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Стеријино позорје никад није било нешто о чему бих 
лупала главу. Позоришна смотра која на овом 
простору слови за највећу, таман толико је највеће 

колико је и ова земља после распада оне земље највећа. 
И најважнија. Али, ове године се десило нешто 
изванредно. Нешто незамисливо и чаробно. Кажу, жири је 
„појео“ Позорје. Жири је постао вест већа од свих вести са 
Позорја. Па, заиста и јесте. Одлуку да ником не доделе 
Стеријину нагрaду жири је образложио тиме да се, 
парафразирам, ради о осредњим представама. Мислим 
да је то суштина њиховог образложења. Наравно, дигла 
се уметничка кука и мотика да „утепа“ жири, те то је 
политички притисак, те то Вучић у ствари не да Стерију 
Кокану Младеновићу, те жири је овакав, те жири је онакав, 
те цензура, те неслобода и све тако и у том смислу. 

А мен’ драго. Искрено, драго ми је што се нашао неко 
да господи уметницима каже да су осредњи и да то што 
раде о нашем трошку, и није нека нарочита уметности. Са 
друге стране, не бих смела да ставим руку у ватру да све 
то нема неке везе и са ликом и делом К. Младеновића 
који на пасја кола ружи нашег председника. Али, мислим 
да је то у целој ствари споредно.

Нагледала сам се ја представа наших великих 
позоришта. И оних које су лане и преклане добиле чувену 
Стеријину награду и оних које нису. И знате шта, сви ти 
„казимири и каролине“, сви ти „трезни и пијани“, 
„разбијени бокали“, ти шарани омрешћени још пре 
тридесет пет година, све је то јадно и неуверљиво. Танко 
и плитко. Ту нема ни духа времена ни жеље да се било 
шта актуелизује и проблематизује. Све је то нарцисоидна 
загледаност у себе самог. Више упитаности може се 
видети у 36. репризи било које Павићеве серије него у 
београдском театру с почетка 21. века. А све су то 
величине, глумачке, редитељске. Све пуца од звучних 
имена, а у суштини духовна сиротиња и интелектуални 
кукавичлук. Мање више. Не говорим о свима. Сви ти 
силни уметници, част изузецима, не осећају потребу да 
проговоре о ономе што нам се дешавало, о ономе што 
нам се сада дешава. Људи моји, нама се распала држава, 
изгубили смо ко зна колико хиљада живота, бомбардовани 
смо, пролазимо кроз економску транзицију, друштво се 
раслојава, свашта нам се догађа, и догађало се, али тога 

у српском театру, па ни у српском филму нема. Част 
изузецима. На Стеријином позорју, ако ћемо право у 
последње три године главну награду су добиле представе 
које везе немају са нашим животима и нашом 
садашњицом. Због тога од свег срца честитам 
овогодишњем жирију, који је много храбрији од колега 
учесника на Позорју.

И онда ме срце заболи кад дођем у митровачко 
позориште и видим полупразну салу, а даје се представа 
вршачког позоришта. И то солидна представа. Можда 
боља од оних које се играју у београдским великим 
позориштима. Али, не, Вршац није довољан мамац за 
публику која жели глумачка имена. Па макар та „имена“ 
отаљавала своју тезгу у митровачкој провинцији. А то 
раде некад тако да се види из авиона. Да. Буде ми криво 
због тих дивних глумаца из неког малог града који играју 
свим срцем, који последњи атом снаге оставе на сцени, 
али које никад неће звати да снимају рекламе за 
сладолед, пиво или стамбени кредит. 

У митровачком позоришту у последње време често 
гостују позоришта из мањих градова. Али то нису 
мала позоришта, да не буде забуне. То су стварно 

велика позоришта, божанствено шабачко, дивно вршачко, 
непоновљиво крушевачко, маестрално зрењанинско... Они 
су чувари ватре. А кад би се рачунало колико новца 
потроше велики, а колико мали, и шта ураде једни, а шта 
други, е то би била баш фина рачуница. Али, у култури се 
не рачуна. Она је сама по себи неопходна, јер, забога 
лепше је са културом. А шта је заправо култура и ко 
одређује стандарде, то појма немамо. Можда ће се нешто 
променити после усвајања нове културне стратегије коју 
најављује министар Вукосављевић. Он помиње пројекте и 
каже да не може држава да финансира целу културу. Е, 
ала ће бити цике и вриске. Као на Стеријином позорју. 

Зато бих волела да сала митровачког позоришта буде 
пуна кад гостује позориште из Вршца. А још више бих 
волела да сала вршачког позоришта буде пуна кад гостује 
позориште из Сремске Митровице.

Нека глумци из Вршца, Сомбора, Шапца, Зрењанина, 
Крушевца не брину. Нека слободно играју у својим дивним 
представама јер рекламе за сладолед, пиво и стамбене 
кредите има ко да снима.

Сви ти „казимири
и каролине“, сви ти 

„трезни и пијани“, 
„разбијени бокали“, ти 

шарани омрешћени још 
пре тридесет пет година, 

све је то јадно и 
неуверљиво. Више 

упитаности може се 
видети у 36. репризи било 
које Павићеве серије него 

у београдском театру
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ОП ШТИ НИ ИН ЂИ ЈА УРУ ЧЕ НА НА ГРА ДА „БИ ЗНИС ПАРТ НЕР 2017“

Нај бо ља ло кал на
са мо у пра ва у ре ги о ну

Оп шти ни Ин ђи ја у уто рак, 7. 
ју на, све ча но је уру че на Ре ги
о нал на на гра да „Би знис парт

нер 2017“ за по се бан до при нос ста
би ли за ци ји по слов не кли ме и раз во ју 
по слов не са рад ње у ре ги о ну. У име 
ло кал не са мо у пра ве на гра ду је у 
све ча ној са ли бе о град ског хо те ла 
Кра ун пла за уру че на пред сед ни ку 
Оп шти не Вла ди ми ру Га ку. 

Гак је на прет ход но одр жа ној кон
фе рен ци ји за ме ди је ис та као да је 
Оп шти на Ин ђи ја је ди на ло кал на 
са мо у пра ва ко ја је до би ла на гра ду 
„Би знис парт нер“, што ње му, као 
чо ве ку ко ји во ди Оп шти ну Ин ђи ја 
пред ста вља још ве ћу са тис фак ци ју.

 С об зи ром на то да смо је ди на 
ло кал на са мо у пра ва ко ја је до би ла 
ову пре сти жну на гра ду, то је по ка за
тељ да смо на пра вом пу ту, јер 

по сто ји је дан број еми нент них љу ди 
ко ји су пра ти ли наш рад у прет ход
них го ди ну да на и од лу чи ли да смо 
ми ло кал но ру ко вод ство ко је је нај
бо ље ра ди ло  ис та као је пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја и за хва лио се 
са рад ни ци ма и су гра ђа ни ма.

 По тру ди ће мо се да Ин ђи ја у 
на ред ном пе ри о ду до би је још ви ше 
при зна ња, а нај ве ће је ка да зна мо да 
смо ура ди ли све да отво ри мо но ва 
рад на ме ста, из гра ди мо пу те ве и 
уоп ште обез бе ди мо до бре усло ве за 
жи вот на шим су гра ђа ни ма.

Го во ре ћи о зна ча ју на гра де ко ја му 
је уру че на, Гак је на ја вио да ће у 
на ред них шест ме се ци у три ком па
ни је би ти за по сле но још 250 рад ни
ка.

 Све ло кал не са мо у пра ве да нас 
ну де опре мље не ин ду стриј ске зо не, 

Ми се из два ја мо
од оста лих по то ме 

што зна мо да це ни мо 
уло жен при ват ни

ка пи тал, ства ра мо 
до бре усло ве

и це ни мо сва ког
ин ве сти то ра,

ка же Вла ди мир Гак, 
пред сед ник

Оп шти не Ин ђи ја

Владимир Гак на додели на гра де „Би знис парт нер 2017“
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али се ми из два ја мо од оста лих по 
то ме што зна мо да це ни мо уло жен 
при ват ни ка пи тал, ства ра мо до бре 
усло ве и це ни мо сва ког ин ве сти то ра 
– ка же Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја.

По ред Оп шти не Ин ђи ја, на гра дом 
„Би знис парт нер 2017“ у обла сти про
из вод ње елек трич не и елек трон ске 
опре ме за мо тор на во зи ла на гра ђе на 
је ком па ни ја ИГБ Ауто мо ти ве, ко ја 
по слу је у ин ђиј ској се ве ро и сточ ној 
рад ној зо ни. Ко нач на од лу ка до не та 

је на осно ву ана ли зе ре зул та та ко ји 
су по твр ди ли да је та ком па ни ја 
оства ри ла раст про дук тив но сти и 
до бре по слов не ре зул та те кон ти ну и
ра ним ин ве сти ци ја ма и ино ва ци ја ма, 
уз ува жа ва ње и по што ва ње ви со ког 
сте пе на про фе си о нал но сти и по слов
не ети ке, дру штве но од го вор но 
по сло ва ње и зна ча јан до при нос 
да љем раз во ју ло кал не за јед ни це, 
на во ди се у зва нич ном са оп ште њу 
ИГБа.

На гра ду је при мио ге не рал ни ме на
џер ком па ни је Да ли бор Бе рић ко ји је 
ис та као да су за при зна ње за слу жни 
сви за по сле ни у ком па ни ји ИГБ Ауто
мо ти ве ко ји су се оку пи ли око за јед
нич ке иде је да је успех мо гућ са мо 
озбиљ ним ра дом, ква ли те том, ино ва
ци ја ма, раз во јем и ула га њем у љу де. 

На гра ду „Би знис парт нер“ тра ди ци
о нал но 23 го ди не уна зад до де љу је 
ком па ни ја Мас Ме диа Ин тер не ше нел, 
са истим ци љем, да скре не па жњу 
јав но сти и про мо ви ше ком па ни је и 
ин сти ту ци је ко је у свом по сло ва њу 
не гу ју до бре по слов не оби ча је, во де 
ра чу на о дру штве ној за јед ни ци и 
по шту ју еко ло шке нор ме.

Ре ги о нал на на гра да „Би знис парт
нер“ на ме ње на је свим по слов ним 
су бјек ти ма из зе ма ља у ре ги о ну (Сло
ве ни ја, Ма ђар ска, Ру му ни ја, Хр ват
ска, Ср би ја, БиХ, Ал ба ни ја, Грч ка, 
Ма ке до ни ја, Цр на Го ра, Ки пар, Тур
ска) без об зи ра на де лат ност, ве ли чи
ну и об лик вла сни штва што обез бе ђу
је усло ве да се ма ле и сред ње ком па
ни је так ми че са ве ли ким би зни сом, 
на во ди се у са оп ште њу ком па ни је 
Масс Ме диа.

Ове го ди не струч ни жи ри, са ста
вљен од уни вер зи тет ских про фе со ра, 
до де лио је укуп но 44 на гра де.  М.Ђ.

М но ви не и Ин ђиј ске но ви не на шле су 
се ове го ди не на штан ду Оп шти не Ин ђи ја 
у бе о град ском хо те лу Кра ун пла за у свр
ху про мо тив ног ма те ри ја ла ло кал не 
са мо у пра ве ко ја је на гра ђе на као нај у
спе шни ја у 2017. го ди ни, по ми шље њу 

струч ног жи ри ја. До бит ни ци на гра да 
„Би знис парт нер 2017“, као и сви оста ли 
го сти у на шим штам па ним из да њи ма 
мо гли су да до би ју ин фор ма ци је о ра ду 
на гра ђе не ло кал не са мо у пра ве, Оп шти
не Ин ђи ја.

М но ви не и Ин ђиј ске но ви не 
у свр ху про мо ци је

Штанд оп шти не Ин ђи ја

Про је кат „У СРЕ ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

Ре ги о нал на на гра да 
„Би знис парт нер“ 
на ме ње на је свим 

по слов ним су бјек ти ма 
из зе ма ља у ре ги о ну 

(Сло ве ни ја, Ма ђар ска, 
Ру му ни ја, Хр ват ска, 

Ср би ја, БиХ, Ал ба ни ја, 
Грч ка, Ма ке до ни ја, 
Цр на Го ра, Ки пар,

Тур ска) без об зи ра на 
де лат ност, ве ли чи ну и 

об лик вла сни штва
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САША БУГА ЏИ ЈА, начел ник Град ске упра ве за инфра струк ту ру и имо ви ну

Под во жњак и базен биће 
завр ше ни ове годи не

У Срем ској Митро ви ци 
при ве де се кра ју радо
ви на изград њи базе

на и под во жња ка. Оче ку је 
се да ће отва ра ње базе на 
бити по завр шет ку купа ли
шне сезо не, сре ди ном сеп
тем бра, као и да би под во
жњак зва нич но требао бити 
отво рен за сла ву гра да, 8. 
новем бра. 

Врши лац дужно сти начел
ни ка Град ске упра ве за 
инфра струк ту ру и имо ви ну 
Саша Буга џи ја за М нови не 
каже да је задо во љан што 
су обез бе ђе на сред ства из 
град ског буџе та и са дру гих 
нивоа вла сти за завр ше так 
под во жња ка и базе на, две 
нај ве ће инве сти ци је у гра ду, 
али не зане ма ру је ни чиње
ни цу да напре ду ју радо ви 
на изград њи згра де шко ле у 
Мачван ској Митро ви ци и 
кана ли за ци је у Насе љу 
Мала Босна и Лаћар ку.

 Што се тиче под во жња ка 
у послед ње вре ме радо ви 
су мало утих ну ли, што су и 
гра ђа ни сами при ме ти ли, 
али то је само зато што 
чека мо да се окон ча јав на 

набав ка за дру гу фазу радо
ва. Отва ра ње пону да је 18. 
јуна. Сред ства за наста вак 
радо ва на под во жња ку у 
изно су од 80 мили о на дина
ра је обез бе ди ла Упра ва за 

капи тал на ула га ња Вој во ди
не. Под во жњак је про би јен, 
завр ше ни су они нај те жи 
бетон ски радо ви, а радо ви 
који нам пред сто је су доста 
лак ши и брже ће се реа ли

зо ва ти – наво ди Саша Буга
џи ја.

У окви ру дру ге фазе про
јек та изград ње под во жња ка 
биће изгра ђе на и два кру
жна тока, код „Хоро ско па“ и 

Град ска пла жа у Срем ској 
Митро ви ци зва нич но је отво
ре на у субо ту, 10. јуна. За све 
посетиоце тада је приређен 
занимљив музички програм.
Пла жу је дан пре зва нич ног 
отва ра ња оби шао и гра до на
чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер. Ове годи
не је за уре ђе ње пла же издво
је но девет мили о на дина ра. 

 Мој субјек тив ни осе ћај је 
да пла жа изгле да леп ше него 
прет ход них годи на. Рено ви ра
ни су туше ви и каби не, поста
вље не су нове жар ди ње ре са 
цве ћем, сва деч ја игра ли шта 
су попра вље на и поста ље не 
су нове спра ве за вежба ње. 
Има мо игра ли ште за мали 
фуд бал, сре ђе ни су тере ни за 
одбој ку и кошар ку. Насу то је 

150 куб них мета ра сит не фрак
ци је на оба ли, а да би све 
функ ци о ни са ло како тре ба, 
анга жо ва ни су спа си о ци и 
лека ри Дома здра вља – каже 
Буга џи ја.  

Први резул та ти ана ли зе 

сав ске воде коју је ура дио 
Завод за јав но здра вље Срем
ска Митро ви ца пока зу ју да је 
вода исправ на за купа ње. 

Купа ли шна сезо на на Град
ској пла жи зва нич но тра је до 
10. сеп тем бра.

Сређена
плажа

Начел ник Саша Буга џи ја
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„Елек тро ди стри бу ци је“ и за 
њихо ву реа ли за ци ју је обез
бе ђе но 30 мили о на дина ра 
из Мини стар ства при вре де. 
Ради ће се и при ступ не сао
бра ћај ни це, поста вља ње 
јав не расве те и на кра ју сад
ња зеле ни ла. Начел ник 
исти че да је нај ва жни је да су 
сред ства за све ове радо ве 
обез бе ђе на и моли гра ђа не 
за још мало стр пље ња. 

Сви они који про ла зе 
поред хале Пин ки могли су 
да при ме те да је завр ше на 
фаса да на објек ту базе на, 
поста вље на је спо ља шња 
сто ла ри ја, а сле ди уре ђе ње 
енте ри је ра базе на.

 Кли ма ти за ци ја објек та је 
завр ше на, радо ви у машин
ској сали су тако ђе при кра ју, 

оста је да се поста ви топлот
на пум па. Оче ку је нас при
кљу че ње базе на на бунар са 
тер мал ном водом. Одмах 
затим сле де и радо ви на 
енте ри је ру, поста вља ње 
туш каби на, свла чи о ни ца, 
рекви зи та за базен и опре
ма ње про сто ри ја. Радо ви се 
за сада одви ја ју без про бле
ма и утвр ђе ном дина ми ком. 
Након завр шет ка радо ва на 
самом објек ту базе на ради

ће се и на уре ђе њу про сто ра 
око базе на за чега је већ 
обез бе ђен про је кат. Ови 
радо ви обу хва та ће изград
њу пар кин га, као и при ла
зног пута из Кузмин ске ули
це. И за завр ше так базе на 
су обез бе ђе на сва сред ства, 
тако да оче ку јем да ће купа
ње на базе ну бити могу ће 
већ по завр шет ку купа ли
шна сезо не на пла жи – каже 
начел ник Саша Буга џи ја. 

Згра да нове шко ле у 
Мачван ској Митро ви ци је 
изграђена. Про шле годи не 
доби је но је девет мили о на 
дина ра из Покра ји не за 
радове на школи, а очекује 
се наставак радова на 
даљем опре ма њу шко ле. 
Град је за сред ства за наста
вак радо ва на шко ли у 
Мачван ској Митро ви ци кон
ку ри сао у мини стар ству и 
чека ју њихов одго вор. 

Од начелника Саше 
Бугаџије сазнајемо да би 
радо ви на изград њи хале за 
сепа ра ци ју отпа да на Реги о
нал ној депо ни ји „Срем – 
Мачва“, чија је вред ност око 
39 мили о на дина ра, до кра ја 
јула тре ба ли да буду окон
ча ни. Лини ја за сепа ра ци ју 
отпа да која ће бити инста
ли ра на у халу је ско ро завр
ше на, а за потре бе хале за 
сепа ра ци ју наба вље ни су 
ками он и уто ва ри вач. Сред
ства су обез бе ђе на пре ко 
Мини стар ства пољо при вре
де и живот не сре ди не. 

 При ча о реги о нал ној 
депо ни ји која је покре ну та 
2007. годи не ће са почет ком 
рада хале и лини је за сепа
ра ци ју отпа да бити зао кру
же на – каже начел ник Саша 
Буга џи ја.

На кра ју раз го во ра начел
ник Град ске упра ве за 
инфра струк ту ру и имо ви ну 
Саша Буга џи ја исти че да је 
2017. годи на капи тал них 
инве сти ци ја, али и да се 
поред ових инфра струк тур
них про је ка та ради и на 
побо шља њу ква ли те та гра
ђа на у сели ма.

Биља на Села ко вић 
Фото: Владимир Цуцанић

Оче ку је се да ће отва ра ње базе на 
бити по завр шет ку купа ли шне сезо
не, а да ће под во жњак бити отво
рен за сла ву гра да, 8. новем бра

Радо ви на изград њи под во жња ка

Постављена је фасада на базену
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За лет ње одр жа ва ње путе ва 
на тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца из град ског буџе

та издво је но је 24,9 мили о на дина ра. 
При ку пља ње пону да је тра ја ло до 12. 
јуна, а уско ро ће бити позна то којој 
фир ми су пове ре ни радо ви на лет њем 
одр жа ва њу сао бра ћај ни ца. 

Како наво ди врши лац дужно сти 
дирек то ра Пред у зе ћа за одр жа ва ње 
ули ца и путе ва „Сир ми јум пут“ Миро
слав Кесер, при о ри тет је сана ци ја 
глав них сао бра ћај ни ца, како би уче
сни ци у сао бра ћа ју били без бед ни. 

 Оче ку је мо да ће се до кра ја јуна 
поче ти са радо ви ма. Крпи ће се удар
не рупе, пре свла чи ће се новим сло јем 
асфал та поје ди не део ни це, попра
вља ће се бан ки не поред пута. Ради ће 
се и у гра ду и по сели ма. Ови радо ви 
за циљ има ју да се сао бра ћај на град
ским ули ца ма и локал ним путе ви ма 
одви ја несме та но – наво ди Кесер. 

Из град ског буџе та је 5,8 мили о на 
дина ра издво је но за одр жа ва ње вер
ти кал не и хори зон тал не сао бра ћај не 
сиг на ли за ци је. Оче ку је се да уско ро 
кре ну радо ви на исцр та ва њу пешач ких 
пре ла за, обе ле жа ва њу хори зон тал не 
сиг на ли за ци је, поправ ци сао бра ћај них 
зна ко ва.

Од ове годи не посао уре ђе ња атар

ских путе ва и канал ске мре же пове рен 
је Град ској упра ви за пољо при вре ду и 
зашти ту живот не сре ди не, док ће над
зор радо ва врши ти „Сир ми јум пут“.

 Десет мили о на дина ра је обез бе ђе
но из град ског буџе та за атар ске путе
ве, а ми смо уче ство ва ли у изра ди про
јек та са којим је Град кон ку ри сао код 

Покра јин ске вла де за додат на сред
ства. Ако све буде како тре ба, Митро
ви ца ће доби ти и додат на сред ства из 
Покра ји не за ове наме не – каже дирек
тор „Сир ми јум пута“ Миро слав Кесер.

У над ле жно сти „Сир ми јум пута“ је 
и зим ска слу жба и за њено функ ци о
ни са ње биће издво је но 11,4 мили о на 
дина ра.

Ина че, ово го ди шњи буџет Пред у зе
ћа за одр жа ва ње ули ца и путе ва „Сир
ми јум пут“ изно си 51.750.000 дина ра. 
Од тога су пла ни ра на сред ства осни
ва ча, Гра да Срем ска Митро ви ца у 
изно су од 50,2 мили о на дина ра, док 
су соп стве на сред ства пред у зе ћа од 
посло ва са тржи шта 1.550.000 дина ра. 
Наи ме, град ском одлу ком из окто бра 
про шле годи не у над ле жно сти „Сир ми
јум пута“ су изме ђу оста лог реклам не 
озна ке поред пута и зау зи ма ње јав них 
повр ши на. 

Б. Села ко вић

Миро слав Кесер је за врши о ца дужно
сти дирек то ра „Сир ми јум пута“ име но ван 
на сед ни ци Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца 26. јула про шле годи не. Он 
наво ди да је задо во љан како фир ма коју 
води функ ци о ни ше.

 Ми смо мала фир ма са шест запо сле
них. Има мо тро је дипло ми ра них еко но ми
ста, јед ног дипло ми ра ног прав ни ка, јед ног 
инже ње ра сао бра ћа ја и јед ног инже ње ра 
гра ђе ви не ниско град ње. Тај број је дово
љан да се одра де сви посло ви који су нам 

пове ре ни. Ми смо ти који ради мо мена
џер ски део посла, сма трам да пред у зе ће 
функ ци о ни ше одлич но, у слу жби смо гра
да нон стоп – сма тра Миро слав Кесер.

Под се ти мо, Скуп шти на Гра да Срем ска 
Митро ви ца је 30. апри ла 2013. годи не, 
након ана ли зе ста ња у систе му одр жа ва
ња и изград ње сао бра ћај ни ца на тери то
ри ји гра да и ста ња у пред у зе ћу „Путе ви“ 
АД из Срем ске Митро ви це, доне ла одлу ку 
о осни ва њу Пред у зе ћа за одр жа ва ње 
путе ва „Сир ми јум пут“ д.о.о.

Нови дирек тор задо во љан

МИРО СЛАВ КЕСЕР, ДИРЕК ТОР „СИР МИ ЈУМ ПУТА“

Дирек тор „Сир ми јум пута“ Миро слав Кесер

Уско ро радо ви на
крпље њу удар них рупа 

За лет ње
одр жа ва ње
24,9 мили о на
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ИЗБО РИ ЗА САВЕ ТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА 25. ЈУНА

Гра ђа ни бира ју 34 нова саве та 
Избо ри за 34 саве та месних зајед

ни ца, коли ко их има на тери то
ри ји Гра да Срем ска Митро ви ца 

биће одр жа ни у неде љу, 25. јуна. 
Рок за под но ше ње кан ди да ту ра исте

као је 12. јуна, сле ди про гла ше ње листа 
кан ди да та, фор ми ра ње бирач ких одбо
ра и штам па ње избор них листи ћа, како 
би све било спрем но за 25. јун. 

Како наво ди врши лац дужно сти 
начел ни ка Град ске упра ве за опште и 
зајед нич ке посло ве Миро слав Јокић, 
који је и пред сед ник Коми си је за спро
во ђе ње избо ра за саве те месних зајед
ни ца, бира се укуп но 242 кан ди да та у 
34 месне зајед ни це. У 11 месних зајед
ни ца, које има ју мање од 1.000 бира
ча бира се пет чла но ва саве та. То су: 
Беше но во, Шуљам, Лежи мир, Шиша то
вац, Раден ко вић, Заса ви ца 1, Заса ви ца 
2, Босут, Беше но вач ки Прња вор и Ста
ра Бин гу ла. У 10 села, која има ју изме
ђу 1.000 и 2.000 бира ча, бира се седам 
чла но ва саве та. То су: Вели ки Радин ци, 
Гргу рев ци, Ман ђе лос, Дивош, Чал ма, 
Салаш Ноћај ски, Ноћај, Рав ње, Јарак 
и Шашин ци. У 13 месних зајед ни ца, и 
то у свим град ским месним зајед ни ца
ма, Мачван ској Митро ви ци, Лаћар ку, 
Мар тин ци ма и Кузми ну, која има ју пре
ко 2.000 бира ча бира се девет чла но ва 
саве та. 

За спро во ђе ње ових избо ра обез бе
ђе на су сред ства из град ског буџе та, а 
про це не су да би избор ни про цес могао 
да кошта изме ђу 500 и 600 хиља да 
дина ра, што је дале ко мање од оно га 
коли ко кошта ју неки дру ги избо ри, каже 
начел ник Јокић. 

 Прет ход ним саве ти ма исти че ман
дат, те смо у оба ве зи да спро ве де мо 
избо ре за саве те месних зајед ни ца. 
Има ће мо укуп но 34 бирач ка места 
коли ко има мо и месних зајед ни ца. 
Нисмо ишли на већи број, јер сма тра мо 
да је то бес по треб но тро ше ње нов ца и 
ресур са. Избо ри који ће бити одр жа ни 
25. јуна су по већин ском систе му, одно
сно гла са ће се за кан ди да те који ће 
бити пред ста вље ни име ном и пре зи
ме ном, за раз ли ку од локал них и пар
ла мен тар них избо ра – наво ди начел
ник и пред сед ник Коми си је Миро слав 
Јокић.

У року од 48 сати након спро ве де них 
избо ра биће позна ти резул та ти и обја
вље на име на кан ди да та који су ушли 
у савет месне зајед ни це. Затим сле де 
кон сти ту тив не сед ни це на који ма ће 
бира ти пред сед ни ка. 

Над ле жно сти саве та месних зајед
ни ца све де не су на мини мум – ауто но
ми ја месних зајед ни ца гото во да више 
и не посто ји. Почев ши од нерас по ла
га ња соп стве ним сред стви ма као што 
су „руд на рен та“ или новац од лици
та ци је пољо при вред ног земљи шта у 
држав ном вла сни штву, па до заме не 

сија ли ца улич не расве те која мора да 
буде про пра ће на лан цом зах те ва и 
одо бре ња да би на кра ју део насе ља 
доче као еки пу која ће заме ни ти пре го
ре лу све тиљ ку. С обзи ром на то да су 
месним зајед ни ци ма сма ње не над ле
жно сти, пита мо начел ни ка коли ко су 
људи заин те ре со ва ни да се укљу че у 
рад саве та.

 Нема неке веће заин те ре со ва но
сти у одно су на про шле избо ре. Раз
лог за то је веро ват но чиње ни ца да су 
зако ном и под за кон ским акти ма над
ле жно сти месних зајед ни ца дале ко 
мање, па про сто и људи не виде потре
бу да се озбиљ ни је укљу че у вође
ње села. Међу тим, сва ка ко да савет 
месне зајед ни це игра зна чај ну уло гу, 
пого то во у сели ма. На при мер, Савет 
месне зајед ни це Лаћа рак има тежи ну 
и озбиљ ну уло гу, акти ван је и тру ди се 
да реша ва кру ци јал не али и оне сва
ко днев не про бле ме мешта на. Чла но
ви саве та су људи који су први у кон
так ту са гра ђа ни ма. Нерас ки ди ва су 
спо на изме ђу нас и сва ког гра ђа ни ма 
у било ком месту на тери то ри ји нашег 
гра да. Можда они нема ју моћ да доне
су одлу ку, да пре се ку, али при ку пља ју 
инфор ма ци је, про бле ме, суге ри шу нам 
које поте зе ми тре ба да пову че мо како 
би наши гра ђа ни живе ли боље. Зато 
је важно иза бра ти људе који ће тај 
посао при хва ти ти на један одго во ран 
и озби љан начин и који ће се тру ди ти 
да помог ну сво јим гра ђа ни ма да живе 
боље – каже Миро слав Јокић.  

Б. С.

Избо ри који ће
бити одр жа ни

25. јуна су
по већин ском

систе му, одно сно
гла са ће се за

кан ди да те који
ће бити

пред ста вље ни
име ном и

пре зи ме ном,
за раз ли ку

од локал них и
пар ла мен тар них

избо ра

Начел ник Миро слав Јокић
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СКУП ШТИН СКА РАС ПРА ВА И КОМЕН ТА РИ

Каква кул ту ра нам (не) тре ба

Кад кул тур не
инсти ту ци је буду 

место чије ће
финан си ра ње

бити екви ва лент но 
оства ре ним

про гра ми ма, а не
и резер во ар за

збри ња ва ње
пар тиј ских акти ви ста, 

тек онда ће се моћи 
при ча ти о кул ту ри 

која слу жи сво јој
свр си у пуном сми слу  

Кажу да је Јозеф Гебелс, Хитле
ров нај чу ве ни ји пиар изго во рио 
ону чуве ну рече ни цу која и данас 

може има ти сми сла: Кад год ми спо
ме ну реч кул ту ра, машим се за 
пиштољ. Ову рече ни цу кори сти мо као 
мета фо ру, али су без сум ње и есе сов
ци зна ли за јадац оно га што фигу ри ра 
као инсти ту ци о нал на кул ту ра.

Рас пра ва коју је недав но на сед ни
ци Скуп шти не Гра да поку ша ла (без у
спе шно) да ини ци ра опо зи ци ја, отво
ри ла је нека, али не баш пра ва пита
ња веза на за рад кул тур них инсти ту
ци ја у Срем ској Митро ви ци. Опо зи ци
ја има пра во да кри ти ку је рад вла сти, 
то је уоста лом и њен посао, али се 
кри ти ка нерет ко сво ди на ства ри које 
су биле при сут не и у рани јим пери о
ди ма, одно сно када су они који су 
данас у опо зи ци ји, врши ли власт на 
исти начин, без жеље да про ме не оно 
што данас кри ти ку ју. 

На прет по след њој сед ни ци Скуп
шти не Гра да Срем ска Митро ви ца 24. 
апри ла већи ном гла со ва одбо р ни ка 
усво је ни су изве шта ји о посло ва њу 
уста но ва из обла сти кул ту ре, тури зма 
и спо р та за про шлу годи ну. 

Поје ди не уста но ве кул ту ре у про
шлој годи ни су пове ћа ле број запо
сле них, а из град ског буџе та је за 

накна де чла но ви ма над зор них и 
управ них одбо ра у осам уста но ва кул
ту ре, испла ће но 16,5 мили о на дина
ра.  

Пре ма финан сиј ским изве шта ји ма 
које су под не ле уста но ве кул ту ре 
већи на је наjвише нов ца потро ши ла 
на пла те запо сле них и накна де чла
но ви ма над зор них и управ них одбо
ра. Упра во је то била и јед на од при
мед би шефа опо зи ци о не одбор нич ке 
гру пе „За бољу Митро ви цу“ Алек сан
дра Про да но ви ћа.

– Мој став када је у пита њу кул ту ра 
је да тре ба ула га ти што више у кул ту
ру. Ми као цар ски град мора мо да 
ула же мо у кул ту ру, кул тур не инсти ту
ци је и мани фе ста ци је, али не на 
начин на који се то сада ради. Уста но
ве су поста ле маши не за тро ше ње 
буџет ских пара, за запо шља ва ње и 
тро ше ње сред ста ва за чла но ве 
управ них и над зор них одбо ра, у које 
ви трпа те сво је чла но ве. Сва ка уста
но ва тро ши више од два мили о на 
дина ра годи шње за накна де чла но ва 
управ них и над зор них одбо ра. Већи
на уста но ва није у ста њу да зара ди 
сред ства сама, па чак није у ста њу да 
зара ди и оно мало што је ста вље но у 
про грам. Због тога је мој пред лог да 
уки не те накна де за чла но ве управ них 
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и над зор них одбо ра и да та сред ства 
пре ба ци те Цен тру за соци јал ни рад 
за помоћ соци јал но угро же ној деци – 
изја вио је 24. апри ла за скуп штин
ском говор ни цом Алек сан дар Про да
но вић.

Како смо већ рекли, пра во је опо зи
ци је да кри ти ку је, али Про да но вић се 
није бавио сушти ном. Да ли ће пар тиј
ски акти ви сти бити финан си ра ни кроз 
раз не одбо ре, или ће седе ти на фик
тив ним рад ним мести ма само да би 
при ма ли пла ту, то је рела тив но. Упра
во је у вре ме Про да но ви ће ве вла сти, 
тј. док је био у коа ли ци ји са Нена дом 
Лема ји ћем, оформ ље на Уста но ва за 
него ва ње кул ту ре Срем, која је слу
жи ла за фик тив но запо шља ва ње и 
запо шља ва ње супру га тада шњих 
виђе ни јих функ ци о не ра. Сва ка власт 
за свог вака та зна и за част и за маст, 
тако да су Про да но ви ће ви пред ло зи 
пома ло дема го шки. 

Миро слав Певац, одбор ник одбор
нич ке гру пе „Лига соци јал де мо кра та 

Вој во ди не – Либе рал но демо крат ска 
пар ти ја – Зеле на еко ло шка пар ти ја 
Зеле ни“, који је део вла да ју ће већи не, 
тако ђе је про ко мен та ри сао функ ци о
ни са ње митро вач ких уста но ва кул ту
ре.

– Уста но ве кул ту ре се сво јим нај ве
ћим делом осла ња ју на буџет Гра да. 
Гале ри ја је при мер где може да се 
оства ри при ход и већи од соп стве них 
сред ста ва, јер успе шни је гале ри је у 
Срби ји живе од про да је сли ка. То је 
један од моде ла како може да живи 
јед на инсти ту ци ја. Потреб на је 
виспре ност, зна ње дирек то ра да уче
ству је на свим репу блич ким и покра
јин ским кон кур си ма и тако обез бе де 
додат на сред ства. Изве шта ји који 
под но се дирек то ри уста но ва кул ту ре 
тре ба да буду на вишем нивоу. 
Мислим да после шест месе ци тре ба 
под ву ћи црту и виде ти коли ко је која 
уста но ва ради ла, не казни ти, већ 
моти ви са ти људе да раде, а мислим 
да је сви ма у циљу да зашти ти мо 
буџет Гра да, а не да се раси па ју паре 
– сма тра Певац.

И овај акти ви ста ЛСВ кан да није 
баш упо знат са оним што гово ри. Тач
но је да има гале ри ја које лепе паре 
зара ђу ју тргу ју ћи сли ка ма и оста лим 
што уз то иде, али то сва ка ко нису 
зави чај не гале ри је типа „Лаза ра Воза
ре ви ћа“. Доказ за то је и Гале ри ја 
„Сава Шума но вић“ у Шиду. Да су 
писци ових редо ва одбор ни ци које 
пла ћа буџет Гра да, они би се реци мо 
пита ли зашто Град не издво ји паре за 
запо шља ва ње кусто са у митр о вач кој 
Гале ри ји? 

Пре ма изве шта ју о извр ше њу град
ског буџе та за про шлу годи ну, за 
функ ци о ни са ње локал них уста но ва 

Врши лац дужно сти начел ни ка Град
ске упра ве за кул ту ру, спо рт и омла ди
ну Или ја Недић није желео да комен
та ри ше изја ву Алек сан дра Про да но
ви ћа да су сред ства која се испла ћу ју 
чла но ви ма над зор них и управ них 
одбо ра могла боље да се иско ри сте. 
На пита ње због чега Срем ска Митро
ви ца по узо ру на Руму, Инђи ју и Шид 
нема Кул тур ни цен тар, једин стве ну 
уста но ву кул ту ре, те би и тро шко ви 
били мно го мањи, начел ник одго ва ра:

 Ми у Гра ду има мо две реги о нал
не уста но ве кул ту ре, то су Исто риј ски 
архив и Завод за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре. Исто тако, сма трам да Позо
ри ште, Гале ри ја и Музеј тре ба  да буду 
само стал ни. Уста но ва за него ва ње 
кул ту ре „Срем“ се бави ама те ри змом, 
док Цен тар за кул ту ру „Сирмијумарт“ 
орга ни зу је Срем фолк фест, али и има
ју дру ге про грам ске делат но сти. Зато 
сма трам да је посто ја ње свих ових 
уста но ва оправ да но. 

НАЧЕЛ НИК ИЛИ ЈА НЕДИЋ

Уста но ве су оправ да ле
сво је посто ја ње

Начел ник Град ске 
упра ве за кул ту ру, 
спо рт и омла ди ну 

Или ја Недић каже да 
ће кул тур на поли ти ка 
Срем ске Митро ви це 
од сле де ће годи не 

већи акце нат
ста вља ти на

про јект но
финан си ра ње

Начелник Илија Недић Директорица Позоришта Јелена Јанковић
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кул ту ре је потр о ше но пре ко 190 мили
о на дина ра, од тога за зара де запо
сле них у истим тим кул тур ним уста но
ва ма је испла ће но 74.254.157 дина ра. 
За про грам ску делат ност је издво је но 
тако ђе око 74 мили о на дина ра.  

Поре ђе ња ради, за при мар ну здрав
стве ну зашти ту про шле годи не је из 
град ског буџе та издво је но 8,2 мили
о на дина ра, а за соци јал ну и деч ју 
зашти ту око 33,8 мили о на дина ра. 

Срем ска Митро ви ца је једи на 
локал на само у пра ва у Сре му која има 
чак осам уста но ва кул ту ре. Завод за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре и Исто риј

ски архив Срем јесу реги о нал не уста
но ве, са седи штем у Срем ској Митро
ви ци, те се и пла те запо сле них у тим 
кул тур ним уста но ва ма испла ћу ју из 
град ског буџе та. Међу тим, да ли су 
Срем ској Митро ви ци потреб ни Цен тар 
за кул ту ру „Сир ми ју март“ или Уста но
ва за него ва ње кул ту ре „Срем“?! Или 
би било еко но мич ни је да се уста но
ве кул ту ре гру пи шу под једин стве ни 
Кул тур ни цен тар, који посто је у Инђи
ји, Руми и Шиду. Кул тур ни цен тар би 
имао јед ног дирек то ра, јед но рачу но
вод ство, као и један управ ни и над зор
ни одбор. Накна де чла но ви ма истих 
би биле више стру ко мање, а сред ства 

Казне но поправ ни завод Срем ска 
Митро ви ца током годи не орга ни зу је 
неко ли ко мани фе ста ци ја, како у 
затво ре ном делу затво ра, тако и у 
ресто ра ну хоте ла Срем и на хипо дро
му. 

Фести вал бесед ни штва осу ђе них 
лица ће и ове годи не кра јем јуна бити 
одр жан по тре ћи пут. На њему уче
ству ју осу ђе на лица из срп ских затво
ра, а про шле годи не се међу бесед ни
ци ма нашла и јед на дама. 

Зајед но са Цен тром за кул ту ру 
„Сир ми ју март“ одр жа ва се и ликов на 
коло ни ја, у окви ру које се изло жу 
радо ви осу ђе них лица, а за њих се 
током годи не орга ни зу је и Спорт ски 
дан.  

Како наво ди управ ник митро вач ког 
затво ра Алек сан дар Алим пић, све ове 
мани фе ста ци је КПЗ само стал но орга
ни зу је, а Град Срем ска Митро ви ца им 
пома же кад год за тим посто ји потре
ба. 

 Орга ни зу је мо доста мани фе ста ци
ја у који ма уче ству је осу ђе нич ка попу
ла ци ја, зато шо жели мо да раз би је мо 
пред ра су ду да су они гра ђа ни дру гог 
реда – наво ди Алим пић. 

У рено ви ра ном ресто ра ну Хоте ла 
Срем недав но је орга ни зо ван први 

Там бу ри ца фест Сре ма, уз подр шку 
Там бу ри ца феста из Петро ва ра ди на, 
а побед ни ци так ми че ња у Срем ској 
Митро ви ци „Срем ска бан да“ су доби
ли при ли ку да сле де ће годи не насту
па ју на Петро ва ра дин ској твр ђа ви у 

окви ру Там бу ри ца феста. 
На хипо дро му се већ неко ли ко годи

на орга ни зу ју коњич ке трке, а ово го ди
шњи Коњич ки дан биће одр жан у окто
бру. Тако ђе се на хипо дро му сва ког 
викен да одр жа ва и Шко ла јаха ња.  

Митро вач ки затвор седи ште кул туре

Одборници Мирослав Певац и Александар Продановић

Тамбурица фест одржан у хотелу Срем

Срем ска Митро ви ца
је једи на локал на 

само у пра ва у Сре му 
која има чак осам
уста но ва кул ту ре. 
Завод за зашти ту 

спо ме ни ка кул ту ре 
и Исто риј ски архив 

Срем јесу реги о нал не 
уста но ве, са седи штем 
у Срем ској Митро ви ци, 

те се и пла те
запо сле них у тим

кул тур ним уста но ва ма 
испла ћу ју из

град ског буџе та
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Пре две го ди не у Ку зми ну осно ван 
је Кул тур ни цен тар, удру же ње гра ђа
на Ку зми на. У окви ру Кул тур ног цен
тра функ ци о ни ше сек ци ја фол кло ра, 
там бу ра шка и драм ска сек ци ја. Ини
ци ја тор осни ва ња Кул тур ног цен тра 
је Слав ко Шо јић. Сва ова удру же ња 
оку пље на су у До му кул ту ре. Он је уз 
по моћ не ко ли ко љу ди ус пео да се 
из бо ри за фор ми ра ње овог цен тра, 
да по кре не и ожи ви се ло. 

 У скло пу Кул тур ног цен тра функ
ци о ни ше там бу ра шка сек ци ја, три 
фол клор не гру пе, фит нес клуб и 
драм ска сек ци ја. Има мо око 100 чла
но ва, углав ном су то омла ди на и 
де ца. Там бу ра ши су уче ство ва ли на 
Фе сти ва лу „Мла де жи це“, фол кло ра
ши уче ству ју на Ку ле ни ја ди у Ер де ви
ку, го сто ва ли су и у окол ним се ли ма, 
Ви шњи ће ву, Бо су ту... Град Срем ска 
Ми тро ви ца по ма же, али у за ви сно сти 
од бу џе та са ко јим рас по ла же. Про
шле го ди не смо до би ли 220.000 
ди на ра од Гра да. Ку пи ли смо 300 сто
ли ца, па накнадно и до дат них 80, јер 
је са ла би ла пра зна, за те кли смо 
ха ос. Ове го ди не смо кон ку ри са ли за 

350.000 ди на ра за ку по ви ну но шњи 
за фол клор. Су шти на це ле при че је 
да се но вац увек ис ко ри сти тач но за 
че га је на ме њен. Ствар но је све што 
је ура ђе но ви дљи во и мо же мо ре ћи 
да је Ку змин за при мер – ка же Слав
ко Шо јић. 

Кул тур ни цен тар у 
Ку зми ну оку пља мла де

У осам уста но ва кул ту ре на тери то
ри ји Гра да запо сле но је укуп но 136 
рад ни ка, од тога 98 на нео д ре ђе но и 
38 на одре ђе но вре ме. Овде седи 
укуп но 45 чла но ва управ ног и 32 чла
на над зор ног одбо ра. За пред сед ни ка 
УО се месеч но испла ћу је 15.000 дина
ра, а чла но ви ма 12.000 дина ра, док 
месеч на накна да за пред сед ни ка НО 
изно си 10.000 дина ра, а за чла но ве 
8.000 дина ра. При ме ра ради, Гале ри
ја „Лазар Воза ре вић“ има пет запо

сле них и дупло више чла но ва над зор
ног и управ ног одбо ра. Над зор ни 
одбор бро ји чети ри чла на, а управ ни 
шест. За зара де је у про шлој годи ни 
испла ће но 2,5 мили о на дина ра, а за 
накна де чла но ва над зор ног и управ
ног одбо ра 2,1 мили он дина ра. 

У уста но ва ма кул ту ре нико није хтео 
да комен та ри ше тро шков ник чла но ва 
управ них и над зор них одбо ра, сма
тра ју ћи да о томе бри гу води локал на 
само у пра ва у скла ду са зако ном.

Више чла но ва управ них и
над зор них одбо ра, него запо сле них

из буџе та иско ри шће на на „памет ни
ји“ начин. Можда би онда било више 
нов ца за сре ђи ва ње сале Позо ри
шта, једи ног про фе си о нал ног теа тра 
у Сре му, па се не би у Руми орга ни
зо вао хума ни тар ни кон церт за помоћ 
митро вач ком Позо ри шту.  

Ипак, оно што је основ но јесте каква 
нам кул ту ра тре ба. Начел ник Град ске 
упра ве за кул ту ру, спо рт и омла ди ну 
Или ја Недић каже да ће кул тур на 
поли ти ка Срем ске Митро ви це од сле
де ће годи не већи акце нат ста вља ти 
на про јект но финан си ра ње. То је не 
само тренд у раз ви је ном све ту и 
европ ским стан дар ди ма, већ се овај 
при мер пока зао као вео ма добар у 
прак си. Та прак са сигур но је добро до
шла, јер ће митр о вач ком Позо ри шту 
пру жи ти могућ ност да са већом изве
сно шћу оба ви уло гу дома ћи на на 
Смо три про фе си о нал них позо ри шта 
Вој во ди не. Ова мани фе ста ци ја, која 
је Срем ску Митро ви цу зао би ла зи ла 
пуне две деце ни је, сада ће се поно во 
наћи под све тли ма цар ског гра да, а за 
то је нај за слу жни ја Јеле на Јан ко вић, 
која је Позо ри ште „вра ти ла кући“.

Када се све узме у обзир, Или ја 
Недић има раз ло га да буде задо во
љан, јер ће уво ђе ње прак се про јект
ног финан си ра ња дове сти мно ге 
ства ри у ред. Више нов ца за саме 
про гра ме, ауто мат ски зна чи да ће 
мање пара оста ја ти оно ме што није 
кул тур ни про грам, већ адми ни стра ци
ја која је често непо треб на. Можда је 
за поре ђе ње и при мер Кузми на, лепог 
срем ског села које има Кул тур ни цен
тар, удру же ње гра ђа на које под јед
ним кро вом оку пља сто ти нак кул тур
них ства ра ла ца раз ли чи тих про фи ла. 
Сна ла же њем уз помоћ спон зо ра и 
локал не само у пра ве, уре ђен је про
стор у сео ском дому кул ту ре, па се са 
скром ним финан си ра њем од стра не 
Гра да овде оди гра ва ју кул тур ни дога
ђа ји који живо ту у овом месту дају 
посеб ну драж.     

За кул ту ру пара има оно ли ко коли ко 
буде у каси. Сушти на је у кљу чу за 
њихо во тро ше ње. Ако један Кузмин 
ани ми ра 100 ама те ра за како кажу 
220.000 дина ра годи шње, коли ко онда 
може Срем ска Митро ви ца за око 200 
мили о на дина ра?

Уоста лом, ако ћемо пра во, па и 
митро вач ки Затвор је зна ча јан чини
лац кул тур ног живо та Срем ске Митро
ви це (фести вал бесед ни штва, ликов
на коло ни ја, там бу ра шки фести вал 
итд.), а за то не тро ши паре из град
ског буџе та. 

Кад кул тур не инсти ту ци је буду 
место чије ће финан си ра ње бити 
екви ва лент но оства ре ним про гра ми
ма, а не и резе р во ар за збри ња ва ње 
пар тиј ских акти ви ста (што је оду век 
била прак са свих вла сти), тек онда ће 
се моћи при ча ти о кул ту ри која слу жи 
сво јој свр си у пуном сми слу. 

У сва ком слу ча ју, леп ше је са кул ту
ром.  

Е. М. Н.

Манифестација Распевана јесен

Оснивач Културног центра
Кузмин Слав ко Шо јић
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ИМА ЛИ СПА СА ЗА МИТРОВАЧКУ ДР ЖАВ НУ АПО ТЕ КУ?

Спашавање Апотеке 
буџетским новцем

До са да је из 
град ског бу џе та 

из дво је но око 25 
ми ли о на за 

ду го ве Апо те ке. 
Ме ђу тим, ка ко је 

на гла сио 
начелник 
Војислав

Мир нић, те шка 
је бор ба са

кон ку рен ци јом, 
јер тре нут но на 

те ри то ри ји
Гра да Срем ска 

Ми тро ви ца ра ди 
пре ко 60 апо те ка

Ра чун Апо те кар ске уста но ве у 
Срем ској Ми тро ви ци, ко ји је 
био под бло ка дом од но вем бра, 

је од бло ки ран. То зна чи да су ко нач
но на по ли це Апо те ке по че ли да при
сти жу ле ко ви. За ово је за слу жан 
Град Срем ска Ми тро ви ца ко ји суб
вен ци о ни ше ду го ве пре ма до ба вља
чи ма, а све је из ве сни је да ће то 
ра ди ти до кра ја бу џет ске го ди не. Са 
осам до ба вља ча пот пи са ни су про то
ко ли где се из ми ре ње оба ве за де фи
ни ше на пе ри од од шест ме се ци до 
че ти ри го ди не. Укуп на вред ност пот
пи са них про то ко ла је око 100 ми ли о
на ди на ра. Још увек не сти же до вољ
на ко ли чи на ле ко ва ко ја би упот пу ни
ла по ну ду ко ја је по треб на објек ти ма 
ко ји ра де, али и по тре бе гра ђа на. Да 
ли је оп ста нак др жав не апо те ке од 
оп штег ин те ре са за гра ђа не, град и 
др жа ву? 

 Град ска упра ва за здрав стве ну и 
со ци јал ну за шти ту суб вен ци о ни ше 
Апо те ку месечно са око че ти ри ми ли

о на ди на ра. То су суб вен ци је на ме
ње не за оба ве зе пре ма до ба вља чи
ма по спо ра зу му ко је Апо те ка има са 
њи хо вим по ве ри о ци ма, од но сно 

до ба вља чи ма. Кроз ову суб вен ци ју 
омо гу ћу је мо не сме тан рад Апо те ке. 
Суб вен ци о ни са ње је пла ни ра но до 
кра ја ове бу џет ске го ди не, од но сно 

На чел ник Во ји слав Мир нић Ди рек тор Апо те ке Дра ган Бо жић
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док се не ус по ста ви је дан здрав 
си стем кад ће апо те ка са ма мо ћи да 
ре фи нан си ра сво је оба ве зе. Тре нут
но је ис пла ће но око осам ми ли о на 
ди на ра, од но сно две ра те. Нај ду жи 
спо ра зум скло пљен је на 48 ме се ци 
пре ма нај ве ћем до ба вља чу Фе ник су. 
Апо те ци се до ста вља ју ле ко ви ко ји у 
овом тре нут ку ни су до вољ ни да по пу
не по ну ду ко ја је по треб на објек ти ма 
ко ји ра де, али ће мо на сто ја ти да се 
по диг ну кре дит ни ли ми ти и по ве ћа 
ис по ру ка ле ко ва. За овај про блем се 
оче ки ва ло да Ре пу бли ка за у зме свој 
став, ме ђу тим до то га ни је до шло, а 
ми ни смо мо гли да че ка мо, јер сва ки 
дан бло ка де је на ма ства рао са мо 
до дат не тро шко ве. Са мо и ни ци ја тив
но, уз по што ва ње за кон ског окви ра и 
са гла сност са ми ни стар ством, Град је 
стао уз Апо те кар ску уста но ву – ре као 
је на чел ник Град ске упра ве за здрав
стве ну и со ци јал ну за шти ту Во ји слав 
Мир нић. 

Оно што је бит но за ис та ћи је сте то 
да су пре ма они ма ко ји су про гла ше
ни за тех но ло шке ви шко ве, све оба
ве зе ре гу ли са не. Ис пла ће не су за ра
де, ју би лар не на гра де, пут ни тро шко
ви... 

 Што се ти че пла та  рад ни ка ко ји су 
оста ли,  иако су ми ни мал не, ре дов но 
се ис пла ћу ју. Још увек не сма трам да 
смо до шли до ни воа кад мо же мо 
ре ћи да апо те ке са ме мо гу да ре фи
нан си ра ју сво је оба ве зе и да по слу ју 
ста бил но, али ра ди мо на то ме и 
не ће мо до зво ли ти да се уга си Апо те
кар ска уста но ва. То не иде баш пла
ни ра ном ди на ми ком, али бо ри ће мо 
се. Има мо по зи ве из ма њих оп шти на 
ко је же ле да чу ју ка ко смо ми ре ши ли 

овај про блем, јер Град не сме да 
за кљу чи ван суд ска по рав на ња 
ди рект но са до ба вља чи ма ни ти да 
уче ству је у би ло ком трој ном спо ра
зу му око ис пла те оба ве за до ба вља
чи ма – об ја шња ва  Мир нић.

До са да је из град ског бу џе та из дво
је но око 25 ми ли о на за ду го ве Апо те
ке. Ме ђу тим, ка ко је на гла сио Мир
нић, те шка је бор ба са кон ку рен ци
јом, јер тре нут но на те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца ра ди пре ко 60 
апо те ка. 

Ко је глав ни кри вац за „про паст“ 
др жав не апо те ке и да ли је то ме 
је ди но до при не ло омо гу ћа ва ње при
ват ним апо те ка ма да из да ју ле ко ве 
на ре цепт? Још увек ни је ре гу ли са но 
низ за кон ских ре гу ла ти ва, а јед на од 
њих је сте и да раз мак из ме ђу две 
апо те ке не сме би ти ма њи од 300 
ме та ра. Да ли је ово но ви по че так за 
Апо те кар ску уста но ву или по че так 
кра ја?

 Због про бле ма смо до шли из раз
ло га што је до шло до хи пер про дук ци
је у отва ра њу апо те ка, што све отво
ре не апо те ке мо гу да скла па ју уго во
ре са Фон дом и због то га што су 
др жав не апо те ке при ну ђе не да ле ко
ве са по зи тив не ли сте снаб де ва ју у 
скла ду са за ко ном о цен трал ним јав
ним на бав ка ма, где је умно го ме део 
при хо да из гу би ла. Ма њак при хо да, 
по ве ћан број за по сле них и при ват них 
апо те ка ути цао је на то, да је у јед ном 
мо мен ту, по ста ло не мо гу ће да апо те
ке функ ци о ни шу. Тро шко ви су пре ла
зи ли гра ни це оно га што апо те ка мо же 
да при хо ду је. Ми смо по ку ша ли да 
уво ђе њем ми ни мал не за ра де и по ди
за њем кре ди та сма њи мо тро шко ве, 

ме ђу тим, то су све би ле ме ре ко је 
ни су у том мо мен ту мо гле да се 
ускла де са ду го ва њи ма. Уз по моћ 
ло кал не са мо у пра ве на пра ви ли смо 
до го вор са до ба вља чи ма о от пла ти 
ду го ва ња. Це ло ку пан дуг се кре тао у 
јед ном мо мен ту око 150 ми ли о на 
ди на ра, с тим што смо ми има ли око 
15 ми ли о на по тра жи ва ња од стра не 
Ре пу блич ког фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње  – ка же ди рек тор Апо те ке 
Дра ган Бо жић, ко јем је на по след њој 
сед ни ци Скуп шти не Гра да про ду жен 
в.д. ман дат на пе ри од од шест ме се
ци. 

 Кре ну ли смо од ну ле по сле ски да
ња бло ка де. Ме ђу тим, усле дио је 
дру ги про блем. До ба вља чи још увек 
вр ло оба зри во ис по ру чу ју ле ко ве, 
што на ма у овом мо мен ту оте жа ва 
по сло ве, јер ми мо ра мо да има мо 
ком плет ну па ле ту ле ко ва, да би смо 
мо гли да функ ци о ни ше мо. На дам се 
да ће мо ус пе ти да са до ба вља чи ма у 
на ред ном пе ри о ду по стиг не мо до го
во ре ка ко би смо вра ти ли у апо те ке 
па ле ту ле ко ва ко ја је нео п ход на за 
нор мал но функ ци о ни са ње и за нор
ма лан рад. Је дан број гра ђа на, оног 
мо мен та ка да је чуо да је Апо те ка 
по че ла по но во да ра ди, по но во је 
по че о да до ла зи по ле ко ве у др жав
не апо те ке. Ме ђу тим, због снаб де ва
ња ко је у овом мо мен ту ни је она ко 
ка ко бих ја же лео, до ла зи ли смо у 
си ту а ци ју да не ма мо не ки ле к за то 
што по је ди ни до ба вља чи ни су ис по
ру чи ли па је то био про блем. У 
мо мен ту кад бу де мо има ли ком плет
ну па ле ту ле ко ва ми слим да не ће 
би ти про бле ма – ис ти че Бо жић. 

Са ња Ста не тић 

Већ месе ци ма, пара лел но са при ча ма о 
финан сиј ском поср ну ћу митро вач ке држав не 
апо те ке, спе ку ли ше се и са при чом о при ват
ној апо те ци „Божић“. За ову апо те ку мно ги 
мисле да је при ват но вла сни штво акту ел ног 
дирек то ра митро вач ке држав не апо те ке Дра
га на Божи ћа. При ват на апо те ка „Божић“ нала
зи се у самом цен тру Руме, а Румља ни мисле 
да ју је Божић отво рио јер не може да живи од 
мини мал ца који тре нут но при ма. Међу тим, 
Дра ган Божић одлуч но деман ту је ове гла си не:

– При ват на апо те ка „Божић“ није моја. Лице 
које је отво ри ло ову апо те ку је тра жи ло дозво
лу да се тако зове и ја нисам имао ништа про
тив. Ина че, немам ништа са том при ват ном 
апо те ком – каже за М нови не дирек тор митро
вач ке држав не апо те ке Дра ган Божић, који по 
оно ме што гово ри за наш лист, по све му суде
ћи једва саста вља крај с кра јем, живо та ре ћи 
од мини мал ца, веро ват но из чисте љуба ви 
пре ма Срем ској Митро ви ци и отаџ би ни.

Дра ган Божић је ина че митро вач ки кадар 
који живи у Руми.   

ДИРЕК ТОР ДРА ГАН БОЖИЋ:
Нисам вла сник при ват не апо те ке
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У Срем ској ули ци у Ла ћар ку у то ку 
су ра до ви на из град њи ка на ли
за ци је, ко је је про шлог пет ка, 9. 

ју на, об и шао гра до на чел ник Вла ди мир 
Са на дер. Не дав но су за вр ше ни ра до
ви у де лу Ни ске ули це у ду жи ни од 800 
ме та ра, а на ред на два и по ме се ца ће 
се ра ди ти ка на ли за ци ја у Срем ској 
ули ци. 

 Ми сва ке го ди не ура ди мо по део 
ка на ли за ци о не мре же у Ла ћар ку, с 
об зи ром на то да је овај про је кат ве о
ма оби ман и скуп. До са да је уло же но 
пре ко 200 ми ли о на ди на ра у ка на ли за
ци ју у Ла ћар ку, а про це не су да је 
по треб но уло жи ти још то ли ко сред ста
ва. Мо рам да се за хва лим Упра ви за 
ка пи тал на ула га ња Вој во ди не ко ја је 
обез бе ди ла сред ства за ра до ве на 
из град њи ка на ли за ци је у Ла ћар ку. Са 
тим сред стви ма ће мо ус пе ти да за вр
ши мо Срем ску ули цу и део Ни ске, а 
сле де ће го ди не на ста вља мо ра до ве 
да ље. Ка ко се мре жа ши ри, та ко се и 
љу ди при кљу чу ју и на тај на чин се 
ре ша ва про блем фе кал ног от па да и 
под зем них во да – ре као је при ли ком 
оби ла ска ра до ва ми тро вач ки гра до на
чел ник. 

По ред ра до ва у Ла ћар ку, уско ро би 
тре ба ло да поч ну и ра до ви на из град
њи ка на ли за ци је у Но во сад ској ули ци 

у срем ско ми тро вач ком На се љу Ма ла 
Бо сна. 

 Упра ва за ка пи тал на ула га ња је за 
Но во сад ску ули цу опре де ли ла де вет 
ми ли о на ди на ра, тен дер је рас пи сан и 
уско ро оче ку је мо отва ра ње по ну да, 
ка ко би смо до би ли и из во ђа ча ових 
ра до ва. Ове го ди не ће мо за вр ши ти 
ка на ли за ци ју и Но во сад ској ули ци и 
оста је нам још са мо Ба ња луч ка ули ца 

и део Ули це Иве Ан дри ћа у Ма лој 
Бо сни – из ја вио је Вла ди мир Са на дер.

Ина че, за из град њу ка на ли за ци је у 
Ла ћар ку и Ма лој Бо сни у овој го ди ни је 
обез бе ђе но 39 ми ли о на ди на ра. Из 
бу џе та Гра да опре де ље но је 10 ми ли
о на ди на ра, док је 29 ми ли о на ди на ра 
обез бе ди ла Упра ва за ка пи тал на ула
га ња Вој во ди не. 

 Б. С.

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ВЛА ДИ МИР СА НА ДЕР ОБ И ШАО РА ДО ВЕ НА ИЗ ГРАД ЊИ
КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ У ЛА ЋАР КУ

Рад но у Срем ској ули ци

Извођач радова Радомир Бојић и градоначелник Владимир Санадер

Из град ња ка на ли за ци је у Срем ској ули ци
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ИНЂИ ЈА

Стра те шки пла но ви 
јав них пред у зе ћа

На 38. сед ни ци Општин ског већа у 
Инђи ји одр жа ној у поне де љак, 
12. јуна већ ни ци су раз ма тра ли 

укуп но 32 тач ке днев ног реда. Пре 
усва ја ња днев ног реда, дошло је до 
њего ве изме не. Пред лог одлу ке о 
завр шном рачу ну буџе та Општи не 
Инђи ја за 2016. годи ну заме њен је тач
ком днев ног реда која се одно си ла на 
дава ње подр шке про јек ту уре ђе ња 
врти ћа у Љуко ву, за који ће сред ства 
издво ји ти Фон да ци ја Новак Ђоко вић. 
Фон да ци ја Новак Ђоко вић помо ћи ће 
око уре ђе ња про сто ра у окви ру сео ске 
шко ле, у којем ће убу ду ће бити сме
ште ни пред школ ци из тог инђиј ског 
села.

Изме ђу оста лог, на сед ни ци Општин
ског већа, раз ма тра ни су сред њо роч ни 
и дуго роч ни пла но ви послов них стра
те ги ја и раз во ја свих јав них пред у зе ћа 
чији је осни вач општи на Инђи ја. У 
пита њу су стра те шка доку мен та која 
су ура ђе на у скла ду са новим Зако ном 
о јав ним пред у зе ћи ма. Инђиј ски већ
ни ци раз ма тра ли су сред њо роч не пла
но ве послов них стра те ги ја и раз во ја за 
пери од 2017. до 2021. годи не и то јав
них пред у зе ћа „Ингрин“, ЈКП „Кому на
лац“, ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“, 
ЈП „Ингас“ и ЈП „Инђи ја пут“, као и 
њихо ве дуго роч не пла но ве послов них 
стра те ги ја и раз во ја за пери од 2017. 
до 2026. годи не. Сва ки сред њо роч ни и 
дуго роч ни план садр жи еко ном ско  

финан сиј ске ана ли зе са оче ки ва ним 
билан си ма ста ња и успе ха за пред ви
ђе ни пери од, мар ке тинг план, опе ра
тив ни план са оби мом посло ва ња и 
циље ви ма у раз во ју основ них делат
но сти, као и кадров ске аспек те и 
финан сиј ски план.

Осим стра те шких доку ме на та, на 
послед њој сед ни ци Општин ског већа у 
Инђи ји утвр ђе ни су и пред ло зи реше
ња о име но ва њу дирек то ра три јав на 
пред у зе ћа: ЈП „Ингрин“, ЈКП „Водо вод 
и кана ли за ци ја“ и ЈП „Ингрин“. Након 
недав но спро ве де ног јав ног кон кур са 
већ ни ци су утвр ди ли реше ња на осно
ву којих ће се одбор ни ци Скуп шти не 
општи не Инђи ја опре де ли ти да ли ће 
пред ло же на лица оба вља ти функ ци ју 
дирек то ра у зако ном про пи са ном 
пери о ду од чети ри годи не. За новог 
дирек то ра ЈП „Игрин“ пред ло жен је 
доса да шњи врши лац дужно сти на тој 
функ ци ји, Мом чи ло Мале ше вић, 
дипло ми ра ни еко но ми ста из Бешке. 
За дирек то ра ЈП „Инђи ја пут“ Зоран 
Мили ће вић, дипло ми ра ни еко но ми ста 
из Бешке, док је за функ ци ју дирек то
ра ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“ пред
ло жен Дра го љуб Три фу но вић, дипло
ми ра ни еко но ми ста из Инђи је. На кон
курс који је закљу чен, како се наво ди у 
сва ком од реше ња, за сва ко од поме
ну та три јав на пред у зе ћа при ја вио се 
по један кан ди дат. 

М. Ђ.

Инђиј ски већ ни ци раз ма тра ли су сред њо роч не пла но
ве послов них стра те ги ја и раз во ја за пери од 2017. до 
2021. годи не и то јав них пред у зе ћа „Ингрин“, ЈКП „Кому
на лац“, ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“, ЈП „Ингас“ и ЈП 
„Инђи ја пут“

ЈКП „ВОДО ВОД И
КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“ ИНЂИ ЈА

Ста бил но
водо снаб де ва ње 

Водо снаб де ва ње на целој тери то ри
ји општи не Инђи ја у пот пу но сти је ста
бил но, потвр дио је на послед њем 
састан ку Систе ма 48 у Инђи ји Дра го
љуб Три фу но вић, в.д. дирек то ра ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“. Он је иста
као да за сада нема ника квих про бле
ма, да систе ми и под си сте ми функ ци о
ни шу нор мал но и да се ситу а ци ја неће 
мења ти до кра ја лета. 

Како би се дошло до нео п ход них 
инфор ма ци ја о коли чи ни воде са којом 
кому нал но пред у зе ће може рас по ла га
ти у наред ном пери о ду, у току је тести
ра ње буна ра. Тај посао под ра зу ме ва и 
ана ли зу ква ли те та воде.

Три фу но вић је под се тио да су у прет
ход ној годи ни има ли про бле ма са 
вели ким бро јем хава ри ја, јер је систем 
стар више од 40 годи на.

 Про шле годи не смо има ли пре ко 
1.000 хава ри ја, што зна чи да су наше 
еки пе сва ко днев но интер ве ни са ле бар 
два до три пута. Иако је систем у сва
ко днев ној екс пло а та ци ји више од чети
ри деце ни је, то не зна чи да неће мо 
наста ви ти да ради мо истим тем пом  
каже Три фу но вић.

Рад ни ци „Водо во да“ сва ко днев но се 
нала зе на тере ну како би се побољ ша
ла напла та. У прет ход ним месе ци ма, 
каже Три фу но вић, напла та на месеч
ном нивоу изно си ла је 12 мили о на 
дина ра, док је у мају била нешто већа, 
око 15 мили о на дина ра. 

 Тај тренд се поја ча ва, пре све га 
због интен зи ви ра ња напла те, а већ 
сада има мо пове ћа ну потро шњу воде. 
Наше еки пе су на тере ну и опо ми њу 
непла ти ше. Потро ша чи ма нуди мо и 
даље да пот пи шу репро гра ме, јер ће 
тако лак ше изми ри ти сво ја дуго ва ња 
пре ма „Водо во ду“  каже в.д. дирек то
ра исти чу ћи на кра ју да су тро шко ви 
одр жа ва ња систе ма вео ма висо ки. На 
годи шњем нивоу тро шак за елек трич ну 
енер ги ју изно си више од 30 мили о на 
дина ра, због чега је нео п ход но ефи ка
сном напла том одр жа ти еко ном ску ста
бил ност пред у зе ћа, каже Три фу но вић.

 М.Ђ.

Про је кат „У СРЕ ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

Седница Општинског већа
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ПУ „ПОЛЕ ТА РАЦ“

Завр шна при ред ба

Завр шном при ред бом у позо ри шној сали 
у Ста рој Пазо ви, девет гру па пред шко ла ца 
из ПУ Поле та рац при ка за ло је један део 
ком плет ног вас пит но – обра зов ног рада, 
на задо вољ ство самих мали ша на, њихо
вих роди те ља и вас пи та ча. У про гра му су 
се низа ле добро уигра не, лепо осми шље
не песме и игре, од мју зи кла „Али са у 
земљи чуда“, пре ко малих роке ра, мор ских 
сире на, до народ них ига ра све са машто
ви тим и разно вр сним кости ми ма. Задо
вољ ство про гра мом нису кри ли ни вас пи
та чи, срећ ни што су изве ли још јед ну гене

ра ци ју буду ћих прва ка, али и роди те љи, 
који зна ју да се овом при ред бом завр ша ва 
један део детињ ства њихо вог дете та, које 
ће од првог сеп тем бра да сед не у школ ске 
клу пе. З.К.

СТРЕ ЉА ШТВО

Мари ја Малић дру га 

На јед ном од нај ве ћих так ми че ња у стре
ља штву „Вели ка награ да Новог Сада“ које 
има међу на род ни карак тер Мари ја Малић 
чла ни ца стре љач ке дру жи не Једин ство из 
Ста ре Пазо ве осво ји ла је дру го место у 
кон ку рен ци ји сени ор ки. Она је упу ца ла 
249,5 пого да ка коли ко и прво пла си ра на 

Ива на Мак си мо вић  Анђу шић. Оне су ујед
но поста ви ле и нови држав ни рекорд, а 
насту пи ле су и дисци пли ни вазду шна 
пушка, 60. мета ка. Д.Б.

ОШ „СИМЕ ОН АРАН ЦКИ“

Мала мату ра
Гене ра ци ја 2002. годи ште у основ ној 

шко ли „Симе он Ара ниц ки“, која је ове 
годи не завр ши ла сво је основ но обра зо ва
ње, прва је која је ушла у нову шко лу 2009. 
годи не и по томе ће бити упам ће на, рекла 
је на све ча ној доде ли дипло ма дирек тор ка 
Сла ђа на Бур саћ. Међу 54 осма ка,  шест је 
носи ла ца Вуко ве дипло ме: Маја Мале чић, 
Маја Борић, Кри сти на Ште тић, Алек са 
Стан ко вић, Маја Попо вић, која је про гла
ше на за спор ти сту гене ра ци је и Денис 
Балеј, који је понео титу лу уче ни ка гене ра
ци је. Денис је добио и 9 посеб них дипло ма 
за уче шћа на так ми че њи ма и раду је га то 
што се његов труд и зала га ње у шко ли 
испла ти ло. Након кра ћег про гра ма у школ
ском холу, мали мату ран ти шко ле „Ара
ниц ки“ су наста ви ли дру же ње на опро
штај ној вече ри у јед ном од уго сти тељ ских 
обје ка та.

С.С.

СТА РА ПАЗО ВА: ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ ИЗБЕ ГЛИ ЦА

Кров над гла вом за чети ри 
поро ди це
При мер како инсти ту ци је бри ну 

и пома жу оне који су мора ли да 
напу сте сво је домо ве је Општи

на Ста ра Пазо ва која суфи нан си ра 
про је кат репу блич ког Коме са ри ја та 
за избе гли це чиме се трај но реша ва 
један од гору ћих про бле ма поро ди ца 
које су интер но расе ље не са Косо ва. 
Уговорe о отку пу сео ских кућа са окућ
ни цом поро ди ца ма је 12. јуна уру чио 
пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић.

Захва љу ју ћи про јек ту чији је крај њи 
циљ стам бе но збри ња ва ње интер но 
расе ље них лица кроз откуп сео ских 
кућа са окућ ни цом, поро ди ци Ђорић 
поред још три са тери то ри је општи
не Ста ра Пазо ва напо кон је реше но 
стам бе но пита ње. 

Њима је одо бре но по 9.500 евра за 
купо ви ну куће и 1.500 евра наме ње
них за купо ви ну гра ђе вин ског мате
ри ја ла за поправ ку или адап та ци ју 
отку пље них кућа. У Пове ре ни штву за 
избе гли це у овој општи ни наја вљу ју 
реша ва ње стам бе ног пита ња за још 
шест поро ди ца интер но расе ље них са 
Косо ва. 

 Услов је био да под но си о ци при ја ва 
на кон курс има ју пре би ва ли ште, одно
сно бора ви ште на тери то ри ји општи не 
Ста ра Пазо ва и да не посе ду ју непо
крет но сти на тери то ри ји Репу бли ке 
Срби је. Иско ри сти ла бих при ли ку да 
позо вем све поро ди це интер но расе

ље них лица, уко ли ко нема ју реше но 
стам бе но пита ње, а има ју пре би ва
ли ште на тери то ри ји наше општи не. 
да се јаве на нови јав ни позив који је 
отво рен од 13. јуна – иста кла је Дра
га на Стој ко вић Бар јак та ро вић, пове
ре ни ца за избе гли це у Општи ни Ста ра 
Пазо ва.

Поро ди ца Ђорић која ско ро две 
деце ни је није има ла реше но стам бе
но пита ње. Након што су избе гли из 
Ора хов ца, насе ља ва ју се у Кру ше вац, 
а послед њих неко ли ко годи на живе у 
Ста рој Пазо ви. 

 У Срби ју сам дошао 1999. годи не, 

као и већи на поро ди ца које су избе гле 
са Косо ва и од тада сам био под ста
нар. Било је тешко јер сам до сад мно
го пута са поро ди цом био при мо ран да 
мењам ста но ве и место борав ка. Сада 
сам сре ћан што ћу напо кон са сво јом 
поро ди цом има ти кров над гла вом – 
каже Небој ша Ђорић из Ста ре Пазо ве.

Укуп на вред ност про јек та Коме са
ри ја та за избе гли це Репу бли ке Срби је 
који са 10 посто суфи нан си ра Општи
на Ста ра Пазо ва је 11 и по мили о на 
дина ра, а кори сни ци соп стве ним сред
стви ма до 50 посто могу уче ство ва ти у 
самом отку пу кућа.

Уручење уговора
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Оп шти на Ста ра Па зо ва је јед на од 11 
ло кал них са мо у пра ва ко јој су по кон кур
су По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо

при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство до де ље
на сред ства за су фи нан си ра ње из град ње и 
ре кон струк ци је вод них обје ка та у јав ној сво ји
ни у те ку ћој го ди ни. За 14 про је ка та из по кра
јин ског бу џе та из дво је но је 132,5 ми ли о на 
ди на ра. Је дан од њих је и про је кат „Ка на ли за
ци ја упо тре бље них во да у де лу на се ља Но ва 
Па зо ва“ ко ји под ра зу ме ва ра до ве на из град њи 
ка на ли за ци о не мре же од ду жи ни од 576 ме та
ра на ко ри до ру во јач ког пу та од Алу ми ла до 
скре та ња у ком плекс ба зе на у Но вој Па зо ви.  

Ако не бу де не ких вре мен ских не при ли ка, 
што се не оче ку је с об зи ром да је ле то, за два 
ме се ца би са ми ра до ви тре ба ли да бу ду го то ви 
и да се он да спро ве ду нео п ход не про це ду ре 
до упо треб не до зво ле што ће омо гу ћи ти ко ри
шће ње ка на ли за ци о ног си сте ма, ка жу у ЈКП 
„Во до вод и ка на ли за ци ја“ ко ји су ре а ли за то ри 
про јек та.

Из во ђач ра до ва тре ба ло би да бу де иза бран 

то ком ју на ме се ца, а ком плекс ба зе на у Но вој 
Па зо ви са око 2.000 ко ри сни ка у се зо ни и осам 
ком плек са у инд стриј ској зо ни ре а ли за ци јом 
ове ин ве сти ци је има ће мо гућ ност при кључ ка 
на ка на ли за цо ну мре жу. 

Ка да се за вр ши ка на ли за ци о на мре жа на 
овој де о ни ци и пу сти у функ ци ју, пре вас ход но 
ће се ре ши ти про блем од во ђе ња от пад них 
во да са ком плек са ба зе на, јер је са да у функ
ци ји ја ма за от пад не во де, те због то га мо ра да 
се пра зни и то је не у по ре ди во ску пља ва ри јан
та не го ка да се при кљу чи на ка на ли за ци о ни 
си стем – ис ти че ин же њер у тех нич кој слу жби 
ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“ Ми ла Ра ји шић. 

За хва љу ју ћи уна пред при пре мље ној про
јект но – тех нич кој до ку мен та ци ји у ста ро па зо
вач ком ЈКП „Во до вод и ка на ла зи ци ја“ ре сор ни 
се кре та ри јат је пре по знао зна чај ре а ли за ци је 
ове ин ве сти ци је опре де лив ши 7.290.000 ди на
ра уз до дат них 3.650.000 ди на ра ко ли ко је 
из дво ји ла Оп шти на Ста ра Па зо ва. У пи та њу је 
је дан од 14 про је ка та ко ји се спро во ди у 11 
ло кал них са мо у пра ва у Вој во ди ни. С. С.

НО ВА ПА ЗО ВА

Изградња канализације

Ми ла Ра ји шић

ЗАУ СТА ВЉЕН У КОРА КУ

Дар ко чека на
тран сплан та ци ју 

ИН ФРА СТРУК ТУ РА

Пе тља код 
Но ве Па зо ве

Због ра до ва на но вој пе тљи код Но ве 
Па зо ве, на ауто пу ту Бе о град  Но ви 
Сад, за тво ре на је ко ло во зна тра ка у сме
ру од Бе о гра да ка Но вом Са ду у ду жи ни 
од око 800 ме та ра. Та ко ђе, са о бра ћај на 
над во жња ку на пу ту из ме ђу Но ве Па зо ве 
и Ста рих Ба но ва ца, тре нут но се од ви ја 
јед ном ко ло во зном тра ком на из ме нич
ним про пу шта њем во зи ла. Од 9. ју на на 
сна зи је об у ста ва са о бра ћа ја на ло кал
ном пу ту Но ва Па зо ва  Ста ри Ба нов ци. 
Из прав ца Но ве Па зо ве во зи ла се пре у
сме ра ва ју на ауто пут, а од Ста рих Ба но
ва ца је ком пле тан са о бра ћај пре у сме рен 
пре ко Ста ре Па зо ве.  Ј.К.

КА РИ ТАС

Сад ни це на по клон
По во дом Свет ског да на за шти те 

жи вот не сре ди не Со цио – ху ма ни тар на 
ор га ни за ци ја Ка то лич ке цр кве да ро ва ла 
je ЈКП „Чи сто ћа“ у Ста рој Па зо ви 300 
сад ни ца. По 100 сад ни ца ја во ра, бре за и 
бо ра за јед но са пред став ни ци ма Ка ри та
са на ра сад ни ку Брест за са ди ли су пред
став ни ци „Чи сто ће“ и  уче ни ци  три ста
ро па зо вач ке основ не шко ле. Сад ни це ће 
би ти у ра сад ни ку док не оја ча ју за сад њу 
као ве тро за штит ни по ја се ви на пу те ви
ма. Ове го ди не је на пут ним по ја се ви ма 
оп шти не Ста ра Па зо ва за са ђе но 5000 
сад ни ца из ја вио је овом при ли ком ди рек
тор „Чи сто ће“ Јо ви ца Га гри ца, а Пе тар 
Ду јић из Ка ри та са је об ја снио да ова 
до на ци ја предста вља део њи хо вог про
јек та „Сма њи ва ње ри зи ка од при род них 
ка та стро фа“.  З.К.

СТА РА ПА ЗО ВА

Ма лац ге ни ја лац
У ве ли кој скуп штин ској са ли Бе ле 

згра де у Ста рој Пазо ва одр жа на је пре
зен та ци ја Шко ле мен тал не арит ме ти ке 
„Ма лац  Ге ни ја лац“ са се ди штем у Зе му
ну ко ја ће од пред сто је ће школ ске го ди не 
по че ти са ра дом и у Ста рој Па зо ви. 
Ве ли ки број ма ли ша на са те ри то ри је 
оп шти не Ста ра Па зо ва мо ћи ће да раз
ви је и по бољ ша мен тал ну спо соб ност, а 
за тим да за крат ко вре ме из ра чу на ком
пли ко ва не ра чун ске опе ра ци је. За хва
љу ју ћи је дин стве ном про гра му у Ср би ји 
ко ји по ти че из Ис точ не Ази је, мо гућ ност 
да по бољ ша ју ме мо ри ју, ин те ли ген ци ју, 
кон це тра ци ју и ма шту и по ста ну Мал ци 
Ге ни јал ци има ће ста ро па зо вач ки ма ли
ша ни у Шко ли мен тал не арит ме ти ке на 
адре си Све то сав ска 11. Шко ла тра је две 
го ди не, ча со ви ће се одр жа ва ти ви кен
дом јед ном не дељ но у тра ја њу од три 
школ ска ча са, а про грам је по све ћен 
де ци уз ра ста од 4 до 12 го ди на с об зи
ром да се у том пе ри о ду де чи ји мо зак 
нај ви ше раз ви ја. Раз ви ја ју ћи соп стве ни 
мо зак, де ца по ве ћа ва ју соп стве ни ин те
лект и емо ци о нал ну ин те ли ген ци ју, а у 
овој шко ли мен тал ни раз вој по сти же се 
на за ба ван и раз и гран на чин. С.С.

У сво јој 27ој годи ни Дар ко Јур ко вић из 
Голу би на ца дожи вео је тешку сао бра ћај
ну незго ду у којој му је оште ће на кич ма 

што је про у зро ко ва ло оште ће ње ногу. Коли ко 
суд би на може да буде окрут на нај бо ље зна 
овај 42годи шњи опти ми ста који већ деце ни ју и 
по поку ша ва поно во да ста не на сво је ноге. 
Једа на ест годи на након сао бра ћај не незго де, 
Дар ко Јур ко вић уз помоћ број них орга ни за ци ја 
и Општи не Ста ра Пазо ва те 2013. годи не успе
ва да при ку пи потре бан новац за прву тран
сплан та ци ју матич ним ћели ја ма у Бечу. Неко
ли ко месе ци уочи тран сплан та ци је, у Кли нич
ком цен тру Срби је, Дар ку је ура ђе на рутин ска 
опе ра ци ја у којој му је изва ђен врат ни фик са
тор угра ђен одмах након незго де. Тада ни не 
слу ти да ће му овај поду хват заком пли ко ва ти 
тран сплан та ци ју матич ним ћели ја ма на коју је 
толи ко чекао. Због непла ни ра не опе ра ци је, 
одно сно вађе ње газе која је у Дар ко вом пре де

лу вра та ста ја ла 6 месе ци, прва тран сплан та
ци ја матич ним ћели ја ма гото во да није има ла 
ника кав ефе кат, каже Дар ко, не губе ћи наду да 
ће чети ри годи не након овог неу спе лог поку ша
ја поно во оти ћи у Беч. Пре пар месе ци покре
ну та је акци ја при ку пља ња нео п ход них сред
ста ва, али је Дар ко убр зо сто пи рао исту и све 
акци је пре у сме рио на пето го ди шњег Сто ја на 
Раде ку. Поред тога што је и у тешкој живот ној 
ситу а ци ји у здрав стве ном ста њу пока зао какав 
је човек, Дар ко, зау ста вљен у кора ку, има само 
један сан: да хода зајед но покрај свог пет на е
сто го ди шњег сина Петра. За тран сплан та ци ју 
матич ним ћели ја ма у Бечу потреб но је 9.500 
евра, а на Дар ко вом рачу ну тре нут но има око 
650 евра. Када овај новац буде имао у џепу, 
Дар ко ће у року од 14 дана моћи да отпу ту је у 
Беч. Рачун за уплату помоћи је: Вој во ђан ска 
бан ка АД Нови Сад Дар ко Јур ко вић 
355000000558077503  С. С.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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Осма сед ни ца Скуп
шти не општи не Рума, 
која је одр жа на 7. 

јуна, тра ја ла је рекорд но 
крат ких два де се так мину та, 
а сазва на је по хит ном 
поступ ку због јед не тач ке 
днев ног реда.

Наи ме, одбор ни ци су на 
овој сед ни ци доне ли  одлу
ку о дава њу сагла сно сти на 
кон вер зи ју потра жи ва ња 
рум ске општи не пре ма 
„Митро сре му“ а.д. из Срем

ске Митро ви це  дуг и при
па да ју ћа кама та се кон вер
ту ју у трај ни улог Општи не 
Рума у капи тал овог пред у
зе ћа и то са вред но шћу дуга 
и кама та до дана доно ше
ња закључ ка Вла де Срби је, 
а који је донет после упо
зна ва ња са уна пред при
пре мље ним пла ном реор га
ни за ци је АД „Митро срем“.

Душан Љуби шић, начел
ник Општин ске упра ве Рума 
исти че да је нај бит ни је да 

се ушло у реор га ни за ци ју 
овог Акци о нар ског дру штва, 
јер је Вла да Срби је про це
ни ла да је овај начин кон
вер то ва ња потра жи ва ња 
што саме Вла де, што локал
них само у пра ва добро 
реше ње и да потом ово АД 
про ба да послу је на тржи
шту. 

 Закљу чак Вла де Срби је 
је донет 13. апри ла уз 
потре бу да се што пре да 
сагла сност да се наша 

потра жи ва ња са при па да ју
ћим кама та ма које има мо 
кон вер ту ју у трај ни капи тал 
и ми смо то данас и учи ни
ли. Коли ко је то потра жи ва
ње биће утвр ђе но од стра
не Поре ске упра ве, закључ
но са 31. децем бром про
шле годи не, када они то 
утвр де зна ће мо и тач ну 
виси ну дуга. Сада ову одлу
ку тре ба про сле ди ти Мини
стар ству финан си ја како би 
Поре ска упра ва утвр ди ла 

По хит ном поступ ку
о Митр о сре му

ГЕРОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР „СРЕМ“ РУМА

Обе ле жен Дан уста но ве
Герон то ло шки цен тар 

„Срем“ у Руми обе ле жио 
је Дан уста но ве и 41. 

годи ну посто ја ња и успе шног 
рада 6. јуна.

Дан уста но ве је била при
ли ка да се одр жи и све ча ност 
на којој су доде ље не награ де 
нај бо љим ауто ри ма поет ских 
и про зних радо ва при сти глих 
на тра ди ци о нал ни кон курс 
лите рар них радо ва које орга
ни зу је ГЦ „Срем“, ове годи не 
по десе ти пут. 

Пре поде ле награ да и чита
ња нај у спе шни јих радо ва 
гости ма, кори сни ци ма услу га 
и запо сле ни ма се обра тио и 
дирек тор ове уста но ве др 
Зоран Сла ву је вић. 

 Данас обе ле жа ва мо десет 
годи на посто ја ња овог кон
кур са и наше лите рар не сек
ци је и дра го ми је да има мо 
госте из Ниша, Бео гра да, 

Сом бо ра, Зре ња ни на, Бече
ја, Врба са... Поред лите рар
не сек ци ја, ту је и музич ка и 
низ дру гих које нам пома жу 
да се наши кори сни ци кре а
тив но изра зе. Ту тра ди ци ју 
ћемо наста ви ти и даље, уз 
тежњу да задр жи мо и пози ци
ју међу нај бо љим уста но ва ма 

у држа ви. У ГЦ „Срем“ обе ле
жа ва мо данас и 41. годи ну 
посто ја ња. Наш капа ци тет је 
288, а тре нут но има мо 280 
кори сни ка. Мало нам је про
блем са непо крет ним кори
сни ци ма, ту увек има мо пун 
каап ци тет, али се тру ди мо да 
сви ма који тра же, обез бе ди

мо сме штај  рекао је др Сла
ву је вић.

На кон курс за нај бо љи 
лите рар ни рад, радо ве су 
посла ла 83 кори сни ка из 25 
уста но ва. Реч је о укуп но 111 
лите рар них радо ва, 89 песа
ма и 22 про зна рада.

О ква ли те ту при сти глих 
радо ва одлу чи ва ла је коми
си ја коју су чини ли песник 
Јани ка Печи, који је био и 
пред сед ник коми си је и чла но
ви Весна Шијач ки и Леј ла 
Ајда ри, про фе сор ке књи жев
но сти. 

У обе кате го ри је је награ
ђе но по девет ауто ра  укуп но 
њих 18 из 16 уста но ва за ста
ра лица. 

 Што се тиче ква ли те та 
при сти глих радо ва, он је 
разно лик, од пот пу но ама тер
ских до ско ро пот пу но про фе
си о нал них радо ва. Гене рал

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ РУМА

Дирек тор ГЦ „Срем“ Рума
Зоран Сла ву је вић поздра вља госте
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Тур ци купи ли
рум ски мотел

Пово дом пре у зи ма ња 
рум ског Моте ла „Узе
лац“ од стра не тур ске 

фир ме „Јај ла“ одр жа на је у 
Град ској кући 6. јуна кон фе
рен ци ја за нови на ре на којој 
су гово ри ли пред сед ник 
рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић и гене рал ни дирек
тор „Јај ле“ Берет Иша шир.

Берет Иша шир је при су
тан у Срби ји више од 15 
годи на, оже њен је Срп ки
њом и при лич но добро гово
ри наш језик. Има већ неко
ли ко тур ских ресто ра на 
поред ауто  путе ва, тако да 
се и рум ски мотел укла па у 
ту пословну кон цеп ци ју. 
Тако ђе, бави се и посло ви
ма у пољо при вре ди у Сре
му, а наја вљу је и ула га ње у 
пре храм бе ну инду стри ју.

Када је реч о Моте лу „Узе
лац“ пла ни ра се њего ва 
ком плет на рекон струк ци ја, 
али с обзи ром на то да је 
већ поче ла лет ња тури стич
ка сезо на, и доста је тури ста 
који могу кори сти ти услу ге 
Моте ла, та рекон струк ци ја 
ће ићи фазно. Радо ви на 
рекон струк ци ји у првој фази 
су запо че ли, а вред ност им 
је око 600.000 евра.

 У фаза ма ћемо пушта ти 
у рад прво мотел, затим све
ча ну салу, план нам је да 
ради мо и кете рин ге за фир
ме које послу ју у овом делу 
Срби је. Рено ви ра ње обје ка
та је већ кре ну ло. Због 

почет ка тури стич ке сезо не, 
неће мо све радо ве завр ши
ти одмах, јер не жели мо да 
про пу сти мо тури стич ку 
сезо ну која тра је до окто
бра. Има мо и сме штај не 
капа ци те те који обу хва та ју 
60 соба са 170 лежа је ва. 
Наред не сезо не сви они који 
посе те наш мотел има ће 
при ли ке да ужи ва ју у пот пу
но новом амби јен ту  наја
вио је Берет Иша шир.

Пред сед ник рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић је 
иста као да се ова локал на 
само у пра ва тру ди да при
вла чи инве сти то ре у при
вре ду који отва ра ју нова 
рад на места, али је добро 
да тај раз вој пра те и ула га
ња у тури зам и сме штај не 
капа ци те те. Пого то во што и 
овај инве сти тор наја вљу је 
запо шља ва ње 25 рад ни ка. 
У Моте лу је тре нут но само 

један рад ник. 
 Ми смо као локал на 

само у пра ва захвал ни сви ма 
који уло же капи тал у раз вој 
наше општи не. Зато подр
жа ва мо и овог инве сти то ра, 
а зна чај но је да Рума јед ним 
модер ним моте лом и њего
вим сме штај ним капа ци те
ти ма упот пу ни сво ју уго сти
тељ ску и тури стич ку пону ду 
 иста као је пред сед ник 
Сла ђан Ман чић.

Гене рал ни дирек тор „Јај
ле“ Берет Иша шир је потом 
позвао Румља не заин те ре
со ва не за рад у уго сти тељ
ству да дођу у мотел на 
раз го вор за посао. Моте лу 
тре ба ју  кува ри, коно ба ри, 
соба ри це, рецеп ци о не ри, 
чува ри и мена џе ри.

Међу ново за по сле ни ма у 
рум ском Моте лу посао ће 
има ти и десет рад ни ка из 
Тур ске. С. Џ.

Сада шњи изглед 
рум ског моте ла

Берет Иша шир и Сла ђан Ман чић

ствар ни дуг  обја снио је 
Љуби шић.

На овој сед ни ци одбор ни
ци су доне ли и изме не веза
не за обра зо ва ње Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је рум ске 
општи не, а дали су и сагла
сност на сред њо роч ни и 
дуго роч ни план послов не 
стра те ги је и раз во ја ЈУП 
„План“ Рума што је тре ба ло 
ура ди ти у скла ду са изме
ње ним одред ба ма Зако на о 
јав ним пред у зе ћи ма.

Одбор ни ци СО Рума су, у 
окви ру тач ке избо ра и име
но ва ња, раз ре ши ли а потом 
име но ва ли чла но ве Управ
ног и Над зор ног одбо ра 
Дома здра вља из редо ва 
запо сле них, као и чла на 
Саве та за дру штве не делат
но сти СО Рума.

 Ова сед ни ца је зака за на 
по хит ном поступ ку због 
оба ве зе које смо има ли 
веза но за закљу чак Вла де 
Срби је о кон вер зи ји потра
жи ва ња Општи не Рума пре
ма АД „Митро срем“ и зато је 
има ла само пет тача ка и 
тра ја ла крат ко. Ми ћемо до 
кра ја месе ца има ти још јед
ну сед ни цу СО Рума на којој 
ћемо раз ма тра ти изве шта је 
о раду уста но ва и јав них 
пред у зе ћа чији је осни вач 
рум ска општи на, а потом 
нам сле ди кра ћа лет ња пау
за  наја вио је Сте ван Кова
че вић, пред сед ник СО 
Рума. С. Џакула

ни ути сак је про си ја ва ње 
јед не топле, искре не и емо
тив не људ ско сти која на 
непо сре дан и сна жан начин 
про ми шља о свом сада
шњем живот ном тре нут ку, 
не либе ћи се да се, у годи
на ма које су за пошто ва ње, 
пева о љуба ви, као нај леп
шој чове ко вој емо ци ји  
рекао је Јани ка Печи. 

С обзи ром на то да је реч 
о десе том кон кур су, он је 
пред ло жио орга ни за то ру 
кон кур са, ГЦ „Срем“ да 
штам па и јед ну књи гу са нај
бо љим доса да шњим радо
ви ма.

 Ова књи га би била трај
но све до чан ство о раду 
мно гих ано ним них а вред
них песни ка и про за и ста  
додао је Печи.

Нарав но, за госте и кори
сни ке је при пре мљен и при
го дан про грам у којем су 
уеч ство ва ли кори сни ци ГЦ 
„Срем“ Рума и уче ни ци 
Музич ке шко ле „Тео дор 
Тоша Андре је вић“. 

С. Џ.
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ГИБА НИ ЦИ ЈА ДА У АША ЊИ

Гиба ни ца зами ри са ла
кроз ашањске сокаке

Прву награ ду за нај бо љу гиба ни цу доби ле су гошће из Добри на ца – Удру же ње жена 
„Тифа ни“, дру гу нај бо љу гиба ни цу спре ми ла је еки па пека ре „Луки“ из Пећи на ца, а 
тре ћа награ да при па ла је УЖ „Огар чан ке“ из Ога ра

У Аша њи је од 9. до 11. јуна одр
жа на деве та по реду „Гиба ни
ци ја да“. Кру на тро днев не мани

фе ста ци је, коју под покро ви тељ
ством Општи не Пећин ци орга ни зу је 
општин ска Тури стич ка орга ни за ци ја, 
било је так ми че ње за нај бо љу гиба
ни цу одр жа но у неде љу, 11. јуна.

Удру же ња жена, пека ри и еки пе 
саста вље не спе ци јал но за ову при
ли ку деве ти пут су се так ми чи ли у 
вешти ни спре ма ња овог врхун ског 
срем ског спе ци ја ли те та. Посе ти о ци, 
њих око 500, могли су да виде, и 
нарав но да про ба ју, гиба ни це спра
вље не по нај ра зли чи ти јим рецеп ту
ра ма и у нај ра зли чи ти јим фор ма ма, 
а жири није имао нима ло лак посао 
да издво ји нај бо ље.

Ипак, изме ђу 16 так ми чар ских еки
па прву награ ду за нај бо љу гиба ни цу 
доби ле су гошће из Добри на ца – 
Удру же ње жена „Тифа ни“, дру гу нај
бо љу гиба ни цу спре ми ла је еки па 
пека ре „Луки“ из Пећи на ца, а тре ћа 
награ да при па ла је УЖ „Огар чан ке“ 
из Ога ра. Награ ду за нај леп ши штанд 
осво ји ло је УЖ „Мај ка Анге ли на“ из 
Купи но ва, а спе ци јал не награ де при
па ле су Ловач ком дру штву Аша ња, 
вина ри ји „Мали подрум Ста мен ко
вић“ из Пећи на ца и УЖ „Шима нов
чан ке“ из Шима но ва ца.

Награ де за нај бо љу гиба ни цу уру
чио је пред сед ник жири ја Миро слав 
Сом бор ски, дирек тор Мле ка ре 
„Муза“ из Деча, а оста ле награ де и 
захвал ни це свим уче сни ци ма у име 

орга ни за то ра уру чи ла је в.д. дирек
то ра Тури стич ке орга ни за ци је општи
не Пећин ци Љуби ца Бошко вић, која 
је изја ви ла да је про грам ово го ди
шње „Гиба ни ци ја де“ био орга ни зо ван 
по прин ци пу ред спо р та, ред заба ве, 
ред гастро но ми је и нагла си ла да је 
од ове годи не уве де на и јед на нови
на.

 Вино је тесно веза но за гастро но
ми ју, па су се ове годи не на „Гиба ни
ци ја ди“ пред ста ви ле и две вина ри је 
– Вина ри ја „Мали подрум Ста мен ко
вић“ из Пећи на ца и Вина ри ја „Чола
ко вић“ из Доба но ва ца, што је само 
упот пу ни ло гастро ном ску пону ду 
ово го ди шње „Гиба ни ци ја де“ – рекла 
је Бошко вић.

И док је жири већао о нај бо љој 
гиба ни ци посе ти о це су заба вља ла 
фол клор ни ансам бли „Купи ник“ из 
Купи но ва, „Извор Доњи Товар ник“, 
„Искон“ из Шима но ва ца и „Сви тац“ из 
Деча, све срд но пот по мог ну ти мла
дом вокал ном солист ки њом из 
Шима но ва ца Дуњом Радо са вље вић 
и уче ни ци ма Основ не шко ле „Душан 
Вука со вић Дио ген“ из Аша ње који су 
изве ли при го дан реци тал.

Офи ци јел ни про грам „Гиба ни ци ја де“ 
зва нич но је почео у петак, 9. јуна тур ни ром 
у малом фуд ба лу на спо рт ским тере ни ма 
у Аша њи, на којем је насту пи ло осам еки
па, а сва три прва места осво ји ли су дома
ћи тимо ви. 

Дру гог дана мани фе ста ци је, поред тур

ни ра у баскет, на бини у цен тру насе ља 
орга ни за тор мани фе ста ци је Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Пећин ци при пре ми
ла је богат кул тур но  умет нич ки про грам, 
у окви ру којег су насту пи ли број ни фол
клор ни ансам бли, певач ке гру пе, вокал ни 
соли сти и инстру мен та ли сти.

Ред спо р та, ред музи ке
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На мани фе ста ци ји 
„Срем у срцу“, одр жа
ној 3. јуна у Новим 

Банов ци ма, међу 20 удру
же ња жена из Сре ма и 
Репу бли ке Срп ске насту пи
ла су и чети ри удру же ња из 
пећи нач ке општи не – „Сре
ми ца“, „Огар чан ке“, „Шима
нов чан ке“ и „Мај ка Анге ли
на“, од којих су се чак три 
оки ти ла награ да ма.

У кон ку рен ци ји за нај бо

ље вани ли це „Огар чан ке“ 
из Ога ра су осво ји ле прво 
место, а тре ће место је при
па ло УЖ „Сре ми ца“ из 
Пећи на ца, док је у кон ку
рен ци ји за нај бо ље шапи це 
УЖ „Мај ка Анге ли на“ из 
Купи но ва осво ји ло дру го 
место.

Прву награ ду за нај леп ши 
штанд осво ји ле су гошће из 
Репу бли ке Срп ске – УЖ 
„Бели Анђео“ из Дво ро ва.

МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „СРЕМ У СРЦУ“

Награ ђе не 
Пећинчанке

Општин ски кому нал ни 
инспек тор Петар 
Коза рев упу тио је 

саве ти ма месних зајед ни ца 
налог за чишће ње и одр жа
ва ње ћупри ја и кана ла, као 
и јав них повр ши на у свих 15 
насе ља пећи нач ке општи не. 
Саве ти ма месних зајед ни ца 
је нало же но да пре ду зму 
све потреб не мере и рад ње 
како би гра ђа не оба ве сти ли 
о оба ве зи чишће ња и одр
жа ва ња ћупри ја, кана ла и 
јав них зеле них повр ши на и 
на тај начин омо гу ћи ли 
њихо во нор мал но функ ци о
ни са ње и уре дан изглед.

 Уви дом на тере ну у ста
ње кана ла и ћупри ја на 
тери то ри ји општи не Пећин
ци утвр ђе на је чиње ни ца да 

је ситу а ци ја алар мант на и 
да акци ја чишће ња и уре ђе
ња кана ла и ћупри ја није 
орга ни зо ва на ни у јед ној 
месној зајед ни ци наше 
општи не. Сто га је месним 
зајед ни ца ма нало же но да 
овом послу при сту пе у што 
кра ћем року – изја вио је 
Коза рев и нагла сио да је 
крај њи рок за спро во ђе ње 
ове акци је 25. јун, након 
чега ће иза ћи на терен и 
извр ши ти увид у ста ње 
кана ла, ћупри ја и јав них 
повр ши на у сва кој месној 
зајед ни ци.

Про тив одго вор них лица у 
месним зајед ни ца ма и гра
ђа на који се оглу ше о овај 
налог биће пред у зе те про
пи са не казне не мере.

КОМУ НАЛ НА ИНСПЕК ЦИ ЈА

Чишће ње ћупри ја
и кана ла

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Изло жба ико на 
Јеле не Хинић

Изло жба ико на чија је 
аутор ка Јеле на Хинић 
отво ре на је 9. јуна у гале

ри ји рум ског Кул тур ног цен тра. 
По речи ма исто ри чар ке умет

но сти Мили ја не Јуце Јова но вић 
која је отво ри ла изло жбу, посе
ти о ци ће има ти изу зет ну при ли
ку да погле да ју 27 ико на, које је 
аутор ка ради ла за цркву Светог 
Мар ка у Бео гра ду.

 Ове ико не ће бити сме ште
не у олтар ски про стор тако да 
ће, када се ту нађу, моћи да их 
виде само мушкар ци, јер само 
они могу ући у oлтарски про
стор. Реч је о заи ста врхун ским 
радо ви ма и Јеле на их је ства
ра ла пуне две годи не  рекла је 
Мили ја на Јова но вић, ука зав ши 
да се на изло жби нала зе и три 
нешто веће ико не  Хри ста, Све
тог Јова на и Бого ро ди це и када 
се оне тако поста ве, та ком по
зи ци ја се зове Деи зис.

 Одав но сам се опре де ли ла 
за ико не, дипло ми ра ла сам баш 
на ико но пи су, још кад сам поче
ла да раз ми шљам о ака де ми ји, 
поче ла сам да сли кам ико не. 
Нека ко се то само намет ну ло. 
Имам и сво ју шко лу ико но пи са 
коју држим од како сам завр
ши ла Ака де ми ју, а послед ње 
три годи не радим на Ака де ми ји 

СПЦ. То ми је уска спе ци ја ли
за ци ја, а имам див не, тален то
ва не сту ден те  каже за наше 
нови не Јеле на Хинић. 

Она исти че да је и у ства ра
њу ико на при сут на ства ра лач ка 
сло бо да. 

 Канон са јед не стра не огра
ни ча ва, када ради те пор трет он 
мора да буде пре по зна тљив, да 
зна мо, на при мер да је то Све
ти Нико ла, поен та је да личи на 
одре ђе ну лич ност, јер је ико на 
сли ка одре ђе не лич но сти или 
дога ђа ја. Посто ји одре ђе на 
тех ни ка у ико но пи су која важи, 
нешто што мора да се узме у 
обзир, а као врхун ски стил је тај 
настао у 14. веку, али има пуно 
тих фаза које су до њега дове
ле, као и после њега. Ви може
те да сли ка те ико ну било којом 
тех ни ком, али оно што је црква 
пре у зе ла као нешто аутен тич но 
 то је да ико на тре ба да буде 
на дасци, са позла том, које има 
одре ђе ну пору ку, оно сим бо
ли зу је све тлост. Дакле посто је 
раз не тео ло шке смер ни це које 
вас упу ћу ју на који начин да 
раз ми шља те. Ја се при др жа
вам тог неког тра ди ци о нал ног 
сти ла, али ми има мо пуно ико
но пи са ца који има ју моде ран 
израз  каже Јеле на Хинић.

Fabrika memorijske pene u Rumi
Traži

Šivače sa i bez iskustva

Za šivače bez iskustva obezbeđujemo obuku, prevoz,
mogućnost stalnog zaposlenja i sigurne plate

email: pes@healthcareeurope.rs
tel: 062 78 99 66 

Мили ја на Јова но вић и Јеле на Хинић
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Пред став ни ци оп шти на 
Ириг и Мо дри ча на са
стан ку у Мо дри чи, про

шлог че тврт ка, 8. ју на,  уса
гла си ли су мо гу ће ви до ве 
са рад ње. За јед нич ки пред лог 
је ус по ста вља ње са рад ње у 
обла сти ту ри зма, а по себ но у 
обла сти вер ског ту ри зма, кул
ту ре, спор та, при вре де, по љо
при вре де, од но сно у обла сти 
раз во ја ви но гра дар ства. 

С об зи ром на то да се у 
оп шти ни Ириг на ла зи осам 
ма на сти ра, пр ви кон крет ни 
ви до ви са рад ње би ли би ус
по ста вље ни ве о ма бр зо у вер
ском ту ри зму, за кљу че но је на 
са стан ку у Мо дри чи. И овај 
пут кон ста то ва но је да је дан 
на род не мо гу по де ли ти ни ка
кве гра ни це.

 Што се ти че на ше две оп
шти не, на да мо се да мо же мо 
да са ра ђу је мо пре ко ра зних 
про је ка та, у сми слу пре ко гра
нич не са рад ње, про је ка та ка 
Европ ској уни ји... Та ко да се 
ми на да мо да мо же мо да са

ра ђу је мо на до бро бит за јед ну 
и за дру гу оп шти ну – ре као је 
Сте ван Ка зи ми ро вић, пред
сед ник Оп шти не Ириг.

На чел ник Оп шти не Мо дри
ча, Мла ден Кре кић ис та као је 

да се овим по ка зу је да не по
сто је гра ни це. 

 Овим ока зу је мо да не ма 
гра ни ца из ме ђу нас, да не по
сто је мо сто ви ко је не мо же мо 
пре ћи, али не по сто ји ни гра

ни ца ко ју не мо же мо пре ћи да 
би се збра ти ми ли или да би 
оства ри ли ово о че му је го во
ре но, ис та као је на чел ник Оп
шти не Мо дри ча, Мла ден Кре
кић. РТРС

ИРИ ЖА НИ У МО ДРИ ЧИ

Са рад ња у обла сти ту ри зма

ПО ЧИ ЊУ СЕ И ЗМИЧ КА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ ОП ШТИ НЕ ШИД

НИС тра жи наф ту и гас
Ком па ни ја НИС, у скло пу ис тра жи ва

ња наф те и га са то ком ју ла за по чи ње 
се и змич ка ис тра жи ва ња на под руч ју 

оп шти не Шид пре ма про јек ту 3Д Мо ро вић. 
Пре зен та ци ја нај ва ље них ра до ва одр жа на 
је у пе так 9. ју на у са ли Скуп шти не оп шти
не Шид, на ко јој су при су ство ва ли за ме ник 
пред сед ни ка Оп шти не Шид Зо ран Се ме но
вић, пред сед ни ци ме сних за јед ни ца, пред
став ни ци МУПа, Елек тро ди стри бу ци је, 
пред став ни ци НИСа, као и ди рек то ри јав
них пред у зе ћа шид ске оп шти не. 

Пла ни ра но је да ра до ви на укуп ној по вр
ши ни од 300 ква драт них ки ло ме та ра бу ду 
за вр ше ни до кра ја сеп тем бра 2017. го ди
не, а из во ди ће их Наф та гас нафт ни сер ви
си  Се и змич ки сер ви си НИСа. На под руч ју 
оп шти не Шид, ра до ви ће се из во ди ти у ме
сним за јед ни ца ма Шид, Бер ка со во, Илин
ци, Ва ши ца, Ги ба рац, Ада шев ци, Ба чин ци, 
Ба тров ци, Мо ро вић и Ви шњи ће во. Ка ко се 
мо гло чу ти то ком пре зен та ци је, ови ра до ви 
пред ста вља ју пр ву фа зу ис тра жи ва ња наф
те и га са са вре ме ом (wi re less) бе жич ном 
тех но ло ги јом ко ја је пот пу но без бед на, ка ко 
на во де, ка ко по жи вот ну сре ди ну, та ко и по 
здра вље љу ди. Ова ис тра жи ва ња су пре ма 
ре чи ма пред став ни ка НИСа, од стра те
шког зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју.

  Про је кат ће се из во ди ти у на ред на три 
ме се ца по чев од 1. ју ла. Ра до ве из во ди мо 
у скла ду са за кон ском ре гу ла ти вом, од но
сно у скла ду са одо бре њи ма, до зво ла ма и 
са гла сно сти ма ко је смо при ба ви ли од ре
ле вант них др жав них ор га на. С об зи ром на 
то да ће мо ра до ве из во ди ти са вре ме ним 
ме то да ма, мак си мал но ће мо се тру ди ти да 

из бег не мо ште ту при ли ком из во ђе ња ра до
ва. Сву ште ту ко ју про у зро ку је мо, на док на
ди ђе мо мак си мал но у ро ку од 10 да на. Кад 
на ше ма ши не про ђу кроз по се де на пра ви ће 
се за пи сник са вла сни ком по се да, ура ди ће 
се про це на ште те и обо стра но пот пи сан за
пи сник је ва ли дан за ис пла ту ште те. Ула зак 
у по се де ће се тра жи ти та ко што ће се тра
жи ти са гла сност од сва ког вла сни ка и ап
со лут но по шту је мо при ват но вла сни штво и 
не ће мо ула зи ти у по се де за ко је вла сни ци 
ни су са гла сни да се ра до ви из во де без об
зи ра на зна чај про јек та и по НИС и за Ре
пу бли ку Ср би ју  ис та кла је ди рек тор ка сек
то ра за ге о ло шке ис тра жи ва шке ра до ве у 
НИСу Го ри ца Ман дић.

Се и змич ким ис тра жи ва њи ма ме ри се 
бр зи на про сти ра ња се и змич ких та ла са на 
осно ву ко јих ће би ти де фи ни са на по зи ци ја 

по тен ци јал ниј ле жи шта наф те и га са. На кон 
ге о фи зич ких ис тра жи ва ња, усле ди ће об ра
да и ин тер пре та ци ја 3Д се и змич ких по да та
ка у ци љу от кри ва ња но вих ре зер ви наф те 
и га са. Оде ље ње за ур ба ни зам Оп шти не 
Шид укљу че но је у про је кат као ло ги стич ка 
по др шка.

 Овај про је кат је у сва ком слу ча ју ве о ма 
зна ча јан за оп шти ну Шид и на рав но да га 
ми, као и сва ка дру га оп шти на, кад се ра
де ова ква ис тра жи ва ња, ко ја по др жа ва ју 
ре сор на ми ни стар ства и Ре пу бли ка Ср би
ја, по др жа ва мо. На рав но да је од ве ли ког 
зна ча ја уко ли ко би се на на шем под руч ју 
про на шли нафт ни де ри ва ти, ко ји би би ли 
раз вој но ин тер сант ни за шид ску оп шти ну  
из ја ви ла је ру ко во ди лац Оде ље ња за ур ба
ни зам Оп шти не Шид Гор да на Ми тић.

М. Н.
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „ПЕ ТАР КО ЧИЋ“ ИН ЂИ ЈА

На гра де ин ђиј ској 
пред ста ви

Пред ста ва „Хо ћу да се играм“ у 
ре жи ји учи те љи це Сло бо дан ке 
Бо бе Опар ни це ко ју су из ве ли 

уче ни ци основ не шко ле „Пе тар Ко чић“ 
из Ин ђи је осво ји ла је пр ву на гра ду у 
до ма ћој и ме ђу на род ној кон ку рен ци ји 
на сед мој Смо три сцен ског учи тељ
ског ства ра ла штва у Ле сков цу ко ја је 
одр жа на 3. и 4. ју на. Жи ри у са ста ву 
Ду шан Бла го је вић, Зол тан Фрид ман, 
Ми о драг Крч ма рик, до де лио је овој 
пред ста ви на гра ду и за нај бо љу ре жи
ју, а глум цу Мар ку Ча на ди на гра ду за 
нај бо љу му шку уло гу.

 У вре ме ну, не вре ме ну, ко је све до
чи о по ср ну ћу вред но сти – До бро те, 
Ле по те и Исти не –де ца, ти бу ду ћи љу
ди, на сце ни На род ног по зо ри шта у 
Ле сков цу – у два так ми чар ска да на, 
по ка за ла су сми сао и вред ност умет
нич ког из ра за. Уз по моћ сво јих мен то
ра, из чи та ве Ср би је и ре ги о на, де ца
глум ци – сво јим рас ко шним та лен том, 
уме шно шћу и не по сред но шћу – под се
ти ла су на зна чај игре као чи на ко јим 
се ства ра јед на ви ша и бо ља ствар
ност  на вео је пред сед ник жи ри ја Ду
шан Бла го је вић.

Пред ста ва „Хо ћу да се играм“ на ста
ла је у мар ту ове го ди не и у њој уче
ству је 11 уче ни ка основ не шко ле „Пе
тар Ко чић“, ко ји су ујед но и чла но ви 
драм ске сек ци је ко ју во ди учи те љи ца 
Сло бо дан ка Опар ни ца у са рад њи са 
ко ле ги ни цом Ми ли цом Ку га.

 Пред ста ва је на ста ла за хва љу ју
ћи уче ни ци ма ко ји су се по ја ви ли на 
ауди ци ји. Глав ни ју на ци су де ца, при
ја те љи де ча ка Пе це и по зна ни ци ње
го ве ро ђе не се стре Ли ди је. Ли ди ја 
од ра ста, не за ни ма ју је ви ше де ца и 
де чи је игре. Слу ша не ку дру гу му зи ку, 
ин те ре су ју је мо бил ни те ле фо ни и све 

оно што је оп се си ја ти неј џе ра, а Пе
ца и ње го ва дру жи на обо жа ва ју да се 
игра ју, да пра ве пред ста ве. Ме шу тим, 
они има ју тај ни план у ко ји „увла че“Ли
ди ју и ње ну нај бо љу дру га ри цу Ма цу, 
као и Ба не та, ко ји је Ли ди ји на сим
па ти ја  об ја шња ва рад њу пред ста ве 
учи те љи ца Сло бо дан ка Опар ни ца, ко
ја пот пи су је ре жи ју.

Да би на кра ју сти гли до ре пу блич ке 
и ме ђу на род не смо тре, ма ли глум ци
из Ин ђи је уче ство ва ли су на не ко ли ко 
фе сти ва ла. Пр ва је би ла оп штин ска 
смо тра Де чи јег по зо ри шног ства ра ла
штва у Пе ћин ци ма, за тим и фе сти вал 
„Отво ре на сце на“ у Бач кој Па лан ци.

 У Бач кој Па лан ци,Те о до ра Бје
лац до би ла је на гра ду де чи јег жи ри ја 
за од лич ну уло гу де вој чи цу Ли ди је, а 
Мар ко Ча на ди за нај бо љег глум ца на 
фе сти ва лу. Уче ство ва ли смо и на 60. 
ју би лар ним „Мај ским игра ма“ у Бе че
ју, што је за нас ве ли ка част. На кра ју 
смо на гра ђе ни и у Ле сков цу, на сед мој 
Смо три сцен ског учи тељ ског ства ра
ла штва – ка же учи те љи ца.

Сре ћу због осво је них на гра да 
ни су кри ли ни уче ни ци, глум ци 
у пред ста ви. Те о до ра Бје лац, 

уче ни ца че твр тог раз ре да ОШ „Пе тар 
Ко чић“ ту ма чи јед ну од глав них уло га, 
де вој чи цу Ли ди ју.

 Ме ни све на гра де мно го зна че, али 
мо рам да при знам да смо пла ка ли од 
сре ће ка да смо чу ли да смо по бе ди ли 
у Ле сков цу. Тру ди ће мо се и да ље да 
бу де мо нај бо љи  ка же Те о до ра.

Ма ли глум ци из Ин ђи је на кон рас пу
ста вра ти ће се и „глу мач ким“ оба ве за
ма, те нам на ја вљу ју но ве, за ни мљи ве 
пред ста ве и уло ге, ко је ће, на да ју се, 
по но во би ти на гра ђе не. 

 М.Ђ.

Глум ци из пред ста ве „Хо ћу да се играм“
са учи те љи цом Сло бо дан ком Опар ни цом

РУМ СКА БИ БЛИ О ТЕ КА

Рас пи сан кон курс
Од 1. ју на тра је кон курс Град ске би бли

о те ке „Ата на си је Стој ко вић“ у Ру ми за 
исто и ме ну на гра ду за пр ви, до са да нео
бја вљи ван ро ман на срп ском је зи ку. На 
овај кон курс сво је ра до ве мо глу сла ти 
ауто ри из Ср би је, али и они ко ји жи ве у 
ди ја спо ри.

Ру ко пи си се мо гу до ста вља ти Град ској 
би бли о те ци до кра ја ок то бра, а по том ће 
суд о њи ма до не ти струч ни жи ри. Реч је 
о  тро чла ном  жи ри ју  ко ји је са ста вљен 
од  јед ног књи жев ни ка, јед ног књи жев ног 
кри ти ча ра и јед ног пред став ни ка Град ске 
би бли о те ке „Ата на си је Стој ко вић“.

Пр ва на гра да под ра зу ме ва об ја вљи ва
ње на гра ђе ног ру ко пи са, а из да вач је 
Град ска би бли о те ка.

Ово ће би ти ше сти кон курс за на гра ду 
„Ата на си је Стој ко вић“. Под се ти мо по бед
ник про шло го ди шњег је Дар ко Су џум из 
Ба тај ни це ко ји је на гра ду до био за ро ман 
под на сло вом „Трип ти хон гро зо мо ре“. 

С. Џ.

МИТРОВАЧКА БИ БЛИ О ТЕ КА

Ноћ књи ге
У пе так, 16. ју на у Би бли о те ци „Гли го

ри је Во за ро вић“ у Срем ској Ми тро ви ци 
одр жа ће се Ноћ књи ге чи ји су ор га ни за
то ри из да вач ка ку ћа Ла гу на и Би бли о те
ка. Учла њи ва ње но вих чла но ва ће би ти 
ор га ни зо ва но то ком це лог да на, а це на 
упи са за од ра сле ће би ти 500 ди на ра, 
док ће за де цу це на упи са из но си ти 300 
ди на ра. K. З.

У ИНЂИ ЈИ ОД 16. ДО 18. ЈУНА

Мото скуп 

Тра ди ци о нал ни Мото скуп у Инђи ји 
биће одр жан у Леја ма у пери о ду од 16. 
до 18. јуна. Ово го ди шња мото ри ја да 
посве ће на је недав но пре ми ну лом Гора
ну Пешу ту, више го ди шњем пред сед ни ку 
инђиј ског Мото клу ба и орга ни за то ру 
Мото ску па. 

Поред кла сич ног дефи леа, дру же ња 
бај ке ра и љуби те ља мото ра, музич ки 
про грам ће бити вео ма богат и разно лик, 
а за то су заслу жни мно го број ни изво ђа
чи. У петак, 16. јуна, са почет ком у 19 
часо ва насту па ју, изме ђу оста лих, Индра 
и Евер во ид, док ће у субо ту, 17. јуна 
насту пи ти бен до ви: Масно и Гла сно, 
Хар ле кин, По Крат ком Поступ ку, Ран дом, 
Ста ре Куке, Скок 77, Нај да Дејан Нај да
но вић и Џајв. Дру гог дана Мото ску па 
кон цер ти почи њу у 18:30 часо ва. Као и 
до сада, улаз на ову мани фе ста ци ју је 
бес пла тан. Орга ни за то ри ово го ди шњег 
Мото ску па су Мото клуб Инђи ја и Општи
на Инђи ја. М. Ђ.
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Igrale se delije, na sred Srema u Rivici
Поје дин ци ма, кул тур но  

умет нич ким дру штви ма, 
пред став ни ци ма фуд

бал ских клу бо ва, удру же њи ма 
жена са тери то ри је Сре ма и 
Мачве, сви ма они ма који су на 
неки начин допри не ли раз во ју 
и попу ла ри за ци ји села уру че
на су при зна ња на мани фе
ста ци ји Сусре ти села Сре ма и 
Мачве, која је одр жа на про
шлог пет ка, 9. јуна у Риви ци. 

Овом ску пу при су ство ва ли 
су пред став ни ци 21 села, а 
орга ни за то ри су Кул тур но  
про свет на зајед ни ца Срби је, 
Зави чај но дру штво „Фру шко
гор је“ Риви ца, Месна зајед ни
ца Риви ца и Општи на Ириг. 

 Сусрет села Сре ма и 
Мачве одр жа ва се по дру ги 
пут у Риви ци. Циљ мани фе
ста ци је је дру же ње и раз ме на 
иску ста ва. Ово је при ли ка да 
се пред став ни ци села ску пе и 
ука жу на то шта раде и на који 
начин, да се пред ста ве и кажу 
нешто о свом селу. Овим пово
дом дели ла су се и при зна ња 
за кул тур но  умет нич ка дру
штва, успе шне поје дин це, 
фир ме, разна удру же ња. 
Риви ца има при о ри тет да се 
ова ква мани фе ста ци ја већ 

дру ги пут одр жа ва овде  
рекао је пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Риви ца Сла
ви ша Сми ља нић који је и сам 
добио при зна ње за добар при
јем уче сни ка ове мани фе ста
ци је. 

Нај у спе шни је у свом селу 
бира ју мешта ни који дају пред
ло ге о који ма раз ма тра Кул
тур но  про свет на зајед ни ца.

 На окру глом сто лу су се 
људи упо зна ли са тим шта ко 
ради, шта ко ства ра у свом 
селу. То је врло важно, да раз
ме не иску ства, да чују јед ни од 
дру гих како су и на који начин 
дошли до неких сред ста ва и 
шта су тиме оства ри ли у селу. 
Кад се чује 21 иску ство, то је 
вели ка ствар. Ми ова кве мани
фе ста ци је ради мо широм 
Срби је, у овој сезо ни ово је 
сед ма мани фе ста ци ја коју смо 
орга ни зо ва ли. Оче ку је мо да 
кра јем јула буде финал на при
ред ба и Кул тур но  про свет на 
зајен ди ца Срби је је доне ла 
одлу ку до буде у Кузми ну. 
Обра ћа мо се пре све га мешта
ни ма, кул тур но  умет нич ким 
дру штви ма да дају пред ло ге 
ко је нај у спе шни ји у селу  
рекао је Мио мир Фили по вић, 

орга ни за тор Сусре та села 
Сре ма и Мачва.

Након што су се оку пи ли сви 
пред став ни ци села, дома ћи ни 
су их пове ли у оби ла зак воде
ни це ста ре два века која се 
нала зи у ривич ком ата ру. По 
поврат ку, након што је сва ко 
пред ста вио сво је село, уру че
на су при зна ња, а кул тур но  
умет нич ка дру штва су игром 
упот пу ни ла овај дога ђај.

Коли ко мешта ни ма зна чи 
што се ова кве мани фе ста ци је 

одр жа ва ју баш у њихо вом 
селу, рекли су нам Све то зар 
Анто ни је вић и Сава Одро вач
ки, мешта ни.

 Риви ча ни су позна ти по 
госто прим ству. Ово је мало 
место, али има мо три вели ке 
мани фе ста ци је: Дане боста на, 
Дане вина, и ево Сусре те 
села. Као и сва ко фру шко гор
ско село, мало смо село које 
се бори да пре жи ви  рекао је 
Све то зар Анто ни је вић, а Сава 
Одро вач ки је додао да су ова

Посе та воде ни ци у ривич ком ата ру
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кве мани фе ста ци је вео ма зна
чај не, јер се људи на њима 
сре ћу и дру же. 

Пред став ни ци 21 села, од 
којих је пет из Мачве 
изра зи ли су захвал ност 

дома ћи ни ма на добро до шли
ци и све ча ном при је му. 
Љубин ко Јев тић из Бадо ви на
ца каже да га раду ју ова кви 
сусре ти.

 Пре ко 40 годи на при су
ству јем ова квим или слич ним 
смо тра ма. Раду ју ме ова кви 
сусре ти, пого то во у дана шње 
вре ме. Добро је оку пи ти се, 
раз ме ни ти иску ства, виде ти 
шта дру ги раде, а шта ми 
ради мо у Мачви  додао је Јев
тић, а из Бадо ви на ца су награ
ђе ни Месна зајед ни ца за 
допри нос раз во ју села, Еко ло
шко дру штво „Сачу вај мо Дри
ну“ и један пољо при вред ни 
про из во ђач.

Гор да на Шко рић из Вишњи
ће ва, при ми ла је при зна ње у 
име Удру же ња жена на чијем 
је селу. Каже да јој ова при зна
ња мно го зна че, пого то во што 
у Удру же њу има доста мла дих 
дево ја ка. 

При зна ње за вели ки допри
нос раз во ју лов ства добио је и 

Риви ча нин Нико ла Пузић.
 Нај ви ше сам ура дио за 

Ловач ко дру штво, чији сам 
члан већ 45 годи на. Био сам 
деле гат и у Покра јин ском 
ловач ком саве зу. Што се тиче 
раз во ја лов ства, орга ни за тор 
сам нај ве ће Сре мач ке шица ре 
која се одр жа ва у Риви ци. 
Меди ји су се инте ре со ва ли 
због тога и тиме допри нео 
попу ла ри за ци ји села  исти че 
Пузић.

Сусре ти ма Села и Мачве 
при су ство ва ли су и госте 
поздра ви ли Сте ван Кази ми ро
вић, пред сед ник Општи не 
Ириг, проф. др Мила дин 
Шевар лић, пред сед ник Репу
блич ке коми си је за оце ну 
села, Живо рад  Жика Ајда
чић, гене рал ни секре тар Кул
тур но  про свет не зајед ни це 
Срби је и помоћ ник мини стра 
пољо при вре де у сек то ру за 
рурал ни раз вој Зоран Јања то
вић. 

И овај пут Риви ча ни су пока
за ли да су добри дома ћи ни. Уз 
пече ње и дома ће ривич ко 
вино, смех и апла у зе, успе шно 
се завр ши ла ова мани фе ста
ци ја. Сања Ста не тић

Фото: Жељ ко Петрас
Јединство Срема и Мачве
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ВРШАЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ ГОСТО ВА ЛО У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Пред ста ва о глу мач кој про фе си ји 
Митро вач ка публи ка је у уто рак, 

6. јуна била у при ли ци да погле
да пред ста ву Народ ног позо ри

шта „Сте ри ја“ из Вршца „Едмунд Кин“. 
Сво ју пре ми је ру ова пред ста ва има ла је 
пре месец дана, а захва љу ју ћи одлич
ној режи ји Ирфа на Мен су ра и уигра ним 
глум ци ма, комад је побрао све сим па ти је 
и срем ско ми тро вач ке публи ке. 

Пред ста ва је рађе на по тек сту глум ца 
и реди те ља из Ниша Хади ја Кури ћа, који 
је у дра му уткао све оно што зна, осе ћа и 
мисли о глу мач кој про фе си ји. 

Ина че, Хади и Ирфан су бра ћа по мај
ци, позна тој нишкој глу ми ци и драм ској 
прва ки њи Мими Вуко вићКурић. Обо ји
ца су рође ни у Нишу, али је мла ђи Хади 
настан ком рат ног мете жа на овим про сто
ри ма напу стио земљу и сада живи у Шпа
ни ји. Његов „Едмунд Кин“ је прво напи сан 
и обја вљен на шпан ском јези ку и изве
ден са њим у глав ној уло зи у Позо ри шту 
отпо ра, које је осно вао у шпан ском гра ду 
Виља ре ал. 

Но, да се вра ти мо пред ста ви... Шест 
лица носе рад њу у којој Едмунд Кин, слав
ни глу мац, одлу чу је да бра ни част девој ке 
која му је тра жи ла помоћ након бек ства 
са соп стве ног вен ча ња са моћ ним Лор
дом Мел ви лом, кра ље вим шти ће ни ком. 
Шти те ћи девој ку Кин ризи ку је сво ју комот
ну пози ци ју и покре ће лави ну ризич не и 
про ми шље не побу не која ће га вра ти ти 
само ме себи након годи на про ве де них у 
испра зном и само за до вољ ном ваљу шка
њу у сла ви, кра так је сиже пред ста ве.

Током два сата коли ко тра је пред ста ва 
сме њу ју се дра ма тич не и комич не ситу
а ци је, а уз одлич на реди тељ ска реше
ња и зани мљив текст пред ства је вред на 
пажње.  

Наслов ну уло гу, Едмун да Кина тума чи 
Срђан Ради во је вић, а у пред ста ви игра ју 
и Иван Ђор ђе вић, Дра ган Џани кић, Вања 
Радо ше вић, Неда Гру би ша и Тама ра 
Тоскић. 

Зани мљи во је и то што је пред ста ва 
„Едмунд Кин“ вршач ког Народ ног позо

ри шта „Сте ри ја“ прва пред ста ва неког 
вој во ђан ског про фе си о нал ног теа тра на 
митро вач ким позо ри шним даска ма после 
мно го годи на. 

Сле де ће годи не Срем ска Митро ви ца и 
Позо ри ште „Добри ца Милу ти но вић“ биће 
дома ћи ни Фести ва ла про фе си о нал них 
позо ри шта Вој во ди не, те ће то бити при
ли ка да се митро вач ка публи ка боље упо
зна са радом вој во ђан ских теа та ра. Сва
ка ко има шта да види. 

Б. С.

НИ КО ЛИ НА ВУ ЈЕ ВИЋ, СТУ ДЕНТ  ГЛУ МЕ НА АКА ДЕ МИ ЈИ УМЕТ НО СТИ У НО ВОМ СА ДУ 

Сту ди ра ње глу ме је стил жи во та
Да је оп шти не Ста ра Па

зо ва бо га та да ро ви тим 
глум ци ма, про ду цен ти

ма, дра ма тур зи ма и ре ди те
љи ма потвђу ју број ни ама
те ри ко ји го ди на ма уна зад 
не гу ју сцен ско ства ра ла штво, 
али и про фе си о нал нци ко ји 
успе шно ра де у по зна тим бе
о град ским и но во сад ским по
зо ри шти ма. По ред про фе си
о нал них глу ма ца Сло бо да на 
Ћу сти ћа, Ми ла на Ко ва че ви ћа 
и Вла ди ми ра Кер ке за, и мла
ђе ге не ра ци је ко јој, из ме ђу 
оста лог при па да Ста ро па зов
чан ка Бран ки ца Се ба сти ја но
вић се мо гу по хва ли ти да су 
ро дом из ове оп шти не. И Го
лу бин ци су ове школ ске го ди
не до би ли јед ну сту дент ки њу 
глу ме.

Ни ко ли на Ву је вић, ро дом 
из Го лу би на ца од ма лих но
гу во ли сце ну. Де сет го ди на 
се ба ви ла фол кло ром, ре ци
то ва њем и пе ва њем. Иако у 
по чет ку ни је ни раз ми шља ла 
о глу ми, Ни ко ли на тек то ком 
гим на зиј ских да на схва та да 

је глу ма њен жи вот ни по зив.
Иако је по сле тре ће го ди не 

гим на зи је и на кон за вр штет
ка без у спе шно по ку ша ва да 
упи ше глу му на Фа кул те ту 
драм ских умет но сти у Бе о

гра ду, Ни ко ли на ипак упи су је 
књи жев ност. Ме ђу тим, та да 
бу ду ћа про фе сор ка књи жев
но сти у дру гом упи сном ру ку 
про шле го ди не на но во сад
ској Ака де ми ји умет но сти упи

су је глу му у кла си про фе со ра 
Ни ки те Ми ли во је ви ћа.

Ни ко ли на ни је би ла све сна 
ко ли ко сту ди је глу ме тра же 
од ри ца ња, те да ће јој се жи
вот у пот пу но сти про ме ни ти. 
По цео да на про во ди на ака
де ми ји, сло бод ног вре ме на 
ско ро и да не ма, па јој је сва 
па жња усме ре на на рад и уса
вр шва ње та лен та са сво јим 
кла си ћи ма.

Ја не ка ко сма трам да глу
ма ни је по сао. Глу ма је на чин 
жи во та, као и са мо сту ди ра ње 
глу ме – ка же Ни ко ли на.

За де сет го ди на се бе ви ди 
као успе шну глу ми цу у мју зи
кли ма, а ње ни идо ли су Та ња 
Бо шко вић и Је ле на Јо ви чић, 
као и Ме рил Стрип, Ни кол 
Кид ман и Ава Гард нер. Хо ће 
ли јој же ља, рад, во ља и труд 
од ре ди ти пут по ме ну тих зве
зди, оста је да са че ка мо још 
три го ди не ка да ће ова ве дра 
де вој ка са Ака де ми је умет но
сти иза ћи као свр ше на глу ми
ца.

С.С.

Ни ко ли на Ву је вић
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ССШ „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“ РУ МА

Одо брена сред ства 
за про је кат
Тим за пи са ње про јек та ССШ „Бран ко 

Ра ди че вић“ ко ји чи не Ива на Стан ко
вић, Ива на Kапетановић и Да ни е ла 

Ва сић, као ко ор ди на тор, на пи са ле су про је
кат под на зи вом „Усва ја мо зна ње за шко лу 
и жи вот“ и са њим кон ку ри са ле у Фон да ци ји 
Тем пус. 

 Оце ном екс тер них ева лу а то ра, наш про
је кат је одо брен за фи нан си ра ње. Реч је о 
9.156 еура ко је смо до би ли за мо бил ност 
шест на став ни ка ра ди струч ног уса вр ша ва
ња  ка же Да ни е ла Ва сић. 

Фон да ци ја Тем пус је осно ва на 2002. го ди
не ка ко би омо гу ћи ла уче шћа Ср би је у Тем
пус про гра му, чи ји је циљ по др шка уна пре
ђе њу ви со ког обра зо ва ња. 

На став ни ци ССШ „Бран ко Ра ди че вић“ 
има ће мо гућ ност да се еду ку ју у ре но ми ра
ној шко ли, од но сно ин сти ту ту у Пор ту га ли ји, 
на је сен као и у про ле ће на ред не го ди не. 

У про це су ду ал ног обра зо ва ња ко ји је ак

ту е лан и у по во ју у Ср би ји, на став ни ци и 
ван на став но осо бље шко ле сте ћи ће ак ту
ел на зна ња и уме ћа из лич них обла сти еду
ка ци је.

На по ми њем да је про је кат ЕУ у окви ру 
Ера смус+ про гра ма тек по че так на ше са
рад ње и у на ред ној школ ској го ди ни пла
ни ра мо до ста обим ни је про јек те и раз ме ну 
на став ни ка али и уче ни ка са зе мља ма ЕУ. 
До са да у на шој шко ли по сто је ин тер кул ту
рал не раз ме не са Ру си јом као и са Швај цар
ском, где сва ке го ди не на ши нај бо љи и нај
ак тив ни ји уче ни ци има ју при ли ку да осе те 
и до жи ве дру га чи ју вр сту обра зо ва ња ван 
сво је зе мље. Ове раз ме не по сто је у окви
ру ак тив но сти Kлуба то ле ран ци је, ко ји во ди 
проф. Ива на Стан ко вић, а ко је су ван про
гра ма Ера змус  ка же за на ше но ви не Да ни
е ла Ва сић, ко ор ди на тор ка про јек та „Усва ја
мо зна ње за шко лу и жи вот“.

С. Џ.

ССШ Бран ко Ра ди че вић Ру ма

РУМА

Асфал ти ра ње 
Желе знич ке 
ули це

Како је и наја вљи ва но, запо
че ли су и радо ви на асфал ти ра
њу јед не од нај про мет ни јих ули
ца у Руми  Желе знич ке ули це.

Радо ви су запо че ли 12. jуна, 
а има ју ћи у виду да је реч о 
већем послу, тра ја ће десе так 
дана. Реч је о део ни ци чија је 
дужи на 500 мета ра, а вред ност 
радо ва је око 12 мили о на дина
ра.

Прво се асфал ти ра део од 
Глав не до ЈНА ули це, затим 
сле ди део од ЈНА до Ули це 
Стан ка Пау но вић Вељ ка, после 
тога ће се ради ти део од Стан ка 
Пау но вић Вељ ка до Ули це Ата
на си ја Стој ко ви ћа. Послед њи 
део је од Ата на си ја Стој ко ви ћа 
до Пин ки је ве ули це.

На сва кој део ни ци радо ви би 
тре ба ло да тра ју два до три 
дана. 

Из локал не само у пра ве апе
лу ју на воза че да има ју стр пље
ња и буду пажљи ви у сао бра ћа
ју док се радо ви не окон ча ју.

С. Џ.

ПАРЛАМЕНТ 
ПРИВРЕДНИКА 

Дали бор 
Берић
пред сед ник

Кон сти ту тив на сед ни ца Пар
ла мен та при вред ни ка Реги о нал
не при вред не комо ре (РКП) 
Срем ског управ ног окру га одр
жа на је у уто рак 6. јуна у митро
вач кој Град ској кући. За пред
сед ни ка Пар ла мен та при вред ни
ка, који бро ји 35 чла но ва, име но
ван је Дали бор Берић, гене рал
ни мена џер ком па ни је ИГБ Ауто
мо ти ве из Инђи је.  Б. С.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 

Награ да 
руском писцу

У уто рак, 6. јуна у Град ској 
кући, доде ље на је ста ту е та 
„Сун ча ни сат“ Јури ју Буков ском, 
писцу за децу за допри нос раз
во ја мани фе ста ци је „Машта и 
сно ви“. Награ ду му је уру чио 
Зоран Мишче вић, заме ник 
начел ни ка Град ске упра ве за 
кул ту ру, спо рт и омла ди ну. 
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Тури стич ка орга ни за ци ја Шид, 
орга ни за тор је већег бро ја тури
стич копри вред них мани фе ста

ци ја у шид ској општи ни које има ју за 
циљ про мо ци ју тури стич ких потен ци ја
ла, као и про из во да карак те ри стич них 
за овај део Сре ма. Јед на од нај по се ће
ни јих сва ка ко је Куле ни ја да која из 
годи не у годи ну, по бро ју посе ти ла ца и 
уче сни ка у так ми чар ском делу, све 
више доби ја на свом зна ча ју. 

У овој годи ни, Тури стич ка орга ни за
ци ја је пред себе поста ви ла амби ци о
зне пла но ве, који има ју за циљ да про
мо ци ју тури стич ких потен ци ја ла шид
ске општи не подиг ну на још већи ниво. 
О актив но сти ма и пла но ви ма, раз го ва
ра ли смо са дирек тор ком Тури стич ке 
орга ни за ци је Кри сти ном Радо са вље
вић.

М НОВИ НЕ: У овој годи ни пла ни
ра на је реа ли за ци ја неко ли ко зна чај
них про је ка та. Који су то про јек ти и 
шта ће они зна чи ти за гра ђа не шид
ске општи не?

КРИ СТИ НА РАДО СА ВЉЕ ВИЋ: Пре 
неких пет на ест дана смо сазна ли да су 
нам одо бре на сред ства за Ста зу здра
вља на изле ти шту Липо ва ча. То је про
је кат о ком се раз ми шља ло про те клих 
пет годи на, али није било сред ста ва за 
њего ву реа ли за ци ју. Ове годи не смо 
доби ли из Мини стар ства тури зма, 
трго ви не и телекому ни ка ци ја три мили
о на дина ра, за део ста зе, с обзи ром на 
то да је про је кат доста амби ци о зан, да 
је велик и да зах те ва вели ка финан сиј
ска сред ства. Наш основ ни циљ је био 
да се Липо ва ча као изле ти ште, које сви 
ми пам ти мо као вео ма атрак тив но, 
мало реви та ли зу је и да се да јасан сиг
нал при ват ном сек то ру, с обзи ром на 
то да се тамо  нала зи ресто ран и депа
данс, да ми као пред став ни ци локал не 
само у пра ве, ула же мо у то и жели мо да 
се то подиг не на неки виши ниво. 
Нада мо се да ће при ват ни ци виде ти и 
пре по зна ти свој инте рес у томе.

Тури стич ка орга ни за ци ја орга ни
зу је број не тури стич ке мани фе ста
ци је. Које су од њих нај зна чај ни је 
које по свом карак те ру, могу при ву
ћи већи број тури ста да посе те шид
ску општи ну?

Ми смо од почет ка годи не, орга ни зо
ва ли број не мани фе ста ци је. Нај ве ће 
мани фе ста ци је су сва ка ко Срем ски 
сви њо кољ и коба си ци ја да, Срем ска 
вини ја да, Мото сусре ти за одре ђе ну 
циљ ну гру пу, Срем ска куле ни ја да и 
Срем ски ручак чобан ски, који се орга
ни зу је у авгу сту. Међу тим, поред ових 
пет мани фе ста ци ја, ми има мо низ 
мањих мани фе ста ци ја које су можда 
јед на ко зна чај не и за локал но ста нов
ни штво и шире, с обзи ром на то да је 
реч о спорт ским мани фе ста ци ја ма. 
Ове годи не орга ни зо ва ће се у Шиду 
два тур ни ра у тени су и они ће нама 
као Тури стич кој орга ни за ци ји мно го 
зна чи ти, јер ће се пове ћа ти и број 
ноће ња. Тако ђе, у нашој општи ни 
орга ни зо ва ће се бици кли стич ке друм
ске трке у јуну, јулу и авгу сту. То су 
неке од спорт ских мани фе ста ци ја које 
можда нема ју вели ки број посе ти ла ца 
као што има Куле ни ја да, али сва ка ко 
уче сни ка има пре ко 100, који дола зе 
не само из Срби је него и из ино стран
ства.

Ове годи не Куле ни ја да у Ерде ви
ку, ока рак те ри са на је као нај по се ће
ни ја до сада. С обзи ром на то да је 
основ ни циљ про мо ци ја куле на као 
нај а трак тив ни јег про из во да Сре ма, 
да ли ова мани фе ста ци ја може 
помо ћи у афир ма ци ји брен ди ра ња 
тог про из во да?

Оно што је нама сва ка ко дра го то је 
да сва ке годи не има мо све већи број 
изла га ча на Куле ни ја ди. Тако ђе, 
видљив је и све већи број посе ти ла ца 
како из земље тако и из ино стран ства. 
Људи су пре по зна ли једин стве ност 
ове мани фе ста ци је. С обзи ром на то 
да смо ми као Тури стич ка орга ни за ци
ја на про шлом Бео град ском сај му пра
ви ли анке те  са пита њем шта нај ви ше 
асо ци ра људе на Срем, ско ро у 90 
одсто слу ча је ва одго вор је био да је у 
пита њу хра на. Тако да је сасвим оче
ки ва но да мани фе ста ци ја као што је 
ова и која се одр жа ва у Сре му, буде и 
толи ко посе ће на. Што се тиче брен ди
ра ња куле на као про из во да који јесте 
нај а трак тив ни ји за Срем, сма трам да 
ту недо ста је пред у зет нич ког духа 
људи да се удру же како би зајед нич ки 
пла си ра ли про из вод, с обзи ром на 
коли чи не које су потреб не да се под
ми ре потре бе тржи шта. Само на тај 
начин, уко ли ко се мали про из во ђа чи 

M NOVINE :

КРИ СТИ НА РАДО СА ВЉЕ ВИЋ, ДИРЕК ТОР КА ТУРИ СТИЧ КЕ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ШИД

У пла ну ожи вља ва ње
Липо ва че

Наш основ ни циљ је 
да се Липо ва ча као 
изле ти ште, које сви

ми пам ти мо као
вео ма атрак тив но,

реви та ли зу је

Директорка Туристичке организације Кристина Радосављевић
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дома ћег куле на удру же по удру же њи
ма, задру га ма, кулен као бренд Сре ма 
би могао да се пози ци о ни ра на тржи
шту. Сва ка ко да је Тури стич ка орга ни
за ци ја увек ту да пру жи подр шку на 
том путу.

Орга ни зо ва њем број них мани фе
ста ци ја сигур но да оче ку је те и бољу 
про мо ци ју тури стич ких потен ци ја ла 
и већу посе ће ност?

Мислим да смо нај ве ћи помак ура
ди ли тиме што смо тури стич ким аген
ци ја ма, удру же њи ма пен зи о не ра и 
уоп ште удру же њи ма која у шко ла ма 
орга ни зу ју изле те, пру жи ли могућ ност 
да оног момен та кад дођу на тери то
ри ју наше општи не, има ју неког ко ће 
их доче ка ти, пред ло жи ти план и про
грам пута, а затим их про ве сти како би 
оби шли све оне лока ли те те који су 
инте ре сант ни за нашу општи ну. Доби
ли смо ста ти стич ки пода так о бро ју 
посе та који до сада нисмо има ли. 
Самим тим смо сте кли могућ ност кроз 
базу пода та ка људи који путу ју, да им 
пла си ра мо инфор ма ци ју на вре ме о 
мани фе ста ци ја ма које они можда не 
би чули из дру гих изво ра.

Осим завр шет ка дела Ста зе здра
вља, има те ли још неке пла но ве у 
овој годи ни?

Завр ше так дела Ста зе здра вља, 
пред ста вља ће први корак у сре ђи ва
њу изле ти шта Липо ва ча и сви наред ни 
про гра ми и пла но ви рада за сле де ће 
годи не ће се бази ра ти на опре ма ње 
инфра струк тур ног дела. Мани фе ста
ци је функ ци о ни шу и оне су већ раз ра
ђе не неким делом, али мора да се 
ради на поја ча њу инфра струк ту ре што 
зах те ва нор мал но, већа сред ства него 
мани фе ста ци је. То је пред у слов за 
бржи раз вој тури зма. Оно што бисмо 
ми воле ли то је да поку ша мо да код 
локал ног ста нов ни штва мало про ме
ни мо свест, да можда мало више обра
те пажњу на лепо те наше општи не, а 
има мо их доста. Јер ако то виде људи 
са стра не, онда нема раз ло га да то не 
види мо и ми сами. Тако ђе нам је план 
да поку ша мо да при ву че мо неког инве
сти то ра који би уло жио сред ства у 
изград њу хоте ла, јер сме штај ни капа
ци тет је нешто што нашој општи ни 
ствар но недо ста је.

СЛА ВИ ЦА ВАР НИ ЧИЋ, ДИРЕК ТОР КА НАРОД НЕ
БИБЛИ О ТЕ КЕ „СИМЕ ОН ПИШЧЕ ВИЋ“ ШИД

Чува ри бога те 
књи жев не башти не

У пла ну и про гра му рада Народ
не библи о те ке „Симе он Пишче
вић“ Шид, пред ви ђе но је више 

актив но сти у овој годи ни. Међу њима 
је и реа ли за ци ја капи тал ног про јек та 
на који је ова инсти ту ци ја кул ту ре 
посеб но поно сна. Већи део пла ни ра
них актив но сто библи о те ка ће оства
ри ти, уз помоћ сред ста ва доби је них 
на репу блич ким и покра јин ским кон
кур си ма за кул ту ру. О пла но ви ма 
рада у теку ћој годи ни, као и о дру гим 
нови на ма у шид ској биби ли о те ци, 
раз го ва ра ли смо са дирек тор ком 
Сла ви цом Вар ни чић.

М НОВИ НЕ: За које наме не ће те 
иско ри сти ти доби је на сред ства?

СЛА ВИ ЦА ВАР НИ ЧИЋ: Сред ства 

која смо доби ли иско ри сти ће мо за 
пра ве наме не. У Мини стар ству кул ту
ре Репу бли ке Срби је апли ци ра ли 
смо на кон курс који се одно сио на 
тра же ње сред ста ва за опре му за 
диги та ли за ци ју, пошто смо ми све 
наше моно граф ске публи ка ци је уве
ли у базу пода та ка тог нашег елек
трон ског про гра ма. Сериј ске публи
ка ци је су тако ђе обра ђе не и дошли 
смо до нивоа када бисмо тре ба ли да 
диги та ли зу је мо гра ђу. Репу бли ка је 
рас пи са ла кон курс за сред ства у кул
ту ри и Библи о те ка је на том кон кур су 
доби ла 500.000 дина ра за набав ку 
опре ме за диги та ли за ци ју. Вео ма смо 
задо вољ ни јер су то ствар но зна чај на M NOVINE :

Тури стич ка
орга ни за ци ја Шид, 
орга ни за тор је већег 
бро ја мани фе ста ци ја 
које има ју за циљ
про мо ци ју про из во да
карак те ри стич них
за овај део Сре ма

Има мо сво је редов не кори сни ке, обна вља мо 
књи жни фонд, допу њу је мо гра ђом, а нарав но 
пра ви мо и анке те са кори сни ци ма и набав на 
поли ти ка је вео ма важан део у библи о те кар
ству

Директорка шидске Библиотеке Славица Варничић
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сред ства и кори сти ће нам у те свр хе. 
Поред тога био је обја вљен и покра
јин ски кон курс за кул ту ру. Ту смо 
апли ци ра ли за два про јек та. Један 
про је кат се одно сио на редов ну 
набав ку и обно ву књи жног фон да, а 
дру ги се одно си, пошто је у нашем 
саста ву од пре неко ли ко годи на и 
архе о ло шка зави чај на зби р ка, на 
сред ства за јед ну покрет ну изло жбу. 
За покрет ну изло жбу доби ли смо 
200.000 дина ра, а за набав ку књи га 
само 23.000. дина ра.

Како бисте оце ни ли рад Библи о
те ке у про шлој годи ни и да ли 
Шиђа ни редов но узи ма ју књи ге, 
упр кос чиње ни ци да се у послед
ње вре ме све чешће кори сте 
интер нет изда ња.

Што се тиче рада Библи о те ке, ми 
смо вео ма задо вољ ни. Од када је 
напра вље на наша нова згра да, у 
Шиду су се про сто про ме ни ли усло ви 
у библи о те кар ству. Има мо сво је 
редов не кори сни ке, обна вља мо књи
жни фонд, допу њу је мо гра ђом, а 
нарав но пра ви мо и анке те са кори
сни ци ма и набав на поли ти ка је вео ма 
важан део у библи о те кар ству. Пошто 
су се про ме ни ли усло ви, а има мо и 
чита о ни цу, интер нет салу за кори сни
ке, све је то допри не ло на неки начин, 

пове ћа њу бро ја кори сни ка. Има мо, 
поред општин ске сале, и салу за 
орга ни зо ва ње раз ли чи тих дога ђа ја, 
попут три би на и изло жби. Беле жи мо 
вели ки број посе та како за наше 
мани фе ста ци је, тако и за оне које 
нису у нашој режи ји. Важно је да 
људи дола зе у библи о те ку јер, сигур
но се неки од њих вра те и поста ну 
наши кори сни ци. И ове годи не је 
вели ки број деша ва ња и што се тиче 
наших про гра ма, попут про мо ци ја 
књи га, књи жев них вече ри, обе ле жа
ва ња разних годи шњи ца, а ту је и 
про гра м Музич ке шко ле, као и про мо
ци је хума ни тар не фон да ци је Вла де 
Див ца, која је и нашој библи о те ци 
покло ни ла сво је вре ме но 200 насло
ва.

Што се тиче књи жног фон да, 
рас по ла же ли шид ска библи о те ка 
довољ ним бро јем насло ва, који 
могу задо во љи ти инте ре со ва ња 
сво јих кори сни ка?

Што се тиче књи жног фон да, Мин
стар ство кул ту ре сва ке годи не отку пи 
одре ђен број изда ња изда ва ча и у 
зави сно сти којој кате го ри ји при па да
мо, и коли ко ћемо сред ста ва доби ти, 
ми бира мо насло ве. Ове годи не ћемо 
за 250.000 дина ра, коли ко смо доби
ли, наба ви ти одре ђе ни број књи жев
них дела.

Која књи жев на дела су нај тра же
ни ја?

Библи о те ка нај ви ше води рачу на о 
зави чај ној зби р ци. Тру ди мо се да 
поред тога што има мо реги стро ва но 
изда ва штво, то буду књи ге које се 
одно се на зави чај. Књи ге које су 
изда ли ауто ри који су овде рође ни, 
који овде живе. Тај фонд пред ста вља 
нешто посеб но јер све оно што је 
запи са но, тре ба да се чува, да се 
негу је, да оста не нашим потом ци ма, 
како би виде ли ко су били људи који 
су били ства ра о ци у нашем гра ду и 
зави ча ју. Поред ових насло ва, нарав
но да се Библи о те ка тру ди да пра ти и 
неке савре ме не токо ве библи о те кар
ства, тако да набав на поли ти ка упра
во тако и тре ба да изгле да. Доста 
насло ва наба вља мо из тзв. струч не и 
науч не лите ра ту ре, јер људи нека ко у 
дана шње вре ме све чешће посе жу за 
том попу лар ном пси хо ло ги јом и тру
ди мо се да има мо те насло ве. Има мо 
тако ђе и бога ту збир ку енци кло пе диј
ских изда ња, која се чува ју у библи о
те ци, која се не изно се. Наши кори
сни ци сад путем интер не та и рачу на
ра, могу од куће да пре тра же нашу 
базу пода та ка. До кра ја годи не они ће 
има ти могућ ност да све то и пору че 
путем интер не та. Тако ђе могу да 
кажем да смо ми јед на од нај бо ље 
орга ни зо ва них подру жни ца на чита
вој тери то ри ји Репу бли ке Срби је, а 
посе ду је мо и међу би бли о те кач ку 
позај ми цу. Сви кори сни ци из дру гих 
општи на, одно сно из целе Срби је, 
могу елек трон ским путем да пору че 
књи гу.

Које су нај ва жни је актив но сти у овој 
годи ни?

До кра ја годи не мислим да ћемо реа
ли зо ва ти један вео ма важан про је кат. У 
пи та њу је изда ње руко пи са Симе о на 
Пишче ви ћа, на који ма је он радио 20 
годи на. Ради се о исто ри ји Срба и пре
вод је већ ура ђен, с обзи ром на то да је 
писан на ста ро сло вен ском одно сно на 
ста ро ру ском јези ку. Пла ни ра мо да у 
сарад њи са изда вач ком кућом из Новог 
Сада „Ака дем ска књи га“ до сај ма књи га 
обја ви мо ово капи тал но изда ње које ће 
на сва ки начин, обе ле жи ти наци о нал ну 
исто ри ју.  Сагла сност смо доби ли од 
Срп ске ака де ми је нау ке и умет но сти, јер 
се тај руко пис нала зи код њих, а ми смо 
као Библи о те ка која носи то име и као 
град у којем је Симе он Пишче вић рођен, 
ево доби ли при ви ле ги ју да то ради мо. 
Мно ги су се до сада бави ли том иде јом и 
нарав но да је тај про је кат зна ча јан јер 
ради ти 20 годи на на јед ном руко пи су који 
није пре ве ден и који није издат до сада је 
вели ка ствар. То само зна чи да је он био 
још један у низу вели ка на наше општи не 
који је на неки начин, беле жио сва деша
ва ња овде, запи си вао, водио рачу на о 
сва ком дета љу, како је то изгле да ло, где 
су се људи исе ља ва ли и мно го исто риј
ских чиње ни ца и пода та ка. Мислим да ће 
тока пи тал но дело, како нама тако и гра
ђа ни ма, бити на вели ки понос.

Руко пи си 
Симе о на 
Пишче ви ћа

ИЗЛО ЖБА ФОТО ГРА ФИ ЈА
У ШИД СКОЈ БИБЛИ О ТЕ ЦИ

Соли дар ност
у вре ме ну кри зе

У Народ ној библи о те ци „Симе он 
Пишче вић“ у Шиду у поне де љак, 12. 
јуна отво ре на је изло жба фото гра фи
ја „Соли дар ност у вре ме ну кри зе“. 
Изло жба је део про јек та „Сла ви мо 
соли дар ност“ који Фон да ци ја Ана и 
Вла де Дивац орга ни зу је у окви ру про
сла ве 10 годи на рада. 

Изло жба се орга ни зу је у парт нер
ству са новин ском аген ци јом Тан југ, 
која је усту пи ла сво је фото гра фи је 
наста ле у две вели ке кри зе – ката
стро фал ним попла ва ма из маја 2014. 
годи не и мигрант ској кри зи која је у 
Срби ји еска ли ра ла у лето 2015. годи
не. На фото гра фи ја ма се виде људи, 
пове за ни у тре ну ци ма кри зе, како 
пома жу и бри ну јед ни о дру ги ма.

Ову изло жбу гра ђа ни могу да погле
да ју до 16. јуна, након чега се изло
жба сели у дру ги град у Срби ји. 

У скло пу ове изло жбе у четвр так, 
15. јуна у 13 часо ва биће при ка зан и 
доку мен тар ни филм „Добри поштар“ 
који је режи рао Тони слав Хри стов. 
Филм нуди тра ги ко мич ну пер спек ти ву 
на „избе глич ку кри зу“ 2015. годи не из 
малог бугар ског села које се нала зи у 
бли зи ни тур ске гра ни це. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Семи нар
за учи те ље

У Град ској кући у Срем ској Митро ви ци 
про шлог пет ка, 9. јуна одр жан је семи нар за 
учи те ље и вас пи та че на тему „Сао бра ћај но 
обра зо ва ње и вас пи та ње“.

Орга ни за тор семи на ра је Аген ци ја за без
бед ност сао бра ћа ја, у сарад њи са Град
ском упра вом за обра зо ва ње и Град ском 
упра вом за сао бра ћај, кому нал не и инспек
циј ске посло ве.

Овај про је кат за циљ има поди за ње све
сти код учи те ља и вас пи та ча о нео п ход но
сти додат ног рада са децом на тему без
бед ног уче шће у сао бра ћа ју. Циљ семи на ра 
је да се ука же на про бле ма ти ку стра да ња 
деце у сао бра ћа ју и на начи не на које се тај 
про блем може ума њи ти.

Семи на ру је при су ство ва ло пре ко 30 учи
те ља и вас пи та ча са тери то ри је Гра да.
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На самом ушћу Дри не у Саву, на срем
ској оба ли, окру же но са три стра не 
реч ном мати цом, веко ви ма је посто

ја ло сред њо ве ков но утвр ђе ње и град Рача. 
Зајед но са утвр ђе њи ма у Ста рој Гра ди шки, 
Бро ду, Петро ва ра ди ну, Оси је ку и Зему ну, 
рачан ска твр ђа ва је има ла вели ки зна чај 
због вео ма повољ ног гео граф ског поло жа
ја на тро ме ђи Босне, Срби је и Сре ма, који 
су били у саста ву Тур ске, одно сно Аустро
у гар ске импе ри је. На шпи цу вели ке оку ке 
коју на том месту пра ви река Сава нала зи
ла се твр ђа ва и град Рача, док је село Рача 
лежа ло два кило ме тра север но од гра да, 
на самом почет ку „реч ног полу о стр ва“.

Рача се први пут поми ње као град с 
каште лом „Vil la Rac hcha“ у јед ном доку
мен ту из 1275. годи не. Касни је се Рача 
поми ње под разним име ни ма: као „Pos ses
sio Rac ha“ 1398. и 1445. годи не, затим као 
„Castel lum Rac ha“ 1465. годи не, па „Oppi
dum Rac ha“ 1477. годи не, и „Castrum Rac
ha“ 1498. годи не.

Рача је од дав ни на пред ста вља ла гра
нич ни пре лаз, каран тин и трго ви ште изме
ђу Аустри је и Тур ске. Днев ник цари нар ни
це у Рачи све до чи о вели ким посло ви ма 
митро вач ких трго ва ца са сусед ном Босном. 
Из Босне у Аустри ју уво же не су: сви ње, 
огрев но и гра ђе вин ско дрво, воће, суве 
шљи ве, а у вре ме нерод них годи на 1847
1848. жита ри це и бра шно. У Босну се изво
зи ла: бакар на роба, гво жђа ри ја, ужа ри ја, 
вино, раки ја, јужно воће и разна сит ни чар
ска роба.

Рача је често мења ла госпо да ре. Град је 
нај пре био у посе ду мађар ских пле ми ћа 
фран цу ског поре кла из поро ди це Ајнард. 
Када се члан те поро ди це Лади слав Зар 
побу нио про тив кра ља Лади сла ва IV, оду
зет му је град Рача и доде љен на упра ву 
Шома ко шу Куку је вач ком. После изу ми ра
ња те поро ди це, краљ Сиги смунд је покло
нио Рачу бану Ива ну Моро ви ћу. Напо слет
ку је краљ Мати ја, након смр ти Моро ви ћа, 

доде лио Рачу 1477. годи не вла сте ли ну 
Сте фа ну Бато ри ју.

У првој поло ви ни 14. века Ели за бе та, 
жена мађар ског кра ља Кар ла I, обно ви ла 
је опа ти ју са црквом Све тог Нико ле (Abba
tia s. Nico lai de Arac ha) и пре да ла је 1378. 
годи не на упра ву фра њев ци ма као само
стан. Утвр ђе ње под име ном „Кра љев ска 
варош Рача на ушћу Дри не у Саву“ поми
ње се у разним спи си ма у дру гој поло ви ни 
14. века, после смр ти кра ља Лајо ша I. 
Пре ма јед ном доку мен ту гра ђа ни су се 
жали ли кра љи ци на рад њених чинов ни ка 
који им нису допу шта ли да живе сло бод но, 
по сво јим оби ча ји ма. Као одго вор кра љи ца 
је дала гра ђа ни ма сло бо ду да бира ју из 
сво јих редо ва начел ни ка и порот ни ке, који 
ће суди ти зајед но са њеним чинов ни ком.

Рачи је 1455. годи не при па да ло осам 
насе ља: Куку јев ци, Бин гу ла, Визић, Илин
ци, Лежи мир, Мар тин ци, Струг и Брод. 
Годи не 1477. у посе ду твр ђа ве Раче су 
тако ђе била сле де ћа места и поте си: Бела 
Црква, Отроч ко вац, Хам зов, Босут...

После пада Босне под тур ску упра ву, 
мађар ски краљ Мати ја Кор вин кре нуо је у 
вој ни поход на Тур ке у јесен 1464. годи не. 
На том путу два дана се задр жао у Рачи, 
где је чува ње пре ла за на Сави пове рио 
калоч ком над би ску пу. Пре шав ши Саву, из 
Раче се потом упу тио уз Дри ну, пре ма 
Звор ни ку.

Тур ци су нај ве ро ват ни је осво ји ли Рачу 
1529. годи не. Под тур ском упра вом Рача је 
сре ди ном XVI века била раз ви је на каса ба, 
са знат ним при хо ди ма од ске ле и трго ви
не.

За вре ме тур ске вла да ви не 1533. годи
не, поми ње се у Рачи само стан сази дан од 
цигле. Бар тол Кашић у свом путо пи су по 
тур ским кра је ви ма из 1613. и 1618. годи не 
гово ри о цркви Све тог Нико ле и оста ци ма 
фра ње вач ког само ста на на поте су Бела 
Црква. Он у свом изве шта ју гово ри о две 
цркве које је видео у Рачи, и при том каже 
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да је јед на била дрве на и недав но обно
вље на по дозво ли кади је, а гра ђе на је на 
месту ста ре каме ни те цркве, док је дру га 
била зида на, али у вео ма лошем ста њу. 
Римо ка то ли ци који су у то вре ме живе ли у 
Рачи пот па да ли су под Моро вић ку жупу 
све до 1716. годи не. Исто ри чар и моро вић
ки жуп ник Еме рик Гашић тако ђе изно си 
подат ке о цркви Све тог Нико ле и опа ти ји у 
Рачи, коју је Гргур IX покло нио фра њев ци
ма за мана стир.

Позна ти тур ски путо пи сац Евли ја 
Челе би ја посе тио је поло ви ном XVII 
века каса бу Бије љи ну, град Рачу и 

град Моро вић.О гра ду Рачи који се нала
зио на чети ри сата хода од Бије љи не, 
Челе би ја пише сле де ће:

„Име му је срп ско. Овај је град поди гао 
један од срп ских кра ље ва, отац бана Коџа
Мати ја ша. Касни је је овај град осво јио 
Ибра хим  паша, вели ки везир Сулеј ман
ханов, који је уби јен. Сада њиме упра вља 
вој во да срем ског сан џа ка. То је кади лук у 
ран гу кади лу ка од сто педе сет акчи. Нахи је 
су му покор не и послу шне. Има муф ти ју, 
пред став ни ка шери фа (неки булешраф), 
спа хиј ског ћеха ју (сипа хи кет ху да јери), 
јањи чар ског сер да ра, царин ског повје ре ни
ка за харач (харач еми ни). Овим гра дом 
упра вља будим ска вој ска (кол). Он има 
тржног над зор ни ка (мух те сиб), бажда ра и 
начел ни ка гра да, али нема град ског дизда
ра ни поса де.

То је био диван град који се нала зио на 
оба ли реке Саве поло жен на висо ком и 
рав ном тере ну обра слом у зеле ни ло. Сам 
град лежао је на врху јед ног рта. Имао је 
тро у га о ни облик, а сази дан је од цигле тако 
твр до као да га је гра дио Шед дад. Супрот
но од рта на коме је поло жен овај град тече 
од Звор ни ка вели ком сна гом рије ка Дри на 
и уда ра на вели ку рије ку као што је Сава. 
Пред овим гра дом Рачом сје ди њу ју се рије
ке Дри на и Сава. Тако ује ди ње не оне су 
руи ни ра ле овај град тако да је на оба ли 
Саве оста ла само јед на кула. Због тога у 
томе гра ду нема дизда ра нити град ске 
поса де.

На спо ме ну том у зеле ни ло обра слом 
рту, на месту где се реке Дри на и Сава сли
ва ју јед на у дру гу, нала зе се седам мусли
ман ских и чети ри бугар ске и срп ске маха

ле. Ту има у све му пет сто ти на и педе сет 
кућа при зем них и на спрат. То су добро сто
је ће куће са по дви је баште. Сви су путе ви 
пот пу но попо ђе ни даском. Шта ви ше и све 
ули це су попо ђе не даском и бал ва ни ма. 
Око ли на варо ши је за зим ских дана пра ва 
мочва ра, јер је терен низак.

Ту има у све му пет мусли ман ских бого
мо ља и у свих пет се оба вља сед мич на 
моли тва пет ком. То су добро посе ће не 
џами је, а свих пет их је покри ве но даском. 
Ту се нала зе две медре се и три основ не 
шко ле, али им дје ца нису тако бистра ни 
даро ви та. Ту посто је две дер ви шке теки је, 
два мала хана, а оба се нала зе на врху 
цари нар ни це при ста ни шта. Има и један 
при ја тан хамам, али је мален.

У варо ши се нала зе три дрве на моста. 
Кад реке Дри на и Сава јако надо ђу попла
ве мно ге врто ве. Због тога су подиг ну ти 
дрве ни мосто ви. Ту има седам де сет дућа
на, а нема бези ста на.

На гла су су им: хљеб, медо ви на, шљи ве 
и јабу ке. Гро жђе им није добро.

Ову варош окру жу је река Сава. Ако би 
њен госпо дар хтио да про се че земљи ште 
од јед ног до дру гог кори та Саве ство рио би 
пра во језе ро. Како је овдје кли ма угод на то 
је ста нов ни штво здра во.

Ста нов ни штво гово ри »потур ски« (као 
Поту ри) а живе од трго ви на. То су већи ном 
бро да ри тран спорт них бро до ва. Њихо ви 
прва ци носе кра ји шко оде ло. Сво је ста
нов ни штво врло чисто и воли да ужи ва; то 
су госто љу би ви људи и при ја те љи стра на
ца. Већи на тих људи не зна ју за сплет ке и 
пре ва ре.

Иду ћи ода тле шест сати пре ма севе ру 
дошли смо у град Моро вић  (»Мора веч«).“

Опис Раче дао је 1658. годи не и фран цу
ски путо пи сац Мишел Кикле. Он опи су је 
тур ски град Рачу као раз ви је ну каса бу са 
пет мусли ман ских маха ла и 151 тур ском 
кућом. Посто јао је и хри шћан ски део Раче 
који је имао 37 кућа. У рачан ској твр ђа ви 
нала зи ла се стал на поса да саста вље на од 
ислу же них тур ских вој ни ка. Град сагра ђен 
од цигле био је тро у га о ног обли ка у осно ви. 
Кикле даље пише:

„...Сва ко га дана било је довољ но јаха ћих 
коња и тегле ћих за пртљаг, зоби, сена, 
кочи ја, пирин ча, коко ши ју, јаја, масла, лоја

них све ћа, ова ца, јага ња ца, јари ћа, меда и 
дрва и дру ге спре ме...“

После кра ћег задр жа ва ња у Рачи, 
Мишел Кикле се упу тио са прат њом покрај 
леве оба ле Саве у „шехерДми тро ви цу“ 
која је у то вре ме била тур ски град са 700 
кућа. О том путо ва њу Кикле пише:

„Сутра дан ују тро, у уто рак, отпу то ва ли 
смо из ове варо ши це за Митро ви цу, пра ће
ни буб ње ви ма и зур ла ма, оних који су 
ишли за нама, јед ни напред у јед ним кочи
ја ма, дру ги у дру гим на кра ју наше прат ње. 
Ишли смо дуж Саве, све до реке Босут 
која се ули ва у њу, три миље од Раче. Пре
ко те реке, дубо ке али уске пре ве зли смо 
се чам цем. Пошто смо про шли кроз јед ну 
шуму, при лич но дугу и опа сну због лопо ва, 
због чега смо били на опре зу сти гли смо 
после шесто ча сов ног путо ва ња у Митро
ви цу...”

Кикле овим запи сом све до чи да је посто
јао пут од гра да Раче, дуж леве сав ске 
оба ле, поред поте са Банов Брод, све до 
ушћа Босу та у Саву, и даље пре ма Митро
ви ци. У то вре ме није било ске ле на реци 
Босу ту. Шанац Ушће, касни је назван Босут, 
још није био насе љен, али су се сву да нао
ко ло пру жа ле густе шуме које су биле при
бе жи ште хај ду ци ма и одмет ни ци ма од 
зако на, те је путо ва ње овим кра је ви ма 
било вео ма опа сно.

Тур ци су држа ли Рачу све до пора за под 
Бечом, да би је напу сти ли у јесен 1687. 
годи не, пову кав ши се у Босну. После тога 
Рача је више пута мења ла госпо да ре, пре
ла зе ћи час у хри шћан ске, час у тур ске 
руке.

На сабо ру цркве них и народ них прва
ка у Бео гра ду од 18. јуна 1690. годи
не, којим је пред се да вао патри јарх 

Арсе ни је III Чар но је вић, дого во ре но је да 
се поша ље цару Лео пол ду I у Беч мол ба 
за при зна ва ње цркве нонарод не ауто но
ми је срп ског наро да у Аустри ји. Сабо ру 
који је прет хо дио Вели кој сео би Срба при
су ство ва ли су број ни народ ни пред став ни
ци из Сре ма, међу њима и капе тан Ради
сав Пија нић из Раче.

Кар ло вач ким миром од 1699. годи не 
Рача конач но ула зи у састав Аустро у гар
ске мона р хи је. Две годи не касни је у Рачи 

Аустроугарска касарна
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је устро је на капе та ни ја са 100 пеша ка гра
ни ча ра и 50 коња ни ка.

Први капе та ни су били Адам Гаври ло
вић и Радо ван Бија нић.Тада се насе
ља ва број но срп ско ста нов ни штво 

које је дошло у Срем са Арсе ни јем Чар но
је ви ћем и мало број ни ји римо ка то лич ки 
живаљ, пре све га вој ни ци који су слу жи ли у 
утвр ђе њу. 

Аустриј ске вла сти су темељ но пре у ре ди
ле твр ђа ву у Рачи, која је тада носи ла 
назив ,,FortRac sa’’. Она је била вео ма зна
чај на за Аустри ју као погра нич но утвр ђе но 
место наспрам Тур ске. Када је бук нуо нови 
рат са Тур ском 1716. годи не, рачан ску твр
ђа ву су запо се ли немач ки вој ни ци под 
коман дом гене ра ла Лан гле та.

Годи не 1733. у Рачи је било 14 кућа са 62 
душе. Почет ком XIX века било је 60 домо ва 
са око 500 ста нов ни ка. Тада су забе ле же не 
и нај ста ри је поро ди це у селу, од којих неке 
и данас живе у Срем ској Рачи: Вучи че вић, 
Вуко је вић, Мило ва но вић, Мир ко вић и Осто
јић.

Фри дрих Вил хелм фон Тау бе беле жи у 
“Исто риј ском и гео граф ском опи су кра ље
ви не Сла во ни је и вој вод ства Сре ма” 1778. 
годи не о Рачи сле де ће подат ке:

“Рача (Ratscha), мало утвр ђе ње на ади 
око које се изви ја Сава у вели ком луку. Дри
на, која је гра ни ца изме ђу Босне и Срби је, 
спа ја се са Савом наспрам те аде. После 
вели ког пора за Осма на код Петро ва ра ди
на, узе та им је твр ђа ва 1716. годи не.”

У књи зи „Хрват ска на тај ним зе мљо ви ди ма 
18. и 19. сто ле ћа –Пе тро ва ра дин ска пу ков
ни ја“, на мапи Сла вон ске вој не кра ји не с 
пра те ћим опи си ма из 1780/81. годи не, опи
са но је село Рача са твр ђа вом Рача и два 
чар да ка (Мајур и Осо ви њак):

„Село лежи горе, гдје рије ка Сава низ
вод но од спо ме ну та ото ка чини оштри уски 
завој, па се с оне стра не села опет вра ћа 
натраг и наста вља свој ток пре ма исто ку. 
Ста ра твр ђа ва Рача, од које је пре о ста ло 
тек неко ли ко наси па и шана ца, уну тар којих 
се виде и неке врло рушев не зида не гра ђе
ви не и иста таква стра жар ни ца, нала зи се 
на пола сата уда ље но сти од села на уском 
ријеч ном заво ју. На супрот ној се стра ни на 

тур ском под руч ју у Саву ули је ва рије ка 
Дри на.

Кор дон ско стра жар ско мје сто Мајур нала
зи се отпри ли ке 1000 кора ка испод спо ме
ну тог ото ка. Насу прот њему испод мале 
шуме на рије ци сто ји чар дак Осо ви њак. Оба 
су уда ље на непу них четврт сата од села и 
нешто даље од твр ђа ве.

У малој шуми на оку ци рије ке Саве нала
зи се стал на бар ска гра ба зва на Затон, која 
се пла ви из спо ме ну те рије ке при висо ком 
водо ста ју.

Око 1100 кора ка од чар да ка Мајур низ
вод но на рије ци нала зи се с дру ге стра не 
тур ска стра жар ни ца која се зове “кара у ла”.

Село Рача уда ље но је пуних пола сата од 
кор дон ског чар да ка Бије ла Црква, сат од 
поста је Полој, пуни сат и четврт од села 
Босут, пуна два и четврт сата од села Грк 
три и пол сата од Моро ви ћа (26. сек ци ја), 
чети ри и три че тврт сата уз кор дон од села 
Јами на (29. сек ци ја).

Рије ка Сава, ако се изу зме мала дуљи на 
ото ка који се нала зи усред ње и који је 
широк 400500 кора ка, у овом је кра ју широ
ка 300 до 320330 кора ка и има оба лу висо
ку два до три хва та. Ријеч но кори то поми је
ша но је с пије ском који доно си рије ка Дри на 
на уској оку ци око ста ре твр ђа ве Раче, а 
ина че је пот пу но блат но. Вода рије ке Саве 
уви јек има дуби ну потреб ну за лађа ре ње. 
Ријет ко про ђе годи на, а да се рије ка не 
изли је нај ма ње два до три, а поне кад и 
чети ри пута. То се обич но дога ђа у про ље ће 
при ота па њу сни је га, затим у мје се цу лип
њу, па у јесен, а поне кад и касни је, зими. 
Попла ве, које су тиме узро ко ва не, шире се 
не само кроз ције лу ово стра ну рав ни цу, 
него и даље у сусјед не сек ци је, а задр жа ва
ју се често три, чети ри и више тје да на, а 
поне кад само осам или 14 дана. У то се 
ври је ме кому ни ка ци ја од јед ног до дру гог 
мје ста може одр жа ва ти само лађа ма.

Не тре ба ни спо ми ња ти оне знат не баре 
које попла ве оста вља ју за собом изван и 
уну тар обли жњих шума, како се то може 
видје ти из пла на, које дије лом уоп ће не пре
су шу ју, а дије лом пре су ше само у касно 
љето. Оне оне мо гу ћу ју било какво про ла же
ње изван уоби ча је них путе ва; због тога сви 
путе ви поста ју толи ко лоши да још дуго 

посли је опа да ња воде или нису ника ко про
ход ни или су једва про ход ни лаким коли ма. 
Сељак при том често изгу би сво је усје ве и 
једва му пре о ста не довољ но тра ве за сије
но, којим би пре ко зиме издр жа вао вуч ну и 
дру гу рога ту сто ку.

Рије ка Дри на дола зи кроз висо ку, густо 
про ра слу шуму која пре кри ва чита ву супрот
ну оба лу Саве, и код уто ка у Саву широ ка је 
до 200 кора ка.

Ово стра не су шуме висо ке, мје сти ми це 
ријет ке, даље опет обра сле густим грмљем 
и пуне бара. Про ход не су само по про ла
зним путе ви ма.

Пут за село Јами ну (29. сек ци ја) иде уз 
кор дон. Тај пут и кому ни ка циј ски пут, који 
одав де води до чар да ка Полој, про ход ни су 
тешким вози ли ма све док Сава не при је ђе 
сво је оба ле. За лоша вре ме на у овом кра ју 
про ход ност пак поста је доне кле оте жа на 
због мека на и гли бљи ва тла.

Путем одав де за село Босут може се про
ла зи ти тешким коли ма за суха вре ме на и 
суха тла, а за кишо ви та вре ме на кола би 
загли би ла у шуми.

Пут за Моро вић (26. сек ци ја) одав де 
кроз шуму врло је лош све до 26. сек
ци је, узак, зара стао, јако бла тан и 

лаким коли ма само оте жа но про хо дан.
За Грк се вози ли ма вози пре ко села 

Босут. Ста зом, која одав де води за Грк, 
може се јаха ти. За лоша вре ме на њези на је 
про ход ност знат но оте жа на због дубо ка 
бла та.

Црква у селу каме на је, окру же на пали са
дом и гле да на пут који води кроз село.

Гро бље изван села исто је тако окру же но 
пали са дом.

Живеж се одав де може нај бо ље пре во зи
ти до Митро ви це и коп ном и воде ним 
путем.“

О твр ђа ви и гра ни чар ском селу Рача 
писао је и висо ки чинов ник Двор ског рат ног 
саве та, Франц Ште фан Енгел у “Опи су Кра
ље ви не Сла во ни је и Вој вод ства Сре ма” из 
1786. годи не:

„Рача лежи у рав ни ци а отпо за ди је окру
же на шумом; има 56 под конац подиг ну тих 
гра ни чар ских кућа од чат ме, већи ном покри
ве них трском; има нада ље тро шан офи цир
ски квар тир и од добре гра ђе сази да ну 

Рачи је 1455. годи не 
при па да ло осам

насе ља: Куку јев ци,
Бин гу ла, Визић, 

Илин ци, Лежи мир, 
Мар тин ци, Струг и 
Брод. Годи не 1477.

у посе ду твр ђа ве 
Раче су тако ђе била 

сле де ћа места и
поте си: Бела Црква, 

Отроч ко вац,
Хам зов, Босут...

Село Босут данас
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илир ску цркву са дрве ним тор њем. Сока ци 
у насе љу сви су посу ти шљун ком.

Чуд но ва то је како је брза река Дри на, 
мења ју ћи свој ток од послед њег рата 
са Тур ци ма нао ва мо, толи ко под ри ла 

оба лу на овој стра ни да се ово село мора ло 
да пре се ли са свог тада шњег поло жа ја уде
сно пре ма уну тра шњо сти.

Рани је место сада је дели мич но у реци а 
дели мич но изнад реке Саве сра сло са оно
стра ном шумом.

Овде посто ји и место за купа ње (Schwem
mung) сви ња што се пре у зи ма ју из Тур ске.

Четврт часа хода од овог насе ља, на оку
ци реке, сто ји твр ђа ва Рача, која се сада, 
после раза ра ња извр ше ног пре 5 годи на, 
поно во изгра ђу је.

Од ове твр ђа ве узвод но нала зи се остр
во у реци Сави, зва но Коман дан то во остр
во, које под ле жи ово стра ној јурис дик ци ји.

При ли ком сада шњег гра ђе ња ове твр ђа
ве изра ђен је и друм ода тле до овог села.

Отпри ли ке три четврт сата од твр ђа ве 
узвод но диже се широк бре жу љак са усе
ком, где је негда подиг нут чар дак Бела 
Црква; тај бре жу љак заслу жу је поме на сто
га што су Тур ци после послед ње опса де 
Беча овде сагра ди ли три моста пре ко реке 
Саве и пре ко њих се пову кли у Босну.

При бли жно на сат хода даље узвод но 
нала зи се на оба ли реке иско пан широк 
шанац.“

(...)
“Ова твр ђа ва нашла се годи не 1782. 

међу уки ну тим. Утвр ђе ња и оста ле згра де 
ера ра су пору ше ни, а гра ђа про да та нај бо
љем пону ђа чу на лици та ци ји.

Годи не 1783. запо че то је на истом месту, 
због повољ ног поло жа ја, гра ђе ње зве зда
стог утвр ђе ња, ради затва ра ња пло вид бе 
из Дри не у Саву, као и узвод но; оно је прве 
кла се и лежи на ади око које се Сава оба
ви ја у оштрој оку ци. Дри на, која одре ђу је 
гра ни цу изме ђу Босне и Срби је, ути че у 
Саву пре ко пута те аде.

Утвр ђе ње се састо ји од зида не, уна крст 
засве де не, од бом бе обез бе ђе не кара у ле, 
чији је глав ни зид снаб де вен пушкар ни ца
ма.

Ова кара у ла је окру же на гла си јом и 
осмо у га о ним земља ним опко пом 
(Еnvеlоре), чији уну тар њи бедем од рова 
нави ше мери 25 сто па, док су глав ни рово
ви 16 сто па дубо ки, и мада још није засве
де на, па ни пара пе ти опко па уре ђе ни, може 
се ипак и сада, у слу ча ју нужде, кори сно 
упо тре би ти про тив непри ја те ља, јер су 
пушкар ни ца ма снаб де ве ни глав ни зид, 
глав ни рово ви и гла си ја већ довр ше ни. Ова 
кара у ла може послу жи ти за повла че ње, 
ако је твр ђа ва већ осво је на; али кара у ла се 
не може савла да ти пре него што непри ја
тељ на опко пу зве зда стог утвр ђе ња не 
подиг не гне зда (Patrien), или пара пет не 
порав на тако да се кара у ла може гађа ти 
изда ле ка.

Испод ове твр ђа ве пред ви ђен је ров зато 
да би се помо ћу пали са да и коче ва могли 
обез бе ди ти од јури ша, а да их непри ја тељ
ска ватра не откри је још изда ле ка. У мир но 
доба биће довољ на поса да од 50 људи, 
али за слу чај опса де пред ви ђе на је поса да 
од 600 људи.

Исто тако би се у мир на вре ме на ста ра
ње о овом утвр ђе њу, које ће зах те ва ти 
само чешће пре гле де, могло пре не ти на 
нај бли жу упра ву инже ње ри је, а за чува ње 
арти ље риј ске опре ме поста ви ти један 
арти ље риј ски под о фи цир, поред 2 редо ва; 
у рат на вре ме на, напро тив, потреб на су 
тамо 20 арти ље ри ста, затим један инже
њер и један арти ље риј ски офи цир. Засад 

од врста арти ље риј ске опре ме, ору ђа и 
муни ци је, с обзи ром на још недо вр ше но 
гра ђе ње, не посто ји на лицу места ништа, 
али ће се за мир но доба одре ђе них, у Осе
ку у сла га ли шту сме ште них 6 топо ва са 
при па да ју ћом муни ци јом у сво је вре ме 
отпре ми ти она мо.

Сто ва ри шта за пушча ни барут има 4, од 
тога 2 у кара у ли, сва ко 10 сто па дугач ко и 
исто толи ко широ ко, затим 2 у опко пу, сва ко 
12 сто па дугач ко и 7 сто па широ ко, сва од 
добре гра ђе и обез бе ђе на од бом би.”

После одлу ке да се Рача уки не 1782. 
годи не, коман да над утвр ђе њем пре не та је 
на јед ног поруч ни ка Петро ва ра дин ског 
пука.

Ста ра твр ђа ва је вре ме ном про па ла, па 
се јави ла потре ба за изград њом новог утвр
ђе ња.

Годи не 1784. посе тио је Рачу аустриј ски 
цар Јосиф II који је одмах наре дио да се 
изгра ди нова твр ђа ва. Због цар ске посе те 
изгра ђен је друм од села до твр ђа ве. 
Мешта ни села Раче мора ли су да кулу че на 
изград њи утвр ђе ња, о чему су оста ла 
потре сна пре да ња.

У вре ме Кочи не кра ји не 1788. годи не 
опао је вој ни зна чај Раче, па је већи део 
вој ске напу стио утвр ђе ње, да би током XIX 
века твр ђа ва посте пе но сасвим про па ла.

Годи не 1791. Рача је има ла 53 куће са 
477 пра во слав них жите ља.

Твр ђа ва Рача је 1873. годи не обно вље на 
и пре у ре ђе на у затвор са 300 места. У њој 
је обич но бора ви ло око 180 кажње ни ка и 20 
чува ра. Усло ви су били вео ма лоши због 
нездра вог под не бља, лошег објек та и 
честих попла ва. Зато је казни о ни ца пре ме
ште на 1880. годи не у Лепо гла ву.

Нешто касни је обје кат је на лици та ци ји 
купио трго вац Кај мар из Оси је ка који је на 
том месту отво рио пива ру. Међу тим, пива
ра у Рачи није била дугог века, па је већ 
1897. годи не затво ре на.

Твр ђа ва је касни је опет пре про да та и 
пору ше на, а цигла са ње одву че на. 
Послед њи оста ци твр ђа ве Рача, тада 

већ у саста ву Кра ље ви не Срба, Хрва та и 
Сло ве на ца, пору ше ни су и рас про да ти 
1919. годи не.

После изград ње одбрам бе ног сав ског 
наси па почет ком XX века, село Рача које се 
нала зи ло у бли зи ни нека да шњег утвр ђе ња, 
оста ло је у кори ту реке Саве. Због тога је 
село дожи ве ло ката стро фал ну попла ву 
1932. годи не од које се ника да није опо ра
ви ло.

Кра ље ви на Југо сла ви ја је 1934. годи не 
изгра ди ла ново насе ље на дру гој лока ци ји, 
око 5 кило ме та ра запад но од ста ре Раче, 
на месту где се данас нала зи Срем ска 
Рача. О изград њи новог села све до чи фото
ал бум који се чува у Мати ци срп ској у 
Новом Саду. При ли ком поди за ња села кроз 
глав ну сео ску ули цу изгра ђе на је желе знич
ка пру га уског коло се ка, по којој су гура ни 
ваго не ти са гра ђе вин ским мате ри ја лом. 
Све ново и згра ђе не куће су биле тип ске, 
дужне згра де на две воде. Вре ме ном су ове 
куће руше не да би осло бо ди ле про стор 
новим модер ним гра ђе ви на ма.

Данас су оста ци утвр ђе ња и села Раче 
запу ште ни и забо ра вље ни. Цео терен на 
којем се нека да нала зи ло насе ље је непри
сту па чан и обра стао густом шумом и шика
ром. Кори сти се за екс пло а та ци ју шум ског 
дрве та и шљун ка. Лет њим путем се може 
доћи до ушћа Дри не у Саву, где посто ји 
лепа пешча на пла жа. При ли ком висо ког 
водо ста ја реке Саве, већи део земљи шта 
бива попла вљен.

Припремио: Ми ки ца Илић

Позна ти тур ски
путо пи сац Евли ја 

Челе би ја посе тио је 
поло ви ном XVII века 

каса бу Бије љи ну, град 
Рачу и град Моро вић. 
О гра ду Рачи који се 
нала зио на чети ри 

сата хода од
Бије љи не, Челе би ја 

пише сле де ће:
„Име му је срп ско. 

Овај је град поди гао 
један од срп ских

кра ље ва, отац бана 
КоџаМати ја ша.

Касни је је овај град 
осво јио Ибра хим  

паша, вели ки везир 
Сулеј манханов, који је 

уби јен. Сада њиме 
упра вља вој во да 
срем ског сан џа ка.

То је кади лук у ран гу 
кади лу ка од сто

педе сет акчи. Нахи је 
су му покор не

и послу шне. Има
муф ти ју, пред став ни ка 

шери фа
(неки булешраф),
спа хиј ског ћеха ју 

(сипа хи кет ху да јери), 
јањи чар ског сер да ра, 

царин ског повје ре ни ка 
за харач (харач еми ни)
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МИЛАН ГЕР БЕР, РУКО МЕТ НИ ГОЛ МАН ИЗ ШИДА

Гол ма ни су као вино,
што су ста ри ји то су бољи

Од свог осни ва ња 1958. годи не 
Руко мет ни клуб „Рад нич ки“ из 
Шида увек је имао добре гол ма не. 

Нави ја чи овог клу ба сећа ју се Мила на 
Бел че ви ћа Кри гле, Уро ша Тру ми ћа Тап
кеа, Сте ва на Боба ља и дру гих.

 Руко мет је колек ти ван спорт. Да би 
били успе шни као еки па мора те на свим 
пози ци ја ма, пиво та, беко ва, кри ла, има ти 
добре игра че, ипак уло га гол ма на је 
посеб на. Гол ман сво јим одбра на ма ули
ва потре бан адре на лин еки пи, њего ве 
одбра не омо гу ћа ва ју кон тра напа де из 
којих се нај лак ше поен ти ра. Са дру ге 
стра не успе шним одбра на ма уно си те 
неси гур ност и нер во зу код про тив ни ка  
каже Милан Гер бер, дана шњи први гол
ман „Рад нич ког“.

Да је то исти на све до ци смо сви ми 
који већ дуги низ годи на пра ти мо утак ми
це „Рад нич ког“. Милан Гер бер поу здан је 
чувар мре же, пра ви наслед ник сво јих 
слав них прет ход ни ка, неко ко сво јим 
атрак тив ним одбра на ма, у спорт ској 
хали у Шиду, где „Рад нич ки“ као дома ћин 
игра утак ми це, диже публи ку на ноге и 
тера их да дуго апла у ди ра ју. 

А како је поче ла њего ва спорт ска кари
је ра Милан Гер бер каже:

 Инте ре сант но је да сам као дете на 
почет ку тре ни рао фуд бал. Биле су то две 
годи не које сам про вео у „Рад нич ком“, и 
мно ги су гово ри ли да сам тален то ван за 
фуд бал. Касни је на наго вор мог оца 

почи њем да дола зим на тре нин ге руко
ме та. Јед но вре ме ишао сам на фуд бал 
и руко мет у исто вре ме, да би касни је на 
наго вор мог оца Жива на, који је сво је вре
ме но био успе шан руко мет ни гол ман, 
бра нио је у Осје ку и Товар ни ку, пре ло мио 
и опре де лио се за руко мет. Било је то 
1988. годи не, и опет јед на зани мљи вост 
да сам у почет ку био играч, али пошто 
није било гол ма на наго во ри ли су ме да 
ста нем изме ђу ста ти ва, где сам и данас 
остао. Као каде ти „Рад нич ког“ сви смо 
поха ђа ли Основ ну шко лу „Срем ски 
фронт“, а 2003. годи не је одр жа но так ми
че ње осам нај у спе шни јих шко ла из целе 
Срби је у Шиду. Ми смо зау зе ли прво 
место, што је заи ста вели ки успех руко
мет ног спор та у овој сре ди ни.

Поред спор та Милан, рођен 1988. у 
Шиду, није зане ма рио шко лу, завр шио је 
сред њу тех нич ку у Шиду, и упи сао сту ди
је исто ри је на Фило зоф ском факул те ту у 
Новом Саду. Тих годи на, док је сту ди рао, 
ломио се да ли да пре ђе у неки од успе
шних руко мет них клу бо ва у бли зи ни 
Новог Сада, био је ту „Југо вић“ из Каћа, 
„Син те лон“ из Бач ке Палан ке, „Црвен ка“. 
Ипак пре о вла да ла је њего ва љубав пре
ма род ном гра ду и клу бу из ког је пони
као.

Зани мљи ва је њего ва при ча како је 
деби то ва на голу „Рад нич ког“. 

 Као пет на е сто го ди шњак, тек иза шао 
из кадет ске еки пе, ушао сам у свла чи о

ни цу, пре јед не утак ми це, и питао ко 
данас бра ни, мисле ћи да ћу бити резер
ва. Тре нер и игра чи су ми хлад но одго во
ри ли, ти Мила не. Тако сам без ика кве 
при пре ме бачен у „ватру“. На тој утак ми
ци сам изван ред но бра нио, што је публи
ку дигло на ноге, саи гра чи су ми чести та
ли, а ја сам од тре не ра и упра ве добио 
дозво лу да могу оста ти први гол ман – 
при ча Милан.

Деча ци ма који желе да поста ну руко
мет ни гол ма ни Милан саве ту је:

 Мора те пре све га бити хра бри, не 
сме те се пла ши ти лоп те. Гол ман у руко
ме ту често трпи бол не удар це јер лоп та 
лети сна жно и зна незгод но да уда ри. 
Потом мора те и мно го да учи те, и ја сам 
учио, слу шао саве те тре не ра и ста ри јих 
коле га, ишао сам на руко мет не кам по ве, 
где се мно го тога могло нау чи ти. Спорт
ска кари је ра руко мет ног гол ма на може да 
тра је доста дуго, јер гол ма ни су као вино, 
што су ста ри ји то су бољи.

Данас је Милан Гер бер помоћ ни тре
нер мла ђих кате го ри ја игра ча Рад
нич ког. Како исти че наро чи то је 

важно да је у исто вре ме и тре нер гол ма
на, јер клуб дуго годи на није имао тре не
ра руко мет них гол ма на. Мора мо при пре
ми ти наше наслед ни ке, каже на кра ју 
Милан Гер бер, тре нут но у клу бу од сени
о ра смо само ја и Сини ша Павић, да 
„Рад нич ки“ буде увек клуб добих гол ма
на.  З. Мар ко вић

Милан Гер бер

Гол ман сво јим 
одбра на ма

ули ва потре бан 
адре на лин

еки пи, њего ве 
одбра не

омо гу ћа ва ју 
кон тра напа де 

из којих се
нај лак ше
поен ти ра
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СПО РТ СКА ПРИ ЧА МИРО СЛА ВА БАЛА ШЋА КА: ОД ЛИВА ДИ ЦА ДО МАРА КА НЕ

Шта ћемо сад Мишо?

Фуд бал је почео да игра у 
Бер ка со ву, свом род ном 
селу, шезде се тих годи

на про шлог века, у вре ме када 
су сви њего ви вршња ци јури ли 
за крпе ња чом, јер дру ге заба
ве и није било. Ни слу тио није 
тада Миро слав Бала шћак да 
ће га та игра јед но га дана 
одве сти од сео ског ста ди о на 
Лива ди це у Бер ка со ву до 
чуве не Мара ка не у Бео гра ду. 
А ево како нам те путе ше стви
је опи су је сам Миро слав.

 У сед мом раз ре ду основ не 
шко ле „Филип Вишњић“ у 
Шиду настав ник био ло ги је ми 
је био Спа со је Сма јић, он је 
ујед но тре ни рао мла ђе кате го
ри је игра ча ФК „Рад нич ки“. Не 
бих знао да кажем да ли ме је 
он запа зио као игра ча, или је 
то била пре по ру ка неког дру
гог, можда настав ни ка физич
ког вас пи та ња, уг лав ном 
настав ник и тре нер Спа со је 
Сма јић ме је довео у „Рад нич
ки“ да играм за под мла дак. 
Тада сам  први пут реги стро
ван као игач у неком клу бу. Не 
знам шта ми би, али сам те 
1969. годи не сви ма при чао 
како ћу ја бити фуд ба лер 
„Црве не зве зде“. Тре нер првог 
тима „Рад нич ког“ тада је био 
Душан Попо вић Тутан. Он је 
мом уја ку, тако ђе фуд ба ле ру, 
пре по ру чио да ме одве де на 
про бу у наш нај ве ћи фуд бал
ски клуб, што је овај пото њи и 
учи нио. Тако се ујак и ја нађо
смо у пре сто ни ци на чуве ној 
Мара ка ни  прича Балашћак.

Пошто су сти гли возом у 
пре по днев ним часо ви ма, а 
тре нин зи на Мара ка ни се одр
жа ва ју попод не, про ве ли су 
вре ме у шет њи Бео гра дом. 

 Попод не тре нер Жар ко 
Недељ ко вић поде лио је нас 
при сти гле игра че у две еки пе, 
дао нам је лоп ту и посма трао 
како игра мо. Са нама је тада 
на наш нај  ве ћи ста ди он сти гао 
и касни је чуве ни играч Вла ди
мир Петро вић Пижон. Када се 
тре нинг завр шио Жар ко 
Недељ ко вић је пока зао прстом 
који игра чи оста ју у „Црвеној 
зве зди“, а који ма се захва љу је 
на сарад њи. Ја сам био међу 
они ма који оста ју. Не знам да 
опи шем осе ћа ња која су се 
узбур ка ла у мени. Неверо ват
на ствар, дођеш на наш нај ве

ћи ста ди он, у вели ки клуб, и ту 
оста неш. Можда је све што 
нас је пого ди ло нај бо ље опи
сао речи ма мој ујак. „Шта ћемо 
сада Мишо?“ Пошто сам већ 
завр шио основ ну шко лу у 
Шиду одлу чио сам да упи шем 
неку од сред њих шко ла у Бео
гра ду, и да наста вим сво ју 
спорт ску кари је ру  присећа се 
Миро слав.

При ча иде даље, тада је у 
„Црве ној зве зди“ био оби чај да 
гене ра ци ја пио ни ра који пре
ла зе у каде те, оди гра пред и гру 
пред меч првог тима, са гене
ра ци јо м пио ни ра који тек дола
зе. Миро слав Бала шћак је 
после само неко ли ко тре нин га 
имао при ли ку да игра пред 
пуном Мара ка ном.

 Сти гао је у Бео град чуве ни 
Сан тос, са нај бо љим игра чем 
све та Пеле ом, пред утак ми цу 
са тада леген дар ним тимом 
„Црве не зве зде“, ста ди он је 
био пун. Нису важи ла огра ни
че ња, као данас, у погле ду 
бро ја гле да ла ца, па је по сло
бод ној про це ни било сто 
хиља да гле да ла ца на Мара ка
ни. И ето, ја истр ча вам са дру
га ри ма у то вул кан ско гро тло, 
да оди грам пред и гру, био сам 
пре пла шен, ноге су ми се 
одсе кле, до пре само годи ну 
две јурио сам крпе ња чу по 
Лива ди ца ма у Бер ка со ву,а 
сада играм на Мара ка ни пред 
сто хиља да гле да ла ца  прича 
Балашћак.

Касни је је Миро слав Бала
шћак из пио ни ра пре шао у 
под мла дак „Црве не зве зде“. Ту 
им се при кљу чио касни је и 
чуве ни Дуле Савић. Игра ли су 
ква ли тет ну лигу Бео гра да, и то 
у кон ку рен ци ји „Пар ти за на“, 
ОФК „Бео гра да“, „Рада“ и дру
гих ква ли тет них клу бо ва, неко
ли ко годи на супер и ор но зау зи

ма ли прво место. Бала шћак је 
играо на сре ди ни тере на, леву 
полут ку, што ће оста ти њего ва 
карак те ри сти ка до кра ја играч
ке кари је ре.

 Но када је дошло вре ме да 
та гене ра ци ја пре ђе у први тим 
наста ли су про бле ми. Тро феј
ни тим „Црве не зве зде“, који је 
наја вио одла зак у ино стран
ство, остао је на оку пу, и нико 
од тих великих игра ча није 
напу стио клуб. За нас није 
било места у првом тиму, па 
смо се раз и шли по раз ли чи
тим клу бо ви ма тада шње Југо
сла ви је. У први тим про шли су 
само Вла ди мир Петро вић 
Пижон и Дуле Савић  
наставља причу наш 
саговорик.

Играо је Миро слав Бала
шћак у „Будућ но сти“ из Пећи, 
потом у „Чука рич ком“, касни је 
се вра тио у „Срем“ из Срем ске 
Митро ви це, и већ пред крај 
играч ке кари је ре играо је за 
неко ли ко мањих клу бо ва. 
Посве тио се и тре нер ском 
пози ву, па је исто тако успе
шно као тре нер радио у неко
ли ко клу бо ва. Као тре нер у 
„Сре му“ запа зио је Бра ни сла
ва Ива но ви ћа, који је тада тек 
почи њао да игра.

 Знао сам да ће од њега 
бити вели ки играч. Бане та сам 
са шесна ест годи на уба цио у 
први тим „Сре ма“. Мно ги су ми 
то у клу бу заме ра ли, али ја 
сам само пона вљао да ће 
Бане бити вели ки играч. Моје 
про роч ке речи су се оби сти ни
ле, и ја данас са поно сом могу 
да кажем да сам био тре нер 
јед ном од нај бо љих одбрам бе
них игра ча на све ту  закључује 
Балашћак.

Миро слав Бала шћак данас 
живи у сво јој поро дич ној кући у 
Лаћар ку. Запо слен је у ЈКП 
„Водо вод“ у Срем ској Митро
ви ци, завр шио је сред њу Гео
ло шку шко лу, и тру дио се да уз 
фуд бал нађе стал но запо сле
ње. Зоран Мар ко вић

 Спорт мно гим деча ци ма и девој чи ца ма пру жа могућ ност да 
иза ђу из ано ним но сти и одса ња ју свој живот ни сан. Али за све то 
мора ју да се избо ре сами. Роди те љи који данас, у мно гим слу ча
је ви ма, гура ју сво ју децу поку ша ва ју ћи да на силу од њих ство ре 
спор ти сте не чине ништа добро. Мена џе ри ма који капа ри шу децу 
од десе так, и мање годи на, тре ба забра ни ти при ступ клу бо ви ма 
и спор ти сти ма. Деца нису роба да се њима тргу је, она тре ба да 
се раз ви ја ју уз буд но око педа го га и тре не ра, као што је то нека да 
било  каже на кра ју Миро слав Бала шћак.

Деца нису роба

Миро слав Бала шћак

Мирослав Бала шћак је играо на 
сре ди ни тере на, леву полут ку, што 
ће оста ти њего ва карак те ри сти ка 
до кра ја играч ке кари је ре
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пли вач ки 
митинг

У орга ни за ци ји Пли вач ког 
клу ба „Срем ска Митро ви ца“ 
про шле субо те, 10. јуна на 
базе ну Оаза у Срем ској 
Митро ви ци орга ни зо ван је 
пли вач ки митинг. Уче ство ва
ло је неко ли ко сто ти на 
мали ша на, а нај бо љи су 
награ ђе ни меда ља ма.

Ре зул та ти утак ми ца 30. ко ла: 
Хрт ков ци: Хрт ков ци – На пре дак 
4:2; Ма чван ска Ми тро ви ца: Под
ри ње  Гра ни чар 1923 4:0; Срем
ска Ми тро ви ца: Ми трос – Хај дук 
0:1; Љу ко во: Љу ко во  До њи 
Пе тров ци 4:0; Го лу бин ци: Ја дран 
– Ру дар 4:3; Ру ма: Сло вен – 
Бо рац 2:2; До њи То вар ник: Сло
бо да – Бу дућ ност 2:1; Ви то јев ци: 
Пар ти зан  Пр ви Мај 0:0.

01. Хај дук 30 21 4 5 67:19 67
02. Под ри ње 30 19 7 4 72:17 64
03. Пр ви Мај 30 19 7 4 84:16 64
04. Сло бо да 30 16 1 13 38:41 49
05. Ја дран 30 13 8 9 49:41 47
06. Бо рац 30 11 6 13 37:35 39
07. Гра ни чар 30 11 6 13 57:62 39
08. Бу дућ ност 30 11 6 13 38:46 39
09. Љу ко во 30 11 6 13 44:58 39
10. Сло вен 30 10 8 12 41:47 38
11. Хрт ков ци 30 11 3 16 44:66 36
12. Пар ти зан 30 10 5 15 45:57 35
13. На пре дак 30 9 8 13 32:45 35
14. Ру дар 30 11 2 17 38:62 35
15. Ми трос 30 10 2 18 34:60 32
16. Д. Пе тров ци 30 7 1 22 33:81 22

Ре зул та ти утак ми ца 30. ко ла: 
Бу ђа нов ци: Мла дост – Же ле зни
чар 2:2; Обреж: Гра ни чар (О)  
Је дин ство (П) 4:1; Ку змин: Гра ни
чар (К) – Хај дук 5:0; Бре стач: 
ОФК Бре стач – На пре дак 2:4; 
Пу тин ци: ПСК – Сло га 5:3; Ман
ђе лос: Фру шко го рац  Оби лић 
1993 4:1; Мо ро вић: Је дин ство 
(М) – Бо рац 1:1; Зе ка Бу љу ба ша 
је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 25.ко ла: 
Ри ви ца: Пла ни нац  27.Ок то бар 
1:1, Ру ма:Је дин ство (Ру)  
С.В.Рад нич ки 7 : 2, Ни кин ци: 
По лет Гра ни чар 1:1, Не ра дин: 
Вој во ди на – Сло га 5:0, Ја зак: Цар 
Урош – Сре мац 5:1, Сте ја нов ци: 
Бо рац – Фру шко го рац 0:4, Ру ма: 
Фру шка Го ра  Је дин ство (К) 0:2

01. Ф. Го ра 25 16 4 5 72:26 52
02. Вој во ди на 25 16 3 6 62:26 51
03. Сре мац 25 16 3 6 61:36 51
04. Гра ни чар 25 16 3 6 61:33 50
05. Је дин с. (Ру) 25 13 5 7 57:35 44
06. По лет 25 11 8 6 44:29 41
07. Пла ни нац 25 11 6 8 49:33 39
08. С.В.Рад ни. 25 11 5 9 47:36 38
09. Фру шко г. 25 11 5 9 52:55 38
10. Цар Урош 25 9 3 13 55:53 30
11. 27.Ок то бар 25 7 4 14 32:59 25
12. Је дин с.(К) 25 6 1 18 27:57 19
13. Сло га 25 3 2 20 22:81 11
14. Бо рац 25 2 2 21 20:102 8

01. Же ле зни чар 28 23 5 0 116:18 74
02. Бо рац 28 16 8 4 62:28 56
03. ПСК 28 16 6 6 58:34 54
04. Мла дост 28 16 4 8 52:35 52
05. Гра ни ч. (К) 28 14 5 9 41:24 47
06. Хај дук 28 15 1 12 63:50 46
07. Сло га 28 13 7 8 50:45 46
08. Фру шко . 28 12 3 13 50:51 39
09. ОФК Бре с. 28 12 2 14 42:59 37
10. З.Бу љу ба ша 28 10 3 15 47:61 33
11. Гра ни ч. (О) 28 10 2 16 42:72 31
12. На пре дак 28 9 2 17 61:74 29
13. Оби лић 28 7 3 18 41:74 24
14. Је дин с. (М) 28 5 6 17 38:68 21
15. Је дин с. (П) 28 3 1 24 26:96 10

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА ЛИ ГА ОПШТИН СКА ЛИГА ПЕЋИН ЦИ

Фуд бал се вра тио
у Пећин це

На ста ди о ну „Сува ча“ у Пећин ци ма 4. 
јуна оди гра на је послед ња утак ми ца 
Општин ске лиге Пећин ци за сезо ну 

2016/2017. годи ну. Дома ћин „Доњи Срем 
2015“ савла дао је госте из Субо ти шта 
„Витез“ резул та том 6:0, и заслу же но осво
јио шам пи он ски пехар, који је капи те ну 
тима Нена ду Митро ви ћу уру чио Сини ша 
Ђокић, пред сед ник Спорт ског саве за „Раз
вој спор то ва“ Пећин ци.

Како је рекао Милош Гми зић, пред сед
ник Фуд бал ског клу ба „Доњи Срем 2015“, 
није било лако орга ни зо ва ти се за само 
годи ну дана и дове сти тим до нивоа који 
их води у виши ранг так ми че ња.

 Вред но смо ради ли, први запо че ли с 

при пре ма ма, што је на кра ју и дало одго
ва ра ју ће резул та те. Да би и у Међу оп
штин ској лиги има ли запа же ну уло гу мора
мо се поја ча ти, како у играч ком кадру, тако 
и у орга ни за ци о ном. Све више људи пре
по зна је наш труд да фуд бал вра ти мо на 
пра ви пут. Нада мо се да ће тако бити и у 
сле де ћој сезо ни. Нарав но, од момен та 
осни ва ња и током чита ве сезо не има ли 
смо све срд ну помоћ Спорт ског саве за 
„Раз вој спор то ва“ из Пећи на ца, што нам 
заи ста пуно зна чи – рекао је Гми зић.

Након заслу же не пау зе, фуд ба ле ре 
„Доњег Сре ма“ оче ку ју при пре ме за 
наред ну сезо ну Међу оп штин ска лига 
Срем.

Еки па „Доњег Сре ма“

Кадет ки ње ЖРК „Сло вен“ 
Рума су, после так ми че ња 
у Бео гра ду које је одр жа но 

10. и 11. јуна прва ки ње Срби је. 
Да је реч о сјај ној еки пи мла

дих руко ме та ши ца потвр ђу је и 
пода так да су оне пре две годи
не, реч је о гене ра ци ји 2000. 
годи ште и мла ђе, биле прва ки

ње Срби је у кате го ри ји пио нир
ки.

На завр шни ци у Бео гра ду 
над ме та ло се 12 нај бо љих , а 
Румљан ке су побе ди ле еки пе 
„Руда ра“ из Костол ца, „Метал
ца“ из Горе њег Мила нов ца, РК 
„Бео град“ и у фина лу еки пу 
„Лаки“ из Црвен ке. С. Џ.

ЖРК „СЛО ВЕН“ РУМА 

Прва ки ње Срби је

Нај бо ље кадет ки ње у Срби ји
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„ТРОЈ КА ИЗ БЛО КА“ У РУМИ

Хума ни тар ни тур нир у пика ду
У окви ру наја ве за реа ли за ци ју спорт

скохума ни тар ног тур ни ра „Трој ка 
из бло ка“ 7. јуна је у Руми одр жан 

хума ни тар ни пика до тур нир.
Под се ти мо, про шле годи не је у Руми по 

први пут одр жа на „Трој ка из бло ка“, тада
шња сред ства су била при ку пље на за 
поро ди цу сед мо чла ну поро ди ци Јере мић 
из Руме а тај тур нир је био нај у спе шни ји у 
Срби ји. Ове годи не „Трој ка из бло ка“ биће 
орга ни зо ва на 1. јула на тере ни ма код 
Дома здра вља.

Сви уче сни ци пика до тур ни ра су пла ћа
ли коти за ци ју која је ком плет но наме ње на 
хума ни тар ној акци ји „Трој ка из бло ка“. 
Тако да је у првом пла ну нису били сами 
резул та ти и так ми че ње већ дру же ње и 
пру ку пља ње нов ча не помо ћи, а при ку
пље но је 14.620 дина ра.

У пика до тур ни ру су уче ство ва ли и 
орга ни за то ри „Трој ке из бло ка“ из хума ни
тар не орга ни за ци је „Срби за Србе“, међу 
који ма и гене рал ни секре тар овог про јек
та Урош Мар ко вић.

 Сушти на наше целе при че „Тројкe из 
бло ка“ је да неку соци јал но угро же ну 
поро ди цу одве де мо у бољу будућ ност. 
Про шле годи не смо први пут орга ни зо ва
ли тур нир у Руми и он је био један од 
финан сиј ских нај у спе шни јих у пет годи на 
посто ја ња тур ни ра „Трој ка из бло ка“. Том 
при ли ком је саку пље но је 325.750 дина
ра. И ове годи не се вели ки број спон зо ра 
и при вред ни ка ода звао, тако да је већ 
при ку пље на поза ма шна сума. Од ове 
годи не уве ли смо нови ну да пред сва ку 
„Трој ку из бло ка“ орга ни зу је мо хума ни тар
ни тур нир у разним дру штве ним игра ма  
било је ту и шаха, били ја ра, пика да, сто
ног тени са  као и да, ујед но медиј ски 

про мо ви ше мо и цен трал ни дога ђај  так
ми че ње у брзом шути ра њу трој ки. Дана
шња при ку пље на сред ства у Руми иду у 
исти фонд, као и она која ћемо при ку пи ти 
1. јула на тере ни ма код Дома здра вља  
рекао је Урош који се захва лио рум ском 
Пика до клу бу „Харолд“ и Удру же њу улич
них умет ни ка „Про ак тив фами ли ја“. 

 Тре нут но нас има овде педе се так, али 
оче ку је мо и већи број лица. Ја сам уче
ству јем зато што желим да помог нем овој 
соци јал но угро же ној поро ди ци, али и да 
дам при мер неки ма да се при кљу че и 
сле де ће годи не овој акци ји ако нису 
данас. Ово је увод за „Трој ку из бло ка“ а 
тамо оче ку јем знат но више људи  каже 
Алек сан дар Кова че вић из Руме.

 Ја сам се, тако ђе, при ја вио пре све га 
због помо ћи соци јал но угро же ним поро
ди ца ма, али и дру же ња и упо зна ва ња са 
новим људи ма. И про шле годи не сам уче
ство вао и у орга ни за ци ји тур ни ра у Руми 
и шути ра њу трој ки. Тру ди ће мо се да про
шло го ди шњи одли чан резул тат и пре ма
ши мо ове годи не и поста ви мо нови 
рекорд  рекао нам је Бра ни слав Вука ди
но вић.

Ове годи не помоћ се при ку пља за поро
ди цу Ђикић из Пути на ца која има четво ро 
деце.

Пика до тур ни ру су при су ство ва ли и 
чла но ви поро ди це Јере мић за коју су про
шле годи не при ку пље на сред ства од прве 
акци је „Трој ка из бло ка“ у Руми. С. Џ.

У пе так, 9. ју на за вр ше ни су ра до
ви на ре кон струк ци ји ко шар ка
шког те ре на код Кул тур ног цен

тра у Ин ђи ји. У прет ход ним да ни ма у 
пот пу но сти је за ме ње на ста ра, 
до тра ја ла тар тан под ло га но вом ко ја 
ће би ти лак ша за одр жа ва ње. Као 
што су и ра ни је ис та кли пред став ни
ци оп шти не Ин ђи ја на овај на чин 
обез бе ђе ни су од лич ни усло ве за 
тре ни ра ње и ре кре а ци ју свих љу би
те ља ко шар ке. 

У на ред ном пе ри о ду би ће из вр ше
на и за ме на под ло ге на те ни ском 
те ре ну, ко ји се на ла зи у бли зи ни 
ко шар ка шког, као и по ста вља ње сто
ли ца на три би на ма код ру ко мет ног 
те ре на.

Же ли мо да обез бе ди мо нај бо ље и 
нај са вре ме ни је усло ве за све спор ти
сте и ре кре а тив це у на шој оп шти ни, 
због то га смо кре ну ли са ак тив но сти
ма ко је се ти чу озбиљ не ре кон струк
ци је спорт ских те ре на у на шој оп шти
ни ис та као је Или ја Тр бо вић, в.д 
ди рек тор Уста но ве „Спорт ски цен тар“ 
Ин ђи ја. М. Ђ.

ИН ЂИ ЈА

Ре кон стру и сан ко шар ка шки те рен

Но ва под ло га на ко шар ка шком те ре ну  код Кул тур ног цен тра у Ин ђи ји

Такмичење у пикаду
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АТЛЕТ СКИ КЛУБ „СИР МИ ЈУМ“

Дра га на Тома ше вић
путу је у Лон дон
За атле ти ча ре „Сир ми ју ма“ из 

Срем ске Митро ви це викенд иза 
нас је био вео ма успе шан. Четво

ро стру ка олим пиј ка  и рекор дер ка 
Срби је, атле ти чар ка „Сир ми ју ма“ Дра
га на Тома ше вић, испу ни ла је нор му 
за сени ор ско Првен ство све та у атле
ти ци у дисци пли ни баца ње диска. Са 
резул та том од 61,50 мета ра убе дљи
во је три јум фо ва ла на сени ор ском 
Првен ству Срби је у Кру шев цу, а то је у 
овом тре нут ку међу бољим резул та ти
ма у све ту у овој дисци пли ни. 

Ово је сед мо уче шће митро вач ке 
рекор дер ке на шам пи о на ти ма Евро
пе и Све та, нера чу на ју ћи Олим пиј ске 
игре. Тако ће се Дра га на зајед но са 
сво јим тре не ром Дани лом Крти ни ћем 
наћи у Лон до ну од 9. до 15. авгу ста у 
дру штву нај бо љих атле ти ча ра све та.

Про ме ни ла је фри зу ру и то је доне ло 
резул тат, наша лио се спорт ски дирек
тор „Сир ми ју ма“ Горан Павло вић, који 
нагла ша ва да је Дра га на пра ви при
мер како се воли свој град јер  током 
сво је дуго го ди шње кари је ре ника да 
није напу сти ла Срем ску Митро ви цу.

На Шам пи о на ту Срби је у атле ти ци у 
кон ку рен ци ји сени о ра атле ти чар „Сир
ми ју ма“ Нико ла Прву ло вић осво јио је 
брон за ну меда љу у дисци пли ни баца
ње копља са резул та том 70,43 мета
ра.

На Првен ству Вој во ди не у атле ти
ци за мла ђе јуни о ре и јуни ор ке које је 
одр жа но 10. јуна у Новом Саду, атле
ти ча ри „Сир ми ју ма“ осво ји ли су седам 

меда ља. У трци на 100 мета ра код 
јуни ор ки Сара Киш је осво ји ла зла
то, резул та том 12.54 секун ди. У истој 
дисци пли ни, код јуни о ра, убе дљи ву 
побе ду новим лич ним рекор дом 11.11 
секун ди оства рио је Нема ња Јор гић. 
Ива на Тадић је три јум фо ва ла на 800 
мета ра, док је Огњен Деспић осво

јио брон зу у баца њу копља, лич ним 
рекор дом 53.01 метар. Алек сан дар 
Секу лић и Стан ко Лаћа рач ки су осво
ји ли зла то одно сно сре бро у трци на 
400 мета ра пре по не, док је шта фе та 
јуни о ра зау зе ла дру го место у саста ву 
Лазић, Секу лић, Лаћа рач ки, Јор гић. 

Г. П.

Дра га на Тома ше вић са тре не ром Дани лом Крти ни ћем

Прет про шлог ви кен да у Ис тан бу лу одр жа но је 
Пр вен ство Бал ка на за мла ђе ју ни о ре у атле ти ци. 
Ис пред Атлет ског клу ба „Сир ми јум“ на сту пи ли су 
Са ра Киш и Не ма ња Јор гић. Са ра је осво ји ла злат ну 
ме да љу у шта фе ти 4 пу та 100 ме та ра, док је Не ма ња 
Јор гић у ис тој ди сци пли ни био дру ги. По во дом ве ли ког 
успе ха ми тро вач ких атле ти ча ра у по не де љак, 12. ју на 
ор га ни зо ван је при јем у Град ској ку ћи. 

Гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер по ру чио је да ће 
Град увек по др жа ва ти спор ти сте.

 Ми као град спор та увек смо на стра ни спор ти ста, 
на ро чи то нај мла ђих су гра ђа на ко ји се ак тив но ба ве 
спор том. Атле ти ка, као кра љи ца спор то ва је увек би ла 
у фо ку су Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну 
и ми ће мо по ма га ти на шим атле ти ча ри ма и убу ду ће 
– ре као је Са на дер.  

Не ма ња Јор гић ре као је да му је ово дру ги на ступ 
за ре пре зен та ци ју и да је за до во љан ре зул та том ко ји 
је по сти гао, а Са ра Киш је до да ла да овај успех ни је 
оче ки ва ла, јер јој је ово пр ви пут да на сту па за ре пре
зен та ци ју. Ка же, за рад овог успе ха, би ло је по треб но 
од ре ћи се мно гих ства ри. 

При јем за Са ру Киш и Не ма њу Јоргића

Пријем у Градској кући
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РУМА

Стипендије
за спортисте

Пред сед ник рум ске оп шти не 
Сла ђан Ман чић, на пред лог 
Ко ми си је за до се лу сти пен ди ја 
спор ти сти ма, до нео је од лу ку о 
до де ли спорт ских сти пен ди ја у 
2017. го ди ни. 

Реч је о де сет сти пен ди ја а 
основ ни кри те ри јум су спорт ски 
ре зул та ти оства ре ни у про шлој 
го ди ни и то ка ко по је ди нач но, 
та ко и екип но, у ка те го ри ји 
ка де та, ју ни о ра и се ни о ра.

Спорт ске сти пен ди је су до би
ли: Ана Бје лић (џу до), Ива на 
Ђу јић (те квон до), Ирис Јо вић 
Ву ја ко вић (те квон до), Бра ни
сла ва Бје лић (џу до), Не над 
Јо ва но вић (бокс), Во јин Ди мић 
(атле ти ка), Не ма ња Стри чић 
(атле ти ка), Ни ко ла Кур је га (џу
до), Ми на Пе шић (џу до) и Та ња 
Ђа пић (фуд бал).

До де ље но је и до дат них пет 
сти пен ди ја успе шним спор ти
сти ма из ка те го ри је олим пиј ског 
спор та ко ји се так ми че у кон ку
рен ци ји ка де та, ју ни о ра или 
се ни о ра, али у екип ним спор то
ви ма. 

То су Ни ко ла Бр кић из КК 
„Сло вен“ Ру ма, Са ра Ер кић, 
чла ни ца ЖОК „Ру ма“, Ти ја на 
Тур чи но вић из ЖКК „Ру ма 92“, 
Во јин Пу зић, фуд ба лер ГФК 
„Сло вен“ и Мар ко Илић из ФК 
„Бо рац“ Кле нак.

И спорт ске сти пен ди је из но се 
8.400 ди на ра, а ис пла ћи ва ће се 
за 10 ме се ци, исто као и сту
дент ске сти пен ди је.

С. Џ.

РУМА

Одр жа не дечи је 
олим пиј ске игре

Шесте Рум ске дечи је 
олим пиј ске игре одр жа
не су 3. јуна у дво ри шту 

Тех нич ке шко ле „Милен ко 
Брзак Уча“.

Орга ни за то ри ових ига ра су 
УПВО „Поле та рац“ и спорт ско 
удру же ње „Мост“, а мото ово го
ди шње олим пи ја де био је 
„Радост у побе ди, досто јан ство 
у пора зу!“

Деца су се так ми чи ла у три 
спорт ске дисци пли не поје ди
нач но  трча ње на 30 мета ра, 

скок у даљ, баца ње вор тек са и 
у над вла че њу коно па као једи
ној груп ној игри.

Мани фе ста ци ју је отво рио 
Алек сан дар Бун да ло, члан 
Општин ског већа општи не 
Рума заду жен за спорт. 

 Наме ра ва мо да од ове 
годи не игре пре ра сту у Првен
ство Сре ма за пред школ це. 
Прве игре би орга ни зо ва ли у 
Руми већ 17. јуна ове годи не. 
Нови на је и то да се игре по 
први пут одви ја ју на модер ној 

атлет ској под ло зи  тар та ну, јер 
су до сада деца трча ла ста зу 
дугу 30 мета ра кроз тра ву. 
Веру јем да ће нови усло ви 
деци више при ја ти и да ће 
моћи да постиг ну боље резул
та те  рекао је Алек сан дар Бун
да ло.

Циљ ове мани фе ста ци је је 
пре све га, про мо ци ја спор та и 
спорт ског дру же ња, као и 
жеља да мали ша ни поне су 
лепе успо ме не из свог врти ћа.

 С. Џ.

Дечи је олим пиј ске игре у Руми

СВЕТСКЕ ДЕЧИЈЕ ПОБЕДНИЧКЕ ИГРЕ У МОСКВИ

Лазар и Стефан освојили медаље
Од 2. до 5. јуна у Москви су осми пут одржане 

Светске дечије победничке игре  спортско 
такмичење, највеће те врсте у свету, које окупља 

децу лечену од малигних болести.
Они су мали хероји, а велики људи. Они су водили 

најважнију битку  животну. Они су у суровој борби 
са опаком болешћу изашли као победници. И зато су 
заслужили да у далекој Русији  представљају Србију 
на „Играма победника“. На овом надметању право 
да учествују имали су малишани узраста од седам 
до 16 година који су завршили терапију, победивши 
тако у најважнијој борби  борби за живот. Деца су се 
такмичила у стоном тенису, пливању, стрељаштву, 
атлетици, фудбалу и шаху.

Инђију су на овом такмичењу представљали Стефан 
Закамарок, ученик петог разреда ОШ „Душан Јерковић“ 
и Лазар Матијевић, матурант ОШ „Петар Кочић“. 
Стефан је учествовао у категорији од 10 до 13 година 
у четири дисциплине (атлетика, фудбал, стрељаштво и 
стони тенис) и освојио две златне медаље  у атлетици 
(трчање на 60 метара) и фудбалу. 

У категорији од 14 до 16 година, Лазар Матијевић се 
окитио са две бронзане медаље  у стоном тенису и 
фудбалу. 

Репрезентација Србије на овом такмичењу освојила 
је укупно седам медаља – три златне, једну сребрну и 
три бронзане.

М.Ђ.
Стефан Закамарок и Лазар Матијевић



44 14. JUN 2017.  M NOVINE

ОВАН: Де лу је те сна ла
жљи во и уме те да при
до би је те не чи је по ве
ре ње. Тим ски рад 

пред ста вља сјај ну при ли ку да про
ши ри те сво је са зна ње из од ре ђе
них обла сти и да на пре ду је те на 
раз ли чи тим стра на ма. У љу бав
ном жи во ту има те осе ћај да не пра
вед но тр пи те због не чи јег не рас по
ло же ња или не ра зу ме ва ња. Ваш 
од нос са во ље ном осо бом све 
ви ше под се ћа на за јед нич ку игру 
над му дри ва ња.

БИК: Де лу је те ак тив но 
и уме те да упо тре би те 
успе шну фор му лу у 
по сло ва њу, без об зи ра 

на си ту а ци ју у ко јој се на ла зи те. 
Ако ус по ста ви те пра вил ну ме ру 
вред но сти из ме ђу сво јих прак тич
них ци ље ва емо тив ног за до вољ
ства оче ку је вас до бит на ком би на
ци ја успе ха, љу ба ви и сре ће. 
По тру ди те се да де лу је те до вољ но 
под сти цај но на свог парт не ра.

БЛИ ЗАН ЦИ: По сто је 
раз ли чи та гле ди шта 
ме ђу са рад ни ци ма у 
ре ша ва њу не ких 

по слов них ин те ре са, но ви не спо
ра зу ми ства ра ју на пе ту ат мос фе ру 
у ва шем окру же њу. Из бе га вај те 
јав не рас пра ве, по слов на над му
дри ва ња или до ка зи ва ње исти не 
пред са рад ни ци ма ко ји рас по ла жу 
са ве ћим ауто ри те том. Бу ди те 
му дри, не ма по тре бе да отво ре но 
при ча те о сво јим ин тим ним пла но
ви ма.

РАК: Има те ути сак да 
се при ли ке на по слов
ној сце ни ме ња ју у 
по зи тив ном прав цу и у 

скла ду са ва шим ин те ре си ма. Због 
су ко ба раз ли чи тих ин те ре са , 
че сто на и ла зи те на из не над не 
про бле ме у су сре ту са са рад ни ци
ма. Во ље на осо ба не ће до зво ли ти 
да по ро ди ца тр пи због ва ше ка ри
је ре или ве ли ких ам би ци ја ко је вас 
ме ђу соб но уда ља ва ју. Усме ри те 
сво је стра сти и емо ци је у прав цу 
за јед нич ке ви зи је.

ЛАВ: По треб но је да 
пре ци зни је раз гра ни
чи те сво је по слов не 
оба ве зе. Пре те ра на 

ан га жо ва ност на раз ли чи тим стра
на ма мо же да про у зро ку је низ не у
год них си ту а ци ја. Не мој те до зво
ли ти да вам не ко на ме ће на пор не 
оба ве зе за ко је не ма те до вољ но 
ин те ре со ва ња. Има те осе ћај да 
вам не до ста је не чи је при су ство и 
емо тив на па жња. На сре ћу, 
љу бав на кри за се уско ро ре ша ва 
на ва ше за до вољ ство.

ДЕ ВИ ЦА: Успех ко ји 
сте оства ри ли да је 
вам за пра во да при
ме ти те но ве кри те ри

ју ме или усло ве у по слов но–
фи нан сиј ској са рад њи. Де лу је те 
не скром но и уме те да пре те ру је те 
у сво јим зах те ви ма. У љу бав ном 
жи во ту оче ку ју вас не ки но ви али и 
ин три гант ни до га ђа ји. Ако сте сло
бод ни пра те вас ин те ре сант ни 
су сре ти. Ин спи ри са ни сте за но ву 
љу бав ну ве зу.

ВА ГА: Не ке ста ре ве зе 
и при ја тељ ства, мо гла 
би се ис по ста ви ти 
ва жна кроз ре ша ва ње 

бит них по слов них ци ље ва. Ако вам 
је већ по треб на са гла сност ше фа, 
не би би ло му дро да га пре ско чи те. 
Не при хва та те ту ђе ко мен та ре 
здра во за го то во. Фи нан сиј ска си ту
а ци ја је до бра. По знан ство до ко га 
до ђе, то ком ове не де ље, пре ко при
ја те ља или ро ђа ка, мо гло би вас 
убр за но во ди ти у за јед нич ки жи вот.

ШКОР ПИ ЈА:  Ове 
не де ље ће те би ти рас
по ло же ни ро ман тич но. 
Ако тра жи те љу бав, 

окре ни те се дру же њи ма с љу ди ма 
на не ким кре а тив ним ра ди о ни ца ма 
или рас пра ва ма, та мо ће те нај ве
ро ват ни је оно што вам тре ба. 
На кло ње но вам је дру же ње, а 
мо жда и сим па ти је с осо бом стра
ног по ре кла. Та ко ђе би сте мо гли 
оти ћи на ма ње пу то ва ње у ко јем 
ће те ужи ва ти. Кад је у пи та њу 
по сао при па зи те на свој тем пе ра
мент.

СТРЕ ЛАЦ: Ако па да те 
с но гу, ове не де ље ће 
вам и пла не те би ти 
на кло ње не за од мор и 

опу шта ње уз дру штво и во ље ну 
осо бу. По све ти те се се би и сво јим 
по тре ба ма, а оста ле пу сти те ма ло 
по стра ни. Тре нут но вам је то нај
ва жни је. Пра ва осо ба ће раз у ме ти 
да је ово са мо при вре ме но. Фи нан
сиј ски ова не де ља ни је иде ал на па 
ће те мо ра ти ви ше па жње по све ти
ти тро ше њу нов ца.

ЈА РАЦ: Ста ло вам је 
да оства ри те ви со ко
про фе си о нал не стан
дар де, али ва ши 

са рад ни ци има ју дру га чи ја ме ри ла 
вред но сти и че сто ме ња ју сво ју 
стра те ги ју де ло ва ња. У љу бав ном 
од но су са чу вај те тре зве ност ду ха 
и му дро сти , парт нер мо же да вас 
из не на ди на не у го дан на чин сво јим 
по на ша њем или но вом од лу ком. 
Не же ли те да при хва ти те спо ред ну 
емо тив ну уло гу ко ју вам не ко на ме
њу је.

ВО ДО ЛИ ЈА: Ја сно вам 
је да пре те ра но екс по
ни ра ње или до дат ни 
ри зик у по слов ним 

су сре ти ма пред ста вља ју лош из бор, 
бо ље је да сле ди те за цр та на пра ви
ла и утвр ђе не кри те ри ју ме. По не кад 
је те шко пред ви де ти ток до га ђа ја у 
си ту а ци ја ма ка да се су ко бља ва ју 
раз ли чи ти по слов ни ин те ре си. Не 
мо же те да оста не те рав но ду шни , 
пред осо бом ко ја вас про во ци ра на 
бур ну емо тив ну ре ак ци ју.

РИ БЕ: На ла зи те се у 
до број фор ми у по зи
тив ном окру же њу. 
До бра по слов на про це

на пред ста вља основ ни услов за 
успе шну са рад њу. При ја ло би вам 
не ко кра ће пу то ва ње, про ме на или 
из лет у при јат ном дру штву. Осе ћа те 
уну тра шњи не мир и по тре бу да са 
емо тив не дис тан це ана ли зи ра те 
не чи је по на ша ње. Бу ди те мир ни, 
на кон љу бав ног за тиш ја оче ку је вас 
из не над на сре ћа.

VREMEPLOV
14. јун

1904. Умро срп ски пи сац и ле кар 
Јо ван Јо ва но вић Змај, јед на од 
нај мар кант ни јих лич но сти срп
ског дру штва у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка. Бо рац за на ци о нал но 
и по ли тич ко осло бо ђе ње, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је и 
дра ма тург На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду (189098), нај по зна
ти ји је као де чи ји пе сник и аутор 
еле гич них лич них ис по ве сти.

15. јун
1982. Ар ген тин ске сна ге на 
Фо кланд ским остр ви ма пре да ле 
су се Бри тан ци ма. Ти ме је окон
чан рат у ко јем је по ги ну ло око 
1000 љу ди.
2000. У по ку ша ју атен та та у 
Бу дви лак ше ра њен Вук Дра
шко вић, ли дер Срп ског по кре та 
об но ве, у то вре ме јед не од нај
ве ћих опо зи ци о них по ли тич ких 
стра на ка у Ср би ји.

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

17. јун
1867. Ен гле ски хи рург Џо зеф 
Ли стер пр ви пут у исто ри ји 
ме ди ци не упо тре био ан ти сеп тик 
ка да је опе ри сао сво ју се стру 
Иза бе лу.
1944. Исланд по стао не за ви сна 
ре пу бли ка по што су ње го ви ста
нов ни ци на ре фе рен ду му од лу
чи ли да се одво је од Дан ске.
2002. Еги пат ски ар хе о ло зи са оп
шти ли да су бли зу пи ра ми да у 
Ги зи на шли нај ста ри ји не дир нут 
сар ко фаг, стар око 4.500 го ди на.

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

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

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

HOROSKOP

Сре да, 14. (1) јун
Св. муч. Ју стин Фи ло соф; Преп. 
Ју стин Ће лиј ски

Че твр так, 15. (2) јун
Све ти Ни ки фор; Св. све ште но му
че ник Ера змо Охрид ски

Пе так, 16. (3) јун
Све ти му че ник Лу ки ли јан и дру ги 
с њи ма

Су бо та, 17. (4) јун
Св. мир. Мар та и Ма ри ја; Св. 
Јо а ни ки је Цр ног; Св. свмуч. Ђор
ђе (Бо гић)

Не де ља, 18. (5) јун
Св. све ште но му че ник До ро теј; 
Пре по доб ни Пе тар Ко ри шки

По не де љак, 19. (6) јун
Пре по доб ни Ви са ри он: Пре по
доб ни Ила ри он Но ви

Уто рак, 20. (7) јун
Све ти све ште но му че ник Те о дот 
Ан кир ски

Crkveni
kalendar

• Ку пио сам де сет по сла
ни ка опо зи ци је. Бо јим се 
да не по ску пе.
• Ме ди ји су сло бод ни. 
Мо гу да иду куд год 
хо ће.
• До бро до шли у Ср би ју! 
Шта има те од оруж ја?

Мле ве но ме со 
у па вла ци

Са стој ци: мле ве но ме со 500 г, 2 
празилукa, ja je, 50 г пре зли, ма сли
но во уље 23 ка ши ке, со би бер, 
су ви биљ ни за чи ни по уку су. Пре
лив: 2 ја је та, 150 мл па вла ке за 
ку ва ње.

При пре ма: На ма сли но вом уљу 
про пр жи те мле ве но ме со. До дај те 
на ре за ни пра зи лук, па за чи ни те по 
уку су са со ли, би бе ром и су вим 
за чи ном. Дин стај те на ла га ној 
ва три де се так ми ну та. Скло ни те са 
ва тре, до дај те пре зле и уму ће но 
ја је. Све до бро сје ди ни те, па си пај
те у ва тро стал ни суд ко ји сте пре
ма за ли са ма ло пу те ра или мар га
ри на и по су ли бра шном. Пе ци те на 
200 сте пе ни 1520 ми ну та. Уму ти те 
ја ја и па вла ку за ку ва ње, по со ли те 
по уку су, па си пај те пре ко ме са и 
још крат ко за пе ци те. Пе че но је ло 
про хла ди те, па ре жи те на пар чад и 
по слу жи те уз се зон ску са ла ту.
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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

О безбедности кроз 
игру и забаву
Про шлог утор ка, 6. ју на у Град ској 

ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци уру
че не су на гра де нај у спе шни јим 

ауто ри ма на ли те рар но – ли ков ном 
кон кур су „Без бед но де тињ ство – раз вој 
без бед но сне кул ту ре мла дих“, по во
дом обе ле жа ва ња Да на Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва, сла ве Ми ни
стар ства и Да на по ли ци је. На гра ђе но 
је укуп но 10 ра до ва, пет ли те рар них 
и пет ли ков них на те ме „У за ча ра ном 
кру гу дро ге и ал ко хо ла“, „ При ја ви на
си ље  не тр пи, не бој се!“, „По ли ца јац 
 чу вар мог де тињ ства“, „Без бед но од 
ку ће до шко ле“, „Тви тер, феј сбук, ин
ста грам  тре ба би ти опре зан!“, По ли
циј ска упра ва у Срем ској  Ми тро ви ци 
и Упра ва за обра зо ва ње Гра да Срем
ска Ми тро ви ца, књи га ма, ди пло ма ма 
и слат ким па ке ти ма на гра ди ли су уче
ни ке.

Ка ко је об ја снио Ђу ра Ман дић, на
чел ник По ли циј ске упра ве, овај про је

кат осми шљен је пре се дам го ди на, а 
је дан од ци ље ва је и да се По ли ци ја 
као др жав ни ор ган при бли жи нај мла
ђем уз ра сту. 

 Оно што нам је би ло зна чај но је сте 
да се По ли ци ја као др жав ни ор ган са 
не ком пред ра су дом ре пре си је при бли
жи по себ но нај мла ђој ка те го ри ји. Ми
ни стар ство про све те је про це ни ло да 
су де ца ко ја по ха ђа ју пе ти раз ред са
свим спо соб на да схва те зна чај,  уло
гу и оно што је осми шље но као крај
ња по ру ка про јек та. У том про јек ту 
смо пред ви де ли не ке че ти ри по себ не 
обла сти ко је су вр ло зна чај не за де цу 
и ро ди те ље. То су вр шњач ко на си ље, 
елек трон ско на си ље, без бед ност са о
бра ћа ја и од но си по ли ци је и ло кал не 
за јед ни це. Оно што ме не охра бру је је 
за ин те ре со ва ност де це, као и за ин те
ре со ва ност но ви на ра да пре не су ове 
ин фор ма ци је на шим гра ђа ни ма – ре
као је на чел ник Ман дић. 

Ор га ни за то ри кон кур са су Град ска 
упра ва за обра зо ва ње Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, као и По ли ци ја, а уче сни
ци су пе та ци основ них шко ла. Ово је 
сед ми пут да се про је кат ре а ли зу је у 
шко ла ма на под руч ју Сре ма, а про је
кат се спро во ди уз по др шку ре сор ног 
ми ни стар ства.

На чел ни ца Град ске упра ве за обра
зо ва ње Мир ја на Пје вац ре кла је да 
овај про јект има за циљ да де ци про
бу ди свест о без бед ном са о бра ћа ју, о 
пра вил ном ко ри шће њу ин тер не та... 
Она је до да ла да је жи ри имао те жак 
по сао, да од пре ко 100 при сти глих ра
до ва, иза бе ре 10 нај бо љих. 

С. С. 

За ли те рар не ра до ве: Дра же на Бе го ви
ћа, ОШ „Сло бо дан Ба јић Па ја“ из Срем ске 
Ми тро ви це,  Еле ну Лац ко вић, из ОШ „Јо
ван Јо ва но вић Змај“ Срем ска Ми тро ви ца, 
Ана ста си ју Ту ру дић  и Те о до ру При јић из 
ОШ „До бро сав Ра до са вље вић На род“ 
Ма чван ска Ми тро ви ца и Бо ри сла ва Ву че
ти ћа,  ОШ „Са ва Шу ма но вић“ Ер де вик.

За ли ков не ра до ве на гра де су до би ли 
Не ве на Па ви чић и Ан ђе ла Ба че вац из ОШ 
„Ду шан Јер ко вић Уча“ Ши ма нов ци – Деч, 
Са ра По пов, ОШ „Си ме он Ара ниц ки“ Ста
ра Па зо ва, Де јан Вој но вић, ОШ „Бо шко 
Пал ко вље вић Пин ки“, Ста ра Па зо ва и 
Вла да Ђу кић, ОШ „До бро сав Ра до са вље
вић На род“ Ма чван ска Ми тро ви ца.

На гра ђе ни
уче ни ци

Уче ни ци са пред став ни ци ма По ли ци је 

Ка ко је об ја снио Ђу ра Ман дић, на чел ник По ли
циј ске упра ве, овај про је кат осми шљен је пре 
се дам го ди на, а је дан од ци ље ва је и да се По
ли ци ја као др жав ни ор ган при бли жи нај мла ђем 
уз ра сту 


