарац: Синђелић – Јед
нота 3:0; Вашица: Напредак –
Јединство 3:3; Бачинци: ОФК
Бачинци – Борац 3:0; Бикић
До: ОФК Бикић – Омладинац
9:0; Јамена: Граничар - ОФК
Бингула 3:1; Сремац је био сло
бодан.

Резултати утакмица 28. кола:
Буђановци: Младост - Грани
чар (О) 5:0; Кузмин: Граничар
(К) – Железничар 1:1; Брестач:
ОФК Брестач - Јединство (П)
4:3; Путинци: ПСК – Хајдук 5:2;
Манђелос: Фрушкогорац –
Напредак 1:2; Моровић: Једин
ство (М) – Слога 4:1; Равње:
Зека Буљубаша - Обилић 1993
1:4; Борац је био слободан.

01. ОФК Бикић
02. ОФК Бачин.
03. ОФК Бинг.
04. Синђелић
05. Напредак
06. Јединство
07. Једнота
08. Граничар
09. Омладинац
10. Сремац
11. Борац

20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

16
13
13
12
11
9
7
6
5
4
0

1
1
1
3
2
1
2
0
1
2
4

3
5
5
4
6
9
10
13
13
13
15

70:22
62:29
41:18
49:22
56:30
46:51
47:52
36:45
25:70
34:80
16:63

49
40
40
39
35
28
23
18
16
14
4

ОФЛ
РУМА – ИРИГ
Резултати одиграних утакми
ца 23. кола: Рума: Јединство
(Ру) - 27.Октобар 5:2; Никинци:
Полет – Планинац 4:0; Нера
дин: Војводина - С.В.Раднички
4:2; Јазак: Цар Урош – Грани
чар 1:3; Стејановци: Борац –
Слога 1:3; Рума: Фрушка Гора
– Сремац 2:0; Краљевци:
Јединство (К) – Фрушкогорац
3:3.
01. Ф. Гора
02. Војводина
03. Сремац
04. Граничар
05. Једин. (Ру)
06. Полет
07. Планинац
08. С.В.Раднич.
09. Фрушк.
10. Цар Урош
11. 27.Октобар
12. Једин. (К)
13. Слога
14. Борац

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

15
15
15
15
12
11
11
11
10
7
7
4
3
2

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

4
5
5
6
7
6
8
8
8
13
13
18
18
19

64:22
57:24
55:29
58:32
48:31
41:26
46:30
43:27
46:47
42:52
31:55
22:57
22:68
18:93

49
48
48
46
40
39
37
37
35
24
24
13
11
8

01. Железничар
02. Борац
03. ПСК
04. Младост
05. Хајдук
06. Слога
07. Грани. (К)
08. ОФК Брест.
09. Фрушког.
10. З.Буљубаша
11. Гранич. (О)
12. Напредак
13. Обилић
14. Једин. (М)
15. Једин. (П)

26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
26
26
25
26
26

22
15
14
15
14
12
11
12
11
10
10
8
7
5
3

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

0
4
6
8
11
7
10
12
12
14
14
16
16
17
22

105:16
55:26
49:28
47:33
60:45
45:39
31:25
40:52
45:48
46:55
40:59
54:68
36:63
33:63
24:90

70
52
48
48
43
43
38
38
36
33
32
26
23
19
10

Резултати одиграних утакми
ца 17. кола: Суботиште: Витез
– Словен 2:3; Прхово: Младост
- Доњи Срем 2015 0:6; Сремски
Михаљевци: Срем – Сремац
3:0; Огар: Шумар – Камени 1:3;
Карловчић: Ловац - Хајдук
1932 4:2.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
12
9
8
8
8
6
6
3
1

1
4
2
2
1
0
4
1
2
1

1
1
6
7
8
9
7
10
12
15

61:8
58:18
37:21
49:39
39:23
26:39
34:35
30:61
18:48
20:80

23
17
18
17
16
15
14
14
12
10
10
9
7
6
4
2

3
6
3
6
4
5
8
3
4
6
4
5
8
7
0
4

3
6
8
6
9
9
7
12
13
13
15
15
14
16
25
23

80:22
71:30
67:27
51:28
47:35
57:44
50:37
54:38
36:46
43:52
43:62
33:42
34:45
30:48
24:100
27:91

72
57
57
57
52
50
50
45
40
35
34
32
29
25
12
10

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

19
18
18
15
11
11
11
10
10
10
9
10
10
10
9
7

4
6
6
1
8
6
5
7
6
5
7
3
3
2
2
1

5
4
4
12
9
11
12
11
12
13
12
15
15
16
17
20

61:18
78:16
67:16
35:37
40:34
55:55
36:43
36:41
39:53
32:32
29:40
44:56
40:58
31:55
31:57
29:72

61
60
60
46
41
39
38
37
36
35
34
33
33
32
29
22

ОФЛ ИНЂИЈА – СТАРА ПАЗОВА

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

01. Д.Срем 2015
02. Ловац
03. Шумар
04. Сремац
05. Хајдук 1932
06. Срем
07. Камени
08. Словен
09. Младост
10. Витез

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

46
40
29
26
25
24
22
19
11
4

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Полет
Слога (К)
Крушедол
Борац (Ј)
Дунав
Фрушкого.
ЧСК
Слога (М)

14
14
14
14
14
14
13
13

12
10
9
8
6
2
2
1

0
2
2
1
1
1
1
2

2
2
3
5
7
11
10
10

61:15
34:8
43:21
30:24
24:35
21:44
17:52
14:45

34
32
29
25
19
7
7
5

Резултати одиграних утакми
ца 18: Крњешевци: Слога (К) –
Фрушкогорац неодиграно; Јар
ковци: Борац (Ј) - Слога (М)
5:2; Чортановци: ЧСК – Круше
дол 0:2; Дунав и полет су били
слободни.

ШАХ

Куп Србије

Ш

ахисти „Југовића“ из
Каћа освојили су прво
место на финалном тур
ниру купа Србије „Светозар
Глигорић“ који је у недељу, 28.
маја завршен у Новим Бановци
ма. Они су у пет кола освојили
тринаест бодова, један више од
другопласираног „Омладинца“
из Нових Бановаца. Треће
место је припало Ваљевском
шах клубу који је освојио једа
наест бодова. Ове три екипе су
добиле пехар, а играчи медаље
које им је уручио Ратко Пижури

ца вршилац дужности председ
ника шaховског савеза Србије.
Поред „Омладинца“ на турниру
је учествовало још четири еки
пе из старопазовачке општине:
Стара Пазова је десета са
седам бодова, „Сремац“ из Вој
ке је завршио на једанаестом
месту са шест бодова, „Мла
дост“ из Нове Пазове је петнае
ста са четири бода, а БановциДунав шеснаести са три бода.
На финалном турниру у Новим
Бановцима учествовало је 18
екипа.

ИЗЛЕТИШТЕ ЛИПОВАЧА

Заборављене дечје игре

Ш

еста по реду Олимпијада
у заборављеним дечјим
играма одржаће се од 2.
до 4. јуна на излетишту Липова
ча, надомак Шида.
Олимпијада у заборављеним
дечјим играма настала је у
тежњи да децу усмери на прве
вредности и да кроз забаву и
игру створе нова познанства.
Деца се такмиче у играма:
кувано јаје, чардак од чокова,
навођење пилота, навођење
трагача, трчање у врећама,

пасуљ штафета и многим дру
гим.
Последњег дана, учесници
Олимпијаде ће у дворишту
Основне школе „Сремски фронт”
засадити по дрво карактеристич
но за крај одакле долазе форми
рајући „Парк пријатељства”.
Организатори се надају да ће то
бити почетак дуге традиције.
Организатори манифестације
су Одред извиђача „Лазар
Бибић“ Шид и Туристичка орга
низација Шид.
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ФК Слога Засавица

ЉУДИ И ЊИХОВЕ ЋУДИ 

Пише: Миомир Филиповић Фића

Mинистар даје голове
и добија жуте картоне

Бранислав Недимовић, министар српске пољопривреде и са 40 година
игра као центарфор ФК Слоге из Засавице код Сремске Митровице, и по
томе је једини члан владе неке земље у Европи, а можда и у свету

Ф

удбалски клуб Слога
у мачванском селу
Засавици, које припа
да граду Сремска Миторви
ца, у својим редовима има
фудбалера који је тренутно
на дужности министра
пољопривреде у Влади
Републике Србије. То је
Бран ис лав
Недим ов ић,
дипломирани правник, бив
ши посланик и градоначел
ник Сремске Митровице,
чија фамилија, углавном,
живи у сремском селу Вели
ким Радинцима, а он у цен
тралном граду Срема.
Бранислав Недимовић је
почео да игра фудбал као
ђак основац у сремскоми

тров ачк ом
другол игаш у
Срему и прошао фудбалску
школу од петлића до омла
динца. Наступао је као
првотимац за сремскоми
тровачки Раднички који је у
Српској лиги. Фудбалски
стручњаци веле да је као
дечак био изузетно надарен
за фудбал. Наговештавао је
долазак врсног голгетера.
Али је био и добар ђак,
касније студент. Све је ишло
са равномерним успехом
док се школовао и играо
фудбал. Од како је пре
деценију и по ушао у воде
политике, фудбалу је све
мање могао да посвети
себе. У међувремену је сте

као породицу. Са супругом
Наташом, профес орицом
српског језика има Леу и
Филипа.
- Несмањеном жестином
и данас волим фудбал.
Међутим, јасно ми је да не
могу да му се предам коли
ко бих желео због све одго
ворнијих обавеза које ми
пријају као човеку, добијене
од народа који је подржао
политичку опцију којој ја
припадам. Искрено, желим
да на дужности министра
учиним што више могу за
опоравак и касније напре
дак српске пољопривреде, а
у исто време да играм фуд
бал докле год користим

садашњем клубу. И да
будем бар после утакмице
са породицом да се хвалим
како сам играо или правдам
зашто смо изгубили - говори
министар Бранислав Неди
мовић.
Фудбалски клуб Слога из
Засавице је у Првом разре
ду Градске лиге Сремске
Митровице. Клуб је у гор
њем делу табеле и по много
чему је специфичан у одно
су на друге клубове који,
примера ради, плаћају све;
фудбалере, тренере, еконо
ма итд... У Засавици нико
није плаћен за љубав пре
ма фудбалу. Једино мини
стар Недимовић помаже
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лично, мимо онога што сва
ки клуб добија од савеза.
Вози играче са аутомоби
лом чији је власник његова
супруга, јер он нема ауто на
своје име. Брине око опре
ме, превоза и нараво, да се
добро вечера после сваке
утакмице.
Тренер Брата Павловић је
у екипи, поред министра,
окупио факултетских обра
зованих младића, студената
и средњошколаца, па и јед
ног бившег прволигашког
играча Будишу Митровића,
једини који је старији од
министра Недимовића у
тиму. После скоро деценије
вођења тима и победе у
гостима, мало је фалило да
навијачи ФК Слоге, пре неку
недељу смене тренера Бра
ту, који је у 60. минуту утак
мице заменио центарфора
министра са млађим игра
чем.
- Први пут су ме навијачи
напали после утакмице са
питањем: Одакле ми идеја
да ја занемим Бана мини
стра. Ја их разумем, они
Бана воле, јер се он ни по
чему не издваја од њих
иако је министар. Једва сам
их смирио. Водили смо са
3:1, а министар је био пре
морен од путу у Кину, и
доста је што је играо и тај

Министар Бранислав Недимовић
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сат, па је то била прилика да
дам шансу млађем играчу, а
свеједно смо победили –
правда се тренер Брата.
По сазнањима у Срем
ском фудбалском подручју
од секретара Саве Стојче
вића, међу свим регистро
ваним фудбалерима УЕФА
осим Бранислава Недимо
вића не постоји ниједан
министар неке владе у
Европи да игра званично
фудбал за екипу која се так
мичи у првенству.
Минис тар
Бран ис лав
Недимовић, којег скоро сва
кодневно гледамо и слуша
мо у изјавама на разним
телевизијама о томе како ће
се обновити и препородити
српс ка
пољоп рив ред а,
делује мирно, разумно и
уверљиво.
Међутим, на фудбалском
терену је то горопадни цен
тарфор, даје и намешта
голове и до последњег зви
ждука судије жели да побе
ди његов тим. У тој страсти
почесто добије и жути кар
тон. И никад се не буни.
После тога судија се неде
љу дана хвали како је мини
стру доделио жути картон.
За црвени се још ниједан
није машио. Министар се
тога чува, а и судије.

(Текст пренет из Политике)
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VREMEPLOV
31. мај
1809. На брду Чегар код Ниша у
Првом српском устанку погинуо
је српски војвода Стеван Синђе
лић. Да би зауставио Турке који
су продрли у српско утврђење,
он је запалио складиште муни
ције и изазвао експлозију у којој
су погинули српски и турски вој
ници. Турци су главе српских
устаника уградили у Ћеле-кулу.
1859. Почео је да ради велики
сат Биг Бен на кули британског
парламента у Лондону.
1970. У земљотресу јачине 7,9
Рихтерове скале у Перуу погину
ло је више од 70.000, а 600.000
људи остало је без домова.
1. јун
1198. Византијски цар Алексије
III Анђео одобрио српском вели
ком жупану Стефану Немањи и
његовом сину монаху Сави да на
руш ев ин ам а
Хил анд ар ио н а
подигну нови манастир Свете
Горе, српски манастир Хиландар.
2. јун
1953. Британска краљица Елиза
бет II крунисана је у Вестмин
стерској катедрали у Лондону. То
је било прво крунисање у истори
ји које је преносила телевизија.
3. јун
1968. У Београду, а потом и у
другим универзитетским центри
ма у Југославији, почеле су сту
дентске демонстрације, прве у
комунистичкој Југославији. Про
тест против привилегија комуни
стичких функционера, незапо
слености и угрожавања основ
них демократских права преки
нут је после седам дана након
што се студентима преко ТВ
Београд обратио председник
СФРЈ Јосип Броз Тито, који је
подржао студенте и обећао им
брже решавање друштвених
проблема.
4. јун
1783. Француски проналазачи
браћа Етјен и Жозеф Монголфје
први пут су јавно демонстрирали
летење балоном пуњеним загре
јаним ваздухом.
2003. Хрватска влада је на шест
месеци суспендовала визни
режим за грађане Србије и Црне
Горе, који је био на снази око 12
година.
5. јун
1941. Експлодирало спремиште
муниције немачке војске у сме
деревској тврђави у Другом свет
ском рату. Погинуло више хиља
да људи, а срушено и оштећено
више стотина кућа. Узрок екс
плозије остао је непознат.
1968. Палестинац Сирхан Сир
хан у атентату у Лос Анђелесу
смртно ранио америчког сенато
ра Роберта Кенедија, млађег
брата председника Џона Кенеди
ја, који је такође убијен у атента
ту, 1963. у Даласу. Роберт Кене
ди је наредног дана подлегао
ранама.
6. јун
1933. У Њу Џерсију је отворен
први ауто биоскоп, који је могао
да прими 400 аутомобила.
1949. Објављена књига Џорџа
Орвела „1984“, визија света
којим влада Велики Брат.
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HOROSKOP
ОВАН: Упорно поку
шавате да импресио
нирате своју околину
или једну утицајну
особу, коју сте недавно упознали.
Ипак, све што чините више подсе
ћа на преувеличавање или на
претерано експонирање. До успе
ха се не стиже на лак и једноста
ван начин. Уместо да интензивно
размишљате о нечијим манама
боље је да озбиљније анализира
те своје понашање.

ВАГА: Почетни неу
спех треба да вас
мотивише на додатну
упорност. Важно је да
направите листу приор
 итета или
да прихватите користан савет у
даљој пословној оријентацији.
Веома сте емотивно узнемирени
али партнер не жели да попусти
пред вашим молбама. Смислите
неко алтернативно решење.
Пријаће вам шетња или нека
спортска активност.

БИК: Не успевате нај
боље да предвидите
нечији одговор на
задату тему или да
успоставите добар однос у кому
ник ацији са сарадницима. Не
будите превише разметљиви, већ
на време затражите нечију морал
ну или материјалну подршку.
Вољена особа игнорише ваше
идеје и покушава да вас наведе
на своје планове. Пријаће вам
витаминска исхрана.

ШКОРПИЈА: Поку
шајте да се дистанци
рате према особи која
понавља погрешни
причу. Све што чините за пози
тивном тенденцијом оставља
добар утисак на сараднике и
потврђује вашу афирмативну
улогу у заједничком договору.
Будите довољно маштовити
планирајте неку нову забаву у
двоје. Учините више него обично
како бисте оставили утисак и
освојили особу до које вам је ста
ло.

БЛИЗАНЦИ: Потреб
но је да одложите
неке пословне догово
ре. Повремено посто
је ствари које захтевају креативно
размишљање или фазу ствара
лачке инкубације. За сада имате
више питања него задовољавају
ћи одговора, стрпљиво сачекајте
на бољу пословну прилику. Не
можете да се ослободите емотив
ног утиска о једној особи. Често
размишљате о једној особи.
РАК: Ваши сарадници
и пријатељи имају
добре намере, тако да
вас очекују позитивни
догађаји и успешни резултати на
различитим странама. На крају,
покажите искрену захвалност пре
ма свима који заслужују гест
пажње или емотивне наклоности.
Уколико сте млади или слободни,
немојте оклевати пред особом
која вам упућује емотивне сигна
ле и искрене комплименте.
ЛАВ: Уколик о вас
привлаче неке тајан
ствене или необичне
ситуације морате да
прихватите и одређени степен
пословног ризика. Нема разлога
да преувеличавате своје могућно
сти или да кршите основна прави
ла о пословању. Изненадни
сусрет са једном особом за вас
представља емотивни врхунац
али на жалост то одушевљење
брже пролази него што бисте то
желели.
ДЕВИЦ А:
Имат е
добру
процен у
о
новим
пословн офинансијским прили
кама. Умете да наметнете своје
мишљење пред сарадницима и
добијете похвале са различитих
страна. Међутим, не желите да се
зауставите на садашњој позицији.
Осећате се као да вам неко ускра
ћује могућност новог избора или
емотивног задовољства. Смета
вам и сазнање да вам неко ускра
ћује могућност новог избора.

СТРЕЛ АЦ:
Нема
потребе да се поведе
те за лажним утисци
ма о новим послов
ним приликама. Добро провери
те различите информације и
нечију улогу у пословној сарад
њи. Понекад комплетну ситуаци
ју треба поступно анализирати
на више начина. Не можете зава
равати блиску особу о неким
стварима које делују као позната
прича.
ЈАРАЦ: Уколико вам
недос таје
добра
воља или концентра
ција, препустите сво
јим сарадницима да се баве ком
пликованијим задацима који изи
скују већи напор. Морате имати
добру процену ко може да вас
замени у одлучујућем тренутку.
Немојте дозволити свом партне
ру претерану дозу самовоље или
да занемари неки заједнички
договор који имате.

Crkveni
kalendar
Среда, 31. (18) мај
Свети мученик Теодот Анкирски
Четвртак, 1. јун (19. мај)
Св. свештеномученик Патрикије
Петак, 2. јун (20. мај)
Св. муч. Талалеј; Преп. Стефан
Пиперски (Оданије Вазнесења)
Субота, 3. јун (21. мај)
Св. цар Константин и царица
Јелена; Преп. Јелена Дечанска
– Задушнице
Недеља, 4. јун (22. мај)
Силазак Св. Духа на апостоле –
Педесетница; Св. муч. Јован
Владимир, кнез српски
Понедељак, 5. јун (23. мај)
Духовски понедељак
Уторак, 6. јун (24. мај)
Духовски уторак

Јефтина торта
Састојци: 5 јаја, 5 кашика шеће
ра, 5 кашика (равних) брашна, 2
кашике какаоа, 3 кашике уља, 1 пра
шак за пециво.
За чоколадни фил:1 л млека, 6
кашика брашна, 2 кашике какаоа, 6
кашика шећера, 100 г чоколаде, 100
г маргарина.

ВОДОЛИЈА: Избега
вајте претерано екс
понирање у друштву
сарадника и немојте
причати о стварима које предста
вљају потенцијалну опасност за
ваше пословно – финансијске
интересе. Увек постоји фактор
промене и изненађења. Нема
потребе да наивно потцењујете
партнерове могућности или да се
сувише заносите за субјективним
проценама.

Поступак: Укључите рерну на
200 степени. Улупајте пенасто
беланца са шећером, па додајте
жуманца, затим и уље полако сипај
те уз мућење. На крају умешајте
брашно, какао и прашак за пециво и
све лагано сједините варјачом. У
обложен плех 23 цм пречника сипај
те масу и ставите да се пече. Тада
рерну смањите на 180 степени. Док
се кора пече помешајте брашно,
какао и шећер, са мало млека а
остатак млека ставите да проври.
Закувајте размућено брашно у мле
ко и мешајте док се не згусне. Згу
снуто склоните са ватре па додајте
изломљену чоколаду и опет мешај
те док се чоколада не отопи, па
оставите да сe скроз охлади.

РИБЕ: Искуство вас
опомиње да не треба
веровати особи која
има необичну репута
цију или за коју ваши сарадници
говоре у неком негативном кон
тексту. Одложите нове финансиј
ске калкулације или неки вид
удруживања под сумњивим окол
ностима. Добро размислите и
немојте прихватити пасивну уло
гу пред вољеном особом.

• Државни функционер
не треба да се прави
паметан.
• Луде које су га поста
виле могу га и опозвати.
• Док договор није пао,
нисмо могли да га пога
зимо.

