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Апсурд театра

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

С

теријино 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.
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.
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Владимир Гак на додели награде „Бизнис партнер 2017“

ОПШТИНИ ИНЂИЈА УРУЧЕНА НАГРАДА „БИЗНИС ПАРТНЕР 2017“

Најбоља локална
самоуправа у региону
Ми се издвајамо
од осталих по томе
што знамо да ценимо
уложен приватни
капитал, стварамо
добре услове
и ценимо сваког
инвеститора,
каже Владимир Гак,
председник
Општине Инђија

О

пштини Инђија у уторак, 7.
јуна, свечано је уручена Реги
онална награда „Бизнис парт
нер 2017“ за посебан допринос ста
билизацији пословне климе и развоју
пословне сарадње у регион
 у. У име
локалне самоуправе награду је у
свечаној сали београдског хотела
Краун плаза уручена председнику
Општине Владимиру Гаку.
Гак је на претходно одржаној кон
ференцији за медије истакао да је
Општина Инђија једина лок ална
самоуправа која је добила награду
„Бизнис партнер“, што њему, као
човеку који води Општину Инђија
представља још већу сатисфакцију.
- С обзиром на то да смо једина
локална самоуправа која је добила
ову престижну награду, то је показа
тељ да смо на правом путу, јер

постоји један број еминентних људи
који су пратили наш рад у претход
них годину дана и одлучили да смо
ми локално руководство које је нај
боље радило - истакао је председник
Општине Инђија и захвалио се
сарадницима и суграђанима.
- Потрудићемо се да Инђија у
наредном периоду добије још више
признања, а највеће је када знамо да
смо урадили све да отворимо нова
радна места, изградимо путеве и
уопште обезбедимо добре услове за
живот нашим суграђанима.
Говорећи о значају награде која му
је уручена, Гак је најавио да ће у
наредних шест месеци у три компа
није бити запослено још 250 радни
ка.
- Све локалне самоуп
 раве данас
нуде опремљене индустријске зоне,
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Регионална награда
„Бизнис партнер“
намењена је свим
пословним субјектима
из земаља у региону
(Словенија, Мађарска,
Румунија, Хрватска,
Србија, БиХ, Албанија,
Грчка, Македонија,
Црна Гора, Кипар,
Турска) без обзира на
делатност, величину и
облик власништва

Штанд општине Инђија

али се ми издвајамо од осталих по
томе што знамо да ценимо уложен
приватни капитал, стварамо добре
услове и ценимо сваког инвеститора
– каже Владимир Гак, председник
Општине Инђија.
Поред Општине Инђија, наградом
„Бизнис партнер 2017“ у области про
изводње електричне и електронске
опреме за моторна возила награђена
је компанија ИГБ Аутомотиве, која
послује у инђијској североисточној
радној зони. Коначна одлука донета

М новине и Инђијске новине
у сврху промоције

М новине и Инђијске новине нашле су
се ове године на штанду Општине Инђија
у београдском хотелу Краун плаза у свр
ху промотивног материјала лок алне
самоуправе која је награђена као нају
спешнија у 2017. години, по мишљењу

5

стручног жирија. Добитници награда
„Бизнис партнер 2017“, као и сви остали
гости у нашим штампаним издањима
могли су да добију информације о раду
награђене локалне самоуправе, Општи
не Инђија.

је на основу анализе резултата који
су потврдили да је та компанија
остварила раст продуктивности и
добре пословне резултате континуи
раним инвестицијама и иновацијама,
уз уважавање и поштовање високог
степена професионалности и послов
не етик е, друштвено одговорно
пословање и значајан допринос
даљем развоју локалне заједнице,
наводи се у званичном саопштењу
ИГБ-а.
Награду је примио генерални мена
џер компаније Далибор Берић који је
истакао да су за признање заслужни
сви запослени у компанији ИГБ Ауто
мотиве који су се окупили око зајед
ничке идеје да је успех могућ само
озбиљним радом, квалитетом, инова
цијама, развојем и улагањем у људе.
Награду „Бизнис партнер“ традици
онално 23 године уназад додељује
компанија Мас Медиа Интернешенел,
са истим циљем, да скрене пажњу
јавности и промовише компаније и
институције које у свом пословању
негују добре пословне обичаје, воде
рачуна о друштвеној заједници и
поштују еколошке норме.
Регионална награда „Бизнис парт
нер“ намењена је свим пословним
субјектима из земаља у региону (Сло
венија, Мађарска, Румунија, Хрват
ска, Србија, БиХ, Албанија, Грчка,
Македонија, Црна Гора, Кипар, Тур
ска) без обзира на делатност, величи
ну и облик власништва што обезбеђу
је услове да се мале и средње компа
није такмиче са великим бизнисом,
наводи се у саопштењу компаније
Масс Медиа.
Ове године стручни жири, саста
вљен од универзитетских професора,
доделио је укупно 44 награде.  М.Ђ.

Пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Инђија сликом и речју“ финансијски је подржан од стране Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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САША БУГАЏИЈА, начелник Градске управе за инфраструктуру и имовину

Подвожњак и базен биће
завршени ове године

Начелник Саша Бугаџија

У

Сремској Митровици
приведе се крају радо
ви на изградњи базе
на и подвожњака. Очекује
се да ће отварање базена
бити по завршетку купали
шне сезоне, средином сеп
тембра, као и да би подво
жњак званично требао бити
отворен за славу града, 8.
новембра.
Вршилац дужности начел
ник а Градске управе за
инфраструктуру и имовину
Саша Бугаџија за М новине
каже да је задовољан што
су обезбеђена средства из
градског буџета и са других
нивоа власти за завршетак
подвожњака и базена, две
највеће инвестиције у граду,
али не занемарује ни чиње
ницу да напредују радови
на изградњи зграде школе у
Мачванској Митровици и
канализације у Насељу
Мала Босна и Лаћарку.
- Што се тиче подвожњака
у последње време радови
су мало утихнули, што су и
грађани сами приметили,
али то је само зато што
чекамо да се оконча јавна

набавка за другу фазу радо
ва. Отварање понуда је 18.
јуна. Средства за наставак
радова на подвожњаку у
износу од 80 милиона дина
ра је обезбедила Управа за

капитална улагања Војводи
не. Подвожњак је пробијен,
завршени су они најтежи
бетонски радови, а радови
који нам предстоје су доста
лакши и брже ће се реали

зовати – наводи Саша Буга
џија.
У оквиру друге фазе про
јекта изградње подвожњака
биће изграђена и два кру
жна тока, код „Хороскопа“ и

150 кубних метара ситне фрак
ције на обали, а да би све
функционисало како треба,
ангажовани су спасиоци и
лекари Дома здравља – каже
Бугаџија.
Први резултати анализе

савске воде коју је урадио
Завод за јавно здравље Срем
ска Митровица показују да је
вода исправна за купање.
Купалишна сезона на Град
ској плажи званично траје до
10. септембра.

Сређена
плажа
Градска плажа у Сремској
Митровици званично је отво
рена у суботу, 10. јуна. За све
посетиоце тада је приређен
занимљив музички програм.
Плажу је дан пре званичног
отварања обишао и градона
челник Сремске Митровице
Владимир Санадер. Ове годи
не је за уређење плаже издво
јено девет милиона динара.
- Мој субјективни осећај је
да плажа изгледа лепше него
претходних година. Реновира
ни су тушеви и кабине, поста
вљене су нове жардињере са
цвећем, сва дечја игралишта
су поправљена и постаљене
су нове справе за вежбање.
Имамо игралиште за мали
фудбал, сређени су терени за
одбојку и кошарку. Насуто је
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Радови на изградњи подвожњака

„Електродистрибуције“ и за
њихову реализацију је обез
беђено 30 милиона динара
из Министарства привреде.
Радиће се и приступне сао
браћајнице, постављање
јавне расвете и на крају сад
ња зеленила. Начелник
истиче да је најважније да су
средства за све ове радове
обезбеђена и моли грађане
за још мало стрпљења.
Сви они који пролазе
поред хале Пинки могли су
да примете да је завршена
фасада на објекту базена,
постављена је спољашња
столарија, а следи уређење
ентеријера базена.
- Климатизација објекта је
завршена, радови у машин
ској сали су такође при крају,

Очекује се да ће отварање базена
бити по завршетку купалишне сезо
не, а да ће подвожњак бити отво
рен за славу града, 8. новембра
остаје да се постави топлот
на пумпа. Очекује нас при
кључење базена на бунар са
термалном водом. Одмах
затим следе и радови на
ентер ијеру,
постав љањ е
туш кабина, свлачион
 ица,
реквизита за базен и опре
мање просторија. Радови се
за сада одвијају без пробле
ма и утврђеном динамиком.
Након завршетка радова на
самом објекту базена ради

Постављена је фасада на базену

ће се и на уређењу простора
око базена за чега је већ
обезбеђен пројек ат. Ови
радови обухватаће изград
њу паркинга, као и прила
зног пута из Кузминске ули
це. И за завршетак базена
су обезбеђена сва средства,
тако да очекујем да ће купа
ње на базену бити могуће
већ по завршетку купали
шна сезоне на плажи – каже
начелник Саша Бугаџија.

Зграда нове школе у
Мачванској Митровици је
изграђена. Прошле године
добијено је девет милион
а
динара из Покрајине за
радове на школи, а очекује
се наставак радова на
даљем опремању школе.
Град је за средства за наста
вак радова на школи у
Мачванској Митровици кон
курисао у министарству и
чекају њихов одговор.
Од
начелника
Саше
Бугаџије сазнајемо да би
радови на изградњи хале за
сепарацију отпада на Регио
налној депонији „Срем –
Мачва“, чија је вредност око
39 милиона динара, до краја
јула требали да буду окон
чани. Линија за сепарацију
отпада која ће бити инста
лирана у халу је скоро завр
шена, а за потребе хале за
сепарацију набављени су
камион и утоваривач. Сред
ства су обезбеђена преко
Министарства пољопривре
де и животне средине.
- Прича о регионалној
депонији која је покренута
2007. године ће са почетком
рада хале и линије за сепа
рацију отпада бити заокру
жена – каже начелник Саша
Бугаџија.
На крају разговора начел
ник Градске управе за
инфраструктуру и имовину
Саша Бугаџија истиче да је
2017. година капиталних
инвестиција, али и да се
поред ових инфраструктур
них пројек ата ради и на
побошљању квалитета гра
ђана у селима.
Биљана Селаковић
Фото: Владимир Цуцанић
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МИРОСЛАВ КЕСЕР, ДИРЕКТОР „СИРМИЈУМ ПУТА“

За летње
одржавање
24,9 милиона
Ускоро радови на
крпљењу ударних рупа

З

а летње одржавање путева
на територији Града Сремска
Митровица из градског буџе
та издвојено је 24,9 милиона динара.
Прикупљање понуда је трајало до 12.
јуна, а ускоро ће бити познато којој
фирми су поверени радови на летњем
одржавању саобраћајница.
Како наводи вршилац дужности
директора Предузећа за одржавање
улица и путева „Сирмијум пут“ Миро
слав Кесер, приоритет је санација
главних саобраћајница, како би уче
сници у саобраћају били безбедни.
 Очекујемо да ће се до краја јуна
почети са радовима. Крпиће се удар
не рупе, пресвлачиће се новим слојем
асфалта поједине деонице, попра
вљаће се банкине поред пута. Радиће
се и у граду и по селима. Ови радови
за циљ имају да се саобраћај на град
ским улицама и локалним путевима
одвија несметано – наводи Кесер.
Из градског буџета је 5,8 милиона
динара издвојено за одржавање вер
тикалне и хоризонталне саобраћајне
сигнализације. Очекује се да ускоро
крену радови на исцртавању пешачких
прелаза, обележавању хоризонталне
сигнализације, поправци саобраћајних
знакова.
Од ове године посао уређења атар

Директор „Сирмијум пута“ Мирослав Кесер

ских путева и каналске мреже поверен
је Градској управи за пољопривреду и
заштиту животне средине, док ће над
зор радова вршити „Сирмијум пут“.
 Десет милиона динара је обезбеђе
но из градског буџета за атарске путе
ве, а ми смо учествовали у изради про
јекта са којим је Град конкурисао код

Нови директор задовољан
Мирослав Кесер је за вршиоца дужно
сти директора „Сирмијум пута“ именован
на седници Скупштине Града Сремска
Митровица 26. јула прошле године. Он
наводи да је задовољан како фирма коју
води функционише.
 Ми смо мала фирма са шест запосле
них. Имамо троје дипломираних економи
ста, једног дипломираног правника, једног
инжењера саобраћаја и једног инжењера
грађевине нискоградње. Тај број је дово
љан да се одраде сви послови који су нам

поверени. Ми смо ти који радимо мена
џерски део посла, сматрам да предузеће
функционише одлично, у служби смо гра
да нон стоп – сматра Мирослав Кесер.
Подсетимо, Скупштина Града Сремска
Митровица је 30. априла 2013. године,
након анализе стања у систему одржава
ња и изградње саобраћајница на терито
рији града и стања у предузећу „Путеви“
АД из Сремске Митровице, донела одлуку
о оснивању Предузећа за одржавање
путева „Сирмијум пут“ д.о.о.

Покрајинске владе за додатна сред
ства. Ако све буде како треба, Митро
вица ће добити и додатна средства из
Покрајине за ове намене – каже дирек
тор „Сирмијум пута“ Мирослав Кесер.
У надлежности „Сирмијум пута“ је
и зимска служба и за њено функцио
нисање биће издвојено 11,4 милиона
динара.
Иначе, овогодишњи буџет Предузе
ћа за одржавање улица и путева „Сир
мијум пут“ износи 51.750.000 динара.
Од тога су планирана средства осни
вача, Града Сремска Митровица у
износу од 50,2 милиона динара, док
су сопствена средства предузећа од
послова са тржишта 1.550.000 динара.
Наиме, градском одлуком из октобра
прошле године у надлежности „Сирми
јум пута“ су између осталог рекламне
ознаке поред пута и заузимање јавних
површина.
Б. Селаковић
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ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 25. ЈУНА

Грађани бирају 34 нова савета

И

збори за 34 савета месних зајед
ница, колико их има на терито
рији Града Сремска Митровица
биће одржани у недељу, 25. јуна.
Рок за подношење кандидатура исте
као је 12. јуна, следи проглашење листа
кандидата, формирање бирачких одбо
ра и штампање изборних листића, како
би све било спремно за 25. јун.
Како наводи вршилац дужности
начелника Градске управе за опште и
заједничке послове Мирослав Јокић,
који је и председник Комисије за спро
вођење избора за савете месних зајед
ница, бира се укупно 242 кандидата у
34 месне заједнице. У 11 месних зајед
ница, које имају мање од 1.000 бира
ча бира се пет чланова савета. То су:
Бешеново, Шуљам, Лежимир, Шишато
вац, Раденковић, Засавица 1, Засавица
2, Босут, Бешеновачки Прњавор и Ста
ра Бингула. У 10 села, која имају изме
ђу 1.000 и 2.000 бирача, бира се седам
чланова савета. То су: Велики Радинци,
Гргуревци, Манђелос, Дивош, Чалма,
Салаш Ноћајски, Ноћај, Равње, Јарак
и Шашинци. У 13 месних заједница, и
то у свим градским месним заједница
ма, Мачванској Митровици, Лаћарку,
Мартинцима и Кузмину, која имају пре
ко 2.000 бирача бира се девет чланова
савета.
За спровођење ових избора обезбе
ђена су средства из градског буџета, а
процене су да би изборни процес могао
да кошта између 500 и 600 хиљада
динара, што је далеко мање од онога
колико коштају неки други избори, каже
начелник Јокић.
- Претходним саветима истиче ман
дат, те смо у обавези да спроведемо
изборе за савете месних заједница.
Имаћемо укупно 34 бирачка места
колико имамо и месних заједница.
Нисмо ишли на већи број, јер сматрамо
да је то беспотребно трошење новца и
ресурса. Избори који ће бити одржани
25. јуна су по већинском систему, одно
сно гласаће се за кандидате који ће
бити представљени именом и прези
меном, за разлику од локалних и пар
ламентарних избора – наводи начел
ник и председник Комисије Мирослав
Јокић.
У року од 48 сати након спроведених
избора биће познати резултати и обја
вљена имена кандидата који су ушли
у савет месне заједнице. Затим следе
конститутивне седнице на којима ће
бирати председника.
Надлежности савета месних зајед
ница сведене су на минимум – аутоно
мија месних заједница готово да више
и не постоји. Почевши од нераспола
гања сопственим средствима као што
су „рудна рента“ или новац од лици
тације пољопривредног земљишта у
државном власништву, па до замене

Начелник Мирослав Јокић

Избори који ће
бити одржани
25. јуна су
по већинском
систему, односно
гласаће се за
кандидате који
ће бити
представљени
именом и
презименом,
за разлику
од локалних и
парламентарних
избора

сијалица уличне расвете која мора да
буде пропраћена ланцом захтева и
одобрења да би на крају део насеља
дочекао екипу која ће заменити прего
релу светиљку. С обзиром на то да су
месним заједницима смањене надле
жности, питамо начелника колико су
људи заинтересовани да се укључе у
рад савета.
- Нема неке веће заинтересовано
сти у односу на прошле изборе. Раз
лог за то је вероватно чињеница да су
законом и подзаконским актима над
лежности месних заједница далеко
мање, па просто и људи не виде потре
бу да се озбиљније укључе у вође
ње села. Међутим, свакако да савет
месне заједнице игра значајну улогу,
поготово у селима. На пример, Савет
месне заједнице Лаћарак има тежину
и озбиљну улогу, активан је и труди се
да решава круцијалне али и оне сва
кодневне проблеме мештана. Члано
ви савета су људи који су први у кон
такту са грађанима. Нераскидива су
спона између нас и сваког грађанима
у било ком месту на територији нашег
града. Можда они немају моћ да доне
су одлуку, да пресеку, али прикупљају
информације, проблеме, сугеришу нам
које потезе ми треба да повучемо како
би наши грађани живели боље. Зато
је важно изабрати људе који ће тај
посао прихватити на један одговоран
и озбиљан начин и који ће се трудити
да помогну својим грађанима да живе
боље – каже Мирослав Јокић.
Б. С.
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СКУПШТИНСКА РАСПРАВА И КОМЕНТАРИ

Каква култура нам (не) треба

К
Кад културне
институције буду
место чије ће
финансирање
бити еквивалентно
оствареним
програмима, а не
и резервоар за
збрињавање
партијских активиста,
тек онда ће се моћи
причати о култури
која служи својој
сврси у пуном смислу

ажу да је Јозеф Гебелс, Хитле
ров најчувенији пи-ар изговорио
ону чувену реченицу која и данас
може имати смисла: Кад год ми спо
мену реч култура, машим се за
пиштољ. Ову реченицу користимо као
метафору, али су без сумње и есесов
ци знали за јадац онога што фигурира
као институционална култура.
Расправа коју је недавно на седни
ци Скупштине Града покушала (безу
спешно) да иницира опозиција, отво
рила је нека, али не баш права пита
ња везана за рад културних институ
ција у Сремској Митровици. Опозици
ја има право да критикује рад власти,
то је уосталом и њен посао, али се
критика неретко своди на ствари које
су биле присутне и у ранијим перио
дима, односно када су они који су
данас у опозицији, вршили власт на
исти начин, без жеље да промене оно
што данас критикују.
На претпоследњој седници Скуп
штине Града Сремска Митровица 24.
априла већином гласова одборника
усвојени су извештаји о пословању
установа из области културе, туризма
и спорта за прошлу годину.
Поједине установе културе у про
шлој години су повећале број запо
слених, а из градског буџета је за

накнаде члановима надзорних и
управних одбора у осам установа кул
туре, исплаћено 16,5 милиона дина
ра.
Према финансијским извештајима
које су поднеле установе културе
већина је наjвише новца потрошила
на плате запослених и накнаде чла
новима надзорних и управних одбо
ра. Управо је то била и једна од при
медби шефа опозиционе одборничке
групе „За бољу Митровицу“ Алексан
дра Продановића.
– Мој став када је у питању култура
је да треба улагати што више у култу
ру. Ми као царски град морамо да
улажемо у културу, културне институ
ције и манифестације, али не на
начин на који се то сада ради. Устано
ве су постале машине за трошење
буџетских пара, за запошљавање и
трошење средстава за чланове
управних и надзорних одбора, у које
ви трпате своје чланове. Свака уста
нова троши више од два милиона
динара годишње за накнаде чланова
управних и надзорних одбора. Већи
на установа није у стању да заради
средства сама, па чак није у стању да
заради и оно мало што је стављено у
програм. Због тога је мој предлог да
укинете накнаде за чланове управних
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Директорица Позоришта Јелена Јанковић

НАЧЕЛНИК ИЛИЈА НЕДИЋ

Установе су оправдале
своје постојање
Вршилац дужности начелника Град
ске управе за културу, спорт и омлади
ну Илија Недић није желео да комен
тарише изјаву Александра Продано
вића да су средства која се исплаћују
члановима надзорних и управних
одбора могла боље да се искористе.
На питање због чега Сремска Митро
вица по узору на Руму, Инђију и Шид
нема Културни центар, јединствену
установу културе, те би и трошкови
били много мањи, начелник одговара:

- Ми у Граду имамо две регионал
не установе културе, то су Историјски
архив и Завод за заштиту споменика
културе. Исто тако, сматрам да Позо
риште, Галерија и Музеј треба да буду
самостални. Установа за неговање
културе „Срем“ се бави аматеризмом,
док Центар за културу „Сирмијумарт“
организује Срем фолк фест, али и има
ју друге програмске делатности. Зато
сматрам да је постојање свих ових
установа оправдано.

и надзорних одбора и да та средства
пребаците Центру за социјални рад
за помоћ социјално угроженој деци –
изјавио је 24. априла за скупштин
ском говорницом Александар Прода
новић.
Како смо већ рекли, право је опози
ције да критикује, али Продановић се
није бавио суштином. Да ли ће партиј
ски активисти бити финансирани кроз
разне одборе, или ће седети на фик
тивним радним местима само да би
примали плату, то је релативно. Упра
во је у време Продановићеве власти,
тј. док је био у коалицији са Ненадом
Лемајићем, оформљена Установа за
неговање културе Срем, која је слу
жила за фиктивно запошљавање и
запошљавање супруга тадашњих
виђенијих функционера. Свака власт
за свог ваката зна и за част и за маст,
тако да су Продановићеви предлози
помало демагошки.
Мирослав Певац, одборник одбор
ничке групе „Лига социјалдемократа

Начелник Градске
управе за културу,
спорт и омладину
Илија Недић каже да
ће културна политика
Сремске Митровице
од следеће године
већи акценат
стављати на
пројектно
финансирање

Војводине – Либерално демократска
партија – Зелена еколошка партија
Зелени“, који је део владајуће већине,
такође је прокоментарисао функцио
нисање митровачких установа култу
ре.
– Установе културе се својим најве
ћим делом ослањају на буџет Града.
Галерија је пример где може да се
оствари приход и већи од сопствених
средстава, јер успешније галерије у
Србији живе од продаје слика. То је
један од модела како може да живи
једна инстит уција. Потребна је
виспреност, знање директора да уче
ствује на свим републичким и покра
јинским конкурсима и тако обезбеде
додатна средства. Извештаји који
подносе директори установа културе
треба да буду на вишем нивоу.
Мислим да после шест месеци треба
подвући црту и видети колико је која
установа радила, не казнити, већ
мотивисати људе да раде, а мислим
да је свима у циљу да заштитимо
буџет Града, а не да се расипају паре
– сматра Певац.
И овај активиста ЛСВ канда није
баш упознат са оним што говори. Тач
но је да има галерија које лепе паре
зарађују тргујући сликама и осталим
што уз то иде, али то свакако нису
завичајне галерије типа „Лазара Воза
ревића“. Доказ за то је и Галерија
„Сава Шумановић“ у Шиду. Да су
писци ових редова одборници које
плаћа буџет Града, они би се рецимо
питали зашто Град не издвоји паре за
запошљавање кустоса у митровачкој
Галерији?
Према извештају о извршењу град
ског буџета за прошлу годину, за
функционисање локалних установа
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Сремска Митровица
је једина локална
самоуправа у Срему
која има чак осам
установа културе.
Завод за заштиту
споменика културе
и Историјски архив
Срем јесу регионалне
установе, са седиштем
у Сремској Митровици,
те се и плате
запослених у тим
културним установама
исплаћују из
градског буџета
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Одборници Мирослав Певац и Александар Продановић

културе је потрошено преко 190 мили
она динара, од тога за зараде запо
слених у истим тим културним устано
вама је исплаћено 74.254.157 динара.
За програмску делатност је издвојено
такође око 74 милиона динара.
Поређења ради, за примарну здрав
ствену заштиту прошле године је из
градског буџета издвојено 8,2 мили
она динара, а за социјалну и дечју
заштиту око 33,8 милиона динара.
Сремска Митровица је једина
локална самоуправа у Срему која има
чак осам установа културе. Завод за
заштиту споменика културе и Историј

ски архив Срем јесу регионалне уста
нове, са седиштем у Сремској Митро
вици, те се и плате запослених у тим
културним установама исплаћују из
градског буџета. Међутим, да ли су
Сремској Митровици потребни Центар
за културу „Сирмијумарт“ или Устано
ва за неговање културе „Срем“?! Или
би било економичније да се устано
ве културе групишу под јединствени
Културни центар, који постоје у Инђи
ји, Руми и Шиду. Културни центар би
имао једног директора, једно рачуно
водство, као и један управни и надзор
ни одбор. Накнаде члановима истих
би биле вишеструко мање, а средства

Митровачки затвор седиште културе
Казнено поправни завод Сремска
Митровица током године организује
неколик о манифестација, како у
затвореном делу затвора, тако и у
ресторану хотела Срем и на хиподро
му.
Фестивал беседништва осуђених
лица ће и ове године крајем јуна бити
одржан по трећи пут. На њему уче
ствују осуђена лица из српских затво
ра, а прошле године се међу беседни
цима нашла и једна дама.
Заједно са Центром за културу
„Сирмијумарт“ одржава се и ликовна
колонија, у оквиру које се изложу
радови осуђених лица, а за њих се
током године организује и Спортски
дан.
Како наводи управник митровачког
затвора Александар Алимпић, све ове
манифестације КПЗ самостално орга
низује, а Град Сремска Митровица им
помаже кад год за тим постоји потре
ба.
- Организујемо доста манифестаци
ја у којима учествује осуђеничка попу
лација, зато шо желимо да разбијемо
предрасуду да су они грађани другог
реда – наводи Алимпић.
У реновираном ресторану Хотела
Срем недавно је организован први

Тамбурица фест одржан у хотелу Срем

Тамбурица фест Срема, уз подршку
Тамбурица феста из Петроварадина,
а победници такмичења у Сремској
Митровици „Сремска банда“ су доби
ли прилику да следеће године насту
пају на Петроварадинској тврђави у

оквиру Тамбурица феста.
На хиподрому се већ неколико годи
на организују коњичке трке, а овогоди
шњи Коњички дан биће одржан у окто
бру. Такође се на хиподрому сваког
викенда одржава и Школа јахања.
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Културни центар у
Кузмину окупља младе

Манифестација Распевана јесен

Пре две године у Кузмину основан
је Културни центар, удружење грађа
на Кузмина. У оквиру Културног цен
тра функционише секција фолклора,
тамбурашка и драмска секција. Ини
цијатор оснивања Културног центра
је Славко Шојић. Сва ова удружења
окупљена су у Дому културе. Он је уз
помоћ неколико људи успео да се
избори за формирање овог центра,
да покрене и оживи село.
- У склопу Културног центра функ
ционише тамбурашка секција, три
фолклорне групе, фитнес клуб и
драмска секција. Имамо око 100 чла
нова, углавном су то омладина и
деца. Тамбураши су учествовали на
Фестивалу „Младе жице“, фолклора
ши учествују на Куленијади у Ердеви
ку, гостовали су и у околним селима,
Вишњићеву, Босуту... Град Сремска
Митровица помаже, али у зависности
од буџета са којим располаже. Про
шле године смо добили 220.000
динара од Града. Купили смо 300 сто
лица, па накнадно и додатних 80, јер
је сала била празна, затекли смо
хаос. Ове године смо конкурисали за

Оснивач Културног центра
Кузмин Славко Шојић

350.000 динара за куповину ношњи
за фолклор. Суштина целе приче је
да се новац увек искористи тачно за
чега је намењен. Стварно је све што
је урађено видљиво и можемо рећи
да је Кузмин за пример – каже Слав
ко Шојић.

Више чланова управних и
надзорних одбора, него запослених
У осам установа културе на терито
рији Града запослено је укупно 136
радника, од тога 98 на неодређено и
38 на одређено време. Овде седи
укупно 45 чланова управног и 32 чла
на надзорног одбора. За председника
УО се месечно исплаћује 15.000 дина
ра, а члановима 12.000 динара, док
месечна накнада за председника НО
износи 10.000 динара, а за чланове
8.000 динара. Примера ради, Галери
ја „Лазар Возаревић“ има пет запо

слених и дупло више чланова надзор
ног и управног одбора. Надзорни
одбор броји четири члана, а управни
шест. За зараде је у прошлој години
исплаћено 2,5 милиона динара, а за
накнаде чланова надзорног и управ
ног одбора 2,1 милион динара.
У установама културе нико није хтео
да коментарише трошковник чланова
управних и надзорних одбора, сма
трајући да о томе бригу води локална
самоуправа у складу са законом.
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из буџета искоришћена на „паметни
ји“ начин. Можда би онда било више
новца за сређивање сале Позори
шта, јединог професионалног театра
у Срему, па се не би у Руми органи
зовао хуманитарни концерт за помоћ
митровачком Позоришту.
Ипак, оно што је основно јесте каква
нам култура треба. Начелник Градске
управе за културу, спорт и омладину
Илија Недић каже да ће културна
политика Сремске Митровице од сле
деће године већи акценат стављати
на пројектно финансирање. То је не
само тренд у развијеном свету и
европским стандардима, већ се овај
пример показао као веома добар у
пракси. Та пракса сигурно је добродо
шла, јер ће митровачком Позоришту
пружити могућност да са већом изве
сношћу обави улогу домаћина на
Смотри професионалних позоришта
Војводине. Ова манифестација, која
је Сремску Митровицу заобилазила
пуне две деценије, сада ће се поново
наћи под светлима царског града, а за
то је најзаслужнија Јелена Јанковић,
која је Позориште „вратила кући“.
Када се све узме у обзир, Илија
Недић има разлога да буде задово
љан, јер ће увођење праксе пројект
ног финансирања довести многе
ствари у ред. Више новца за саме
програме, аутоматски значи да ће
мање пара остајати ономе што није
културни програм, већ администраци
ја која је често непотребна. Можда је
за поређење и пример Кузмина, лепог
сремског села које има Културни цен
тар, удружење грађана које под јед
ним кровом окупља стотинак култур
них стваралаца различитих профила.
Сналажењем уз помоћ спонзора и
локалне самоуправе, уређен је про
стор у сеоском дому културе, па се са
скромним финансирањем од стране
Града овде одигравају културни дога
ђаји који животу у овом месту дају
посебну драж.
За културу пара има онолико колико
буде у каси. Суштина је у кључу за
њихово трошење. Ако један Кузмин
анимира 100 аматера за како кажу
220.000 динара годишње, колико онда
може Сремска Митровица за око 200
милиона динара?
Уосталом, ако ћемо право, па и
митровачки Затвор је значајан чини
лац културног живота Сремске Митро
вице (фестивал беседништва, ликов
на колонија, тамбурашки фестивал
итд.), а за то не троши паре из град
ског буџета.
Кад култ урне инстит уције буду
место чије ће финансирање бити
еквивалентно оствареним програми
ма, а не и резервоар за збрињавање
партијских активиста (што је одувек
била пракса свих власти), тек онда ће
се моћи причати о култури која служи
својој сврси у пуном смислу.
У сваком случају, лепше је са култу
ром.
Е. М. Н.
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ИМА ЛИ СПАСА ЗА МИТРОВАЧКУ ДРЖАВНУ АПОТЕКУ?

Спашавање Апотеке
буџетским новцем
До сада је из
градског буџета
издвојено око 25
милион
 а за
дугове Апотеке.
Међутим, како је
нагласио
начелник
Војислав
Мирнић, тешка
је борба са
конкуренцијом,
јер тренутно на
територији
Града Сремска
Митровица ради
преко 60 апотека

Р

ачун Апотекарске установе у
Сремској Митровици, који је
био под блокадом од новембра,
је одблокиран. То значи да су конач
но на полице Апотеке почели да при
стижу лекови. За ово је заслужан
Град Сремска Митровица који суб
венционише дугове према добавља
чима, а све је извесније да ће то
радити до краја буџетске године. Са
осам добављача потписани су прото
коли где се измирење обавеза дефи
нише на период од шест месеци до
четири године. Укупна вредност пот
писаних протокола је око 100 милио
на динара. Још увек не стиже довољ
на количина лекова која би употпуни
ла понуду која је потребна објектима
који раде, али и потребе грађана. Да
ли је опстанак државне апотеке од
општег интереса за грађане, град и
државу?
- Градска управа за здравствену и
социјалну заштиту субвенционише
Апотеку месечно са око четири мили

Начелник Војислав Мирнић

она динара. То су субвенције наме
њене за обавезе према добављачи
ма по споразуму које Апотека има са
њиховим повериоцима, односно

Директор Апотеке Драган Божић

добављачима. Кроз ову субвенцију
омогућујемо несметан рад Апотеке.
Субвенцион
 исање је планирано до
краја ове буџетске године, односно
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ДИРЕКТОР ДРАГАН БОЖИЋ:
Нисам власник приватне апотеке
Већ месецима, паралелно са причама о
финансијском посрнућу митровачке државне
апотеке, спекулише се и са причом о приват
ној апотеци „Божић“. За ову апотеку многи
мисле да је приватно власништво актуелног
директора митровачке државне апотеке Дра
гана Божића. Приватна апотека „Божић“ нала
зи се у самом центру Руме, а Румљани мисле
да ју је Божић отворио јер не може да живи од
минималца који тренутно прима. Међутим,
Драган Божић одлучно демантује ове гласине:
– Приватна апотека „Божић“ није моја. Лице
које је отворило ову апотеку је тражило дозво
лу да се тако зове и ја нисам имао ништа про
тив. Иначе, немам ништа са том приватном
апотеком – каже за М новине директор митро
вачке државне апотеке Драган Божић, који по
ономе што говори за наш лист, по свему суде
ћи једва саставља крај с крајем, животарећи
од минималца, вероватно из чисте љубави
према Сремској Митровици и отаџбини.
Драган Божић је иначе митровачки кадар
који живи у Руми.

док се не успостави један здрав
систем кад ће апотека сама моћи да
рефинансира своје обавезе. Тренут
но је исплаћено око осам милиона
динара, односно две рате. Најдужи
споразум склопљен је на 48 месеци
према највећем добављачу Фениксу.
Апотеци се достављају лекови који у
овом тренутку нису довољни да попу
не понуду која је потребна објектима
који раде, али ћемо настојати да се
подигну кредитни лимити и повећа
испорука лекова. За овај проблем се
очекивало да Република заузме свој
став, међутим до тога није дошло, а
ми нисмо могли да чекамо, јер сваки
дан блокаде је нама стварао само
додатне трошкове. Самоиницијатив
но, уз поштовање законског оквира и
сагласност са министарством, Град је
стао уз Апотекарску установу – рекао
је начелник Градске управе за здрав
ствену и социјалну заштиту Војислав
Мирнић.
Оно што је битно за истаћи јесте то
да су према онима који су проглаше
ни за технолошке вишкове, све оба
везе регулисане. Исплаћене су зара
де, јубиларне награде, путни трошко
ви...
- Што се тиче плата радника који су
остали, иако су минималне, редовно
се исплаћују. Још увек не сматрам да
смо дошли до нивоа кад можемо
рећи да апотеке саме могу да рефи
нансирају своје обавезе и да послују
стабилно, али радимо на томе и
нећемо дозволити да се угаси Апоте
карска установа. То не иде баш пла
нираном динамиком, али борићемо
се. Имамо позиве из мањих општина
које желе да чују како смо ми решили

овај проблем, јер Град не сме да
зак ључ и ванс удс ка пор авн ањ а
директно са добављачима нити да
учествује у било ком тројном спора
зуму око исплате обавеза добавља
чима – објашњава Мирнић.
До сада је из градског буџета издво
јено око 25 милиона за дугове Апоте
ке. Међутим, како је нагласио Мир
нић, тешка је борба са конкуренци
јом, јер тренутно на територији Града
Сремска Митровица ради преко 60
апотека.
Ко је главни кривац за „пропаст“
државне апотеке и да ли је томе
једино допринело омогућавање при
ватним апотекама да издају лекове
на рецепт? Још увек није регулисано
низ законских регулатива, а једна од
њих јесте и да размак између две
апотеке не сме бити мањи од 300
метара. Да ли је ово нови почетак за
Апотекарску установу или почетак
краја?
- Због проблема смо дошли из раз
лога што је дошло до хиперпродукци
је у отварању апотека, што све отво
рене апотеке могу да склапају угово
ре са Фондом и због тога што су
државне апотеке принуђене да леко
ве са позитивне листе снабдевају у
складу са законом о централним јав
ним набавкама, где је умногоме део
прихода изгубила. Мањак прихода,
повећан број запослених и приватних
апотека утицао је на то, да је у једном
моменту, постало немогуће да апоте
ке функционишу. Трошкови су прела
зили границе онога што апотека може
да приходује. Ми смо покушали да
увођењем минималне зараде и поди
зањем кредита смањимо трошкове,

међутим, то су све биле мере које
нису у том моменту могле да се
ускладе са дуговањима. Уз помоћ
локалне самоуправе направили смо
договор са добављачима о отплати
дуговања. Целокупан дуг се кретао у
једном моменту око 150 милиона
динара, с тим што смо ми имали око
15 милиона потраживања од стране
Републичког фонда за здравствено
осигурање – каже директор Апотеке
Драган Божић, којем је на последњој
седници Скупштине Града продужен
в.д. мандат на период од шест месе
ци.
- Кренули смо од нуле после скида
ња блокаде. Међутим, уследио је
други проблем. Добављачи још увек
врло обазриво испоручују лекове,
што нама у овом моменту отежава
послове, јер ми морамо да имамо
комплетну палету лекова, да бисмо
могли да функцион
 ишемо. Надам се
да ћемо успети да са добављачима у
наредном периоду постигнемо дого
воре како бисмо вратили у апотеке
палету лекова која је неопходна за
нормално функцион
 исање и за нор
малан рад. Један број грађана, оног
момента када је чуо да је Апотека
почела поново да ради, поново је
почео да долази по лекове у држав
не апотеке. Међутим, због снабдева
ња које у овом моменту није онако
како бих ја желео, долазили смо у
ситуацију да немамо неки лек зато
што поједини добављачи нису испо
ручили па је то био проблем. У
моменту кад будемо имали комплет
ну палету лекова мислим да неће
бити проблема – истиче Божић.
Сања Станетић
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Извођач радова Радомир Бојић и градоначелник Владимир Санадер

ГРАДОНАЧЕЛНИК ВЛАДИМИР САНАДЕР ОБИШАО РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛАЋАРКУ

Радно у Сремској улици

У

Сремској улици у Лаћарку у току
су радови на изградњи канали
зације, које је прошлог петка, 9.
јуна, обишао градоначелник Владимир
Санадер. Недавно су завршени радо
ви у делу Ниске улице у дужини од 800
метара, а наредна два и по месеца ће
се радити канализација у Сремској
улици.
- Ми сваке године урадимо по део
канализацион
 е мреже у Лаћарку, с
обзиром на то да је овај пројекат вео
ма обиман и скуп. До сада је уложено
преко 200 милиона динара у канализа
цију у Лаћарку, а процене су да је
потребно уложити још толико средста
ва. Морам да се захвалим Управи за
капитална улагања Војводине која је
обезбедила средства за радове на
изградњи канализације у Лаћарку. Са
тим средствима ћемо успети да завр
шимо Сремску улицу и део Ниске, а
следеће године настављамо радове
даље. Како се мрежа шири, тако се и
људи прикључују и на тај начин се
решава проблем фекалног отпада и
подземних вода – рекао је приликом
обиласка радова митровачки градона
челник.
Поред радова у Лаћарку, ускоро би
требало да почну и радови на изград
њи канализације у Новосадској улици

Изградња канализације у Сремској улици

у сремскомитровачком Насељу Мала
Босна.
- Управа за капитална улагања је за
Новосадску улицу определила девет
милиона динара, тендер је расписан и
ускоро очекујемо отварање понуда,
како бисмо добили и извођача ових
радова. Ове године ћемо завршити
канализацију и Новосадској улици и
остаје нам још само Бањалучка улица

и део Улице Иве Андрића у Малој
Босни – изјавио је Владимир Санадер.
Иначе, за изградњу канализације у
Лаћарку и Малој Босни у овој години је
обезбеђено 39 милион
 а динара. Из
буџета Града опредељено је 10 мили
она динара, док је 29 милиона динара
обезбедила Управа за капитална ула
гања Војводине.

Б. С.

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

Стратешки планови
јавних предузећа
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ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА

Стабилно
водоснабдевање
Водоснабдевање на целој територи
ји општине Инђија у потпуности је ста
билно, потврдио је на последњем
састанку Система 48 у Инђији Драго
љуб Трифуновић, в.д. директора ЈКП
„Водовод и канализација“. Он је иста
као да за сада нема никаквих пробле
ма, да системи и подсистеми функцио
нишу нормално и да се ситуација неће
мењати до краја лета.
Како би се дошло до неопходних
информација о количини воде са којом
комунално предузеће може располага
ти у наредном периоду, у току је тести
рање бунара. Тај посао подразумева и
анализу квалитета воде.

Седница Општинског већа

Инђијски већници разматрали су средњорочне плано
ве пословних стратегија и развоја за период 2017. до
2021. године и то јавних предузећа „Ингрин“, ЈКП „Кому
налац“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈП „Ингас“ и ЈП
„Инђија пут“

Н

а 38. седници Општинског већа у
Инђији одржаној у понедељак,
12. јуна већници су разматрали
укупно 32 тачке дневног реда. Пре
усвајања дневног реда, дошло је до
његове измене. Предлог одлуке о
завршном рачуну буџета Општине
Инђија за 2016. годину замењен је тач
ком дневног реда која се односила на
давање подршке пројекту уређења
вртића у Љукову, за који ће средства
издвојити Фондација Новак Ђоковић.
Фондација Новак Ђоковић помоћи ће
око уређења простора у оквиру сеоске
школе, у којем ће убудуће бити сме
штени предшколци из тог инђијског
села.
Између осталог, на седници Општин
ског већа, разматрани су средњорочни
и дугорочни планови пословних стра
тегија и развоја свих јавних предузећа
чији је оснивач општина Инђија. У
питању су стратешка документа која
су урађена у складу са новим Законом
о јавним предузећима. Инђијски већ
ници разматрали су средњорочне пла
нове пословних стратегија и развоја за
период 2017. до 2021. године и то јав
них предузећа „Ингрин“, ЈКП „Комуна
лац“, ЈКП „Водовод и канализација“,
ЈП „Ингас“ и ЈП „Инђија пут“, као и
њихове дугорочне планове пословних
стратегија и развоја за период 2017.
до 2026. године. Сваки средњорочни и
дугорочни план садржи економско -

финансијске анализе са очекиваним
билансима стања и успеха за предви
ђени период, маркетинг план, опера
тивни план са обимом пословања и
циљевима у развоју основних делат
ности, као и кадровске аспекте и
финансијски план.
Осим стратешких докумената, на
последњој седници Општинског већа у
Инђији утврђени су и предлози реше
ња о именовању директора три јавна
предузећа: ЈП „Ингрин“, ЈКП „Водовод
и канализација“ и ЈП „Ингрин“. Након
недавно спроведеног јавног конкурса
већници су утврдили решења на осно
ву којих ће се одборници Скупштине
општине Инђија определити да ли ће
предложена лица обављати функцију
директора у законом прописаном
периоду од четири године. За новог
директора ЈП „Игрин“ предложен је
досадашњи вршилац дужности на тој
функцији, Момчил о Малешевић,
дипломирани економиста из Бешке.
За директора ЈП „Инђија пут“ Зоран
Милићевић, дипломирани економиста
из Бешке, док је за функцију директо
ра ЈКП „Водовод и канализација“ пред
ложен Драгољуб Трифуновић, дипло
мирани економиста из Инђије. На кон
курс који је закључен, како се наводи у
сваком од решења, за свако од поме
нута три јавна предузећа пријавио се
по један кандидат.
М. Ђ.

Трифуновић је подсетио да су у прет
ходној години имали проблема са
великим бројем хаварија, јер је систем
стар више од 40 година.
- Прошле године смо имали преко
1.000 хаварија, што значи да су наше
екипе свакодневно интервенисале бар
два до три пута. Иако је систем у сва
кодневној експлоатацији више од чети
ри деценије, то не значи да нећемо
наставити да радимо истим темпом каже Трифуновић.
Радници „Водовода“ свакодневно се
налазе на терену како би се побољша
ла наплата. У претходним месецима,
каже Трифуновић, наплата на месеч
ном нивоу износила је 12 милиона
динара, док је у мају била нешто већа,
око 15 милиона динара.
- Тај тренд се појачава, пре свега
због интензивирања наплате, а већ
сада имамо повећану потрошњу воде.
Наше екипе су на терену и опомињу
неплатише. Потрошачима нудимо и
даље да потпишу репрограме, јер ће
тако лакше измирити своја дуговања
према „Водоводу“ - каже в.д. директо
ра истичући на крају да су трошкови
одржавања система веома високи. На
годишњем нивоу трошак за електричну
енергију износи више од 30 милиона
динара, због чега је неопходно ефика
сном наплатом одржати економску ста
билност предузећа, каже Трифуновић.

М.Ђ.

Пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Инђија сликом и речју“ финансијски је подржан од стране Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СТАРА ПАЗОВА: ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА

Кров над главом за четири
породице

П

ример како институције брину
и помажу оне који су морали да
напусте своје домове је Општи
на Стара Пазова која суфинансира
пројекат републичког Комесаријата
за избеглице чиме се трајно решава
један од горућих проблема породица
које су интерно расељене са Косова.
Уговорe о откупу сеоских кућа са окућ
ницом породицама је 12. јуна уручио
председник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић.
Захваљујући пројекту чији је крајњи
циљ стамбено збрињавање интерно
расељених лица кроз откуп сеоских
кућа са окућницом, породици Ђорић
поред још три са територије општи
не Стара Пазова напокон је решено
стамбено питање.
Њима је одобрено по 9.500 евра за
куповину куће и 1.500 евра намење
них за куповину грађевинског мате
ријала за поправку или адаптацију
откупљених кућа. У Повереништву за
избеглице у овој општини најављују
решавање стамбеног питања за још
шест породица интерно расељених са
Косова.
- Услов је био да подносиоци пријава
на конкурс имају пребивалиште, одно
сно боравиште на територији општине
Стара Пазова и да не поседују непо
кретности на територији Републике
Србије. Искористила бих прилику да
позовем све породице интерно расе

ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

Завршна приредба

Уручење уговора

љених лица, уколико немају решено
стамбено питање, а имају пребива
лиште на територији наше општине.
да се јаве на нови јавни позив који је
отворен од 13. јуна – истакла је Дра
гана Стојковић Барјактаровић, пове
реница за избеглице у Општини Стара
Пазова.
Породица Ђорић која скоро две
деценије није имала решено стамбе
но питање. Након што су избегли из
Ораховца, насељавају се у Крушевац,
а последњих неколико година живе у
Старој Пазови.
- У Србију сам дошао 1999. године,

као и већина породица које су избегле
са Косова и од тада сам био подста
нар. Било је тешко јер сам до сад мно
го пута са породицом био приморан да
мењам станове и место боравка. Сада
сам срећан што ћу напокон са својом
породицом имати кров над главом –
каже Небојша Ђорић из Старе Пазове.
Укупна вредност пројекта Комеса
ријата за избеглице Републике Србије
који са 10 посто суфинансира Општи
на Стара Пазова је 11 и по милиона
динара, а корисници сопственим сред
ствима до 50 посто могу учествовати у
самом откупу кућа.

рацију будућих првака, али и родитељи,
који знају да се овом приредбом завршава
један део детињства њиховог детета, које
ће од првог септембра да седне у школске
клупе.
З.К.

Ивана Максимовић - Анђушић. Оне су ујед
но поставиле и нови државни рекорд, а
наступиле су и дисциплини ваздушна
пушка, 60. метака.
Д.Б.

СТРЕЉАШТВО

Марија Малић друга

Завршном приредбом у позоришној сали
у Старој Пазови, девет група предшколаца
из ПУ Полетарац приказало је један део
комплетног васпитно – образовног рада,
на задовољство самих малишана, њихо
вих родитеља и васпитача. У програму су
се низале добро уигране, лепо осмишље
не песме и игре, од мјузикла „Алиса у
земљи чуда“, преко малих рокера, морских
сирена, до народних игара све са машто
витим и разноврсним костимима. Задо
вољство програмом нису крили ни васпи
тачи, срећни што су извели још једну гене

На једном од највећих такмичења у стре
љаштву „Велика награда Новог Сада“ које
има међународни карактер Марија Малић
чланица стрељачке дружине Јединство из
Старе Пазове освојила је друго место у
конкуренцији сениорки. Она је упуцала
249,5 погодака колико и првопласирана

ОШ „СИМЕОН АРАНЦКИ“

Мала матура
Генерација 2002. годиште у основној
школи „Симеон Араницки“, која је ове
године завршила своје основно образова
ње, прва је која је ушла у нову школу 2009.
године и по томе ће бити упамћена, рекла
је на свечаној додели диплома директорка
Слађана Бурсаћ. Међу 54 осмака, шест је
носилаца Вукове дипломе: Маја Малечић,
Маја Борић, Кристина Штетић, Алекса
Станковић, Маја Поповић, која је прогла
шена за спортисту генерације и Денис
Балеј, који је понео титулу ученика генера
ције. Денис је добио и 9 посебних диплома
за учешћа на такмичењима и радује га то
што се његов труд и залагање у школи
исплатило. Након краћег програма у школ
ском холу, мали матуранти школе „Ара
ницки“ су наставили дружење на опро
штајној вечери у једном од угоститељских
објеката.
С.С.
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НовА ПазовА

Изградња канализације
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ИНФРАСТРУКТУРА

Петља код
Нове Пазове
Због радова на новој петљи код Нове
Пазове, на ауто-путу Београд - Нови
Сад, затворена је коловозна трака у сме
ру од Беог рада ка Новом Саду у дужини
од око 800 метара. Такође, саобраћај на
надвожњаку на путу између Нове Пазове
и Старих Бановаца, тренутно се одвија
једном коловозном траком наизменич
ним пропуштањем возила. Од 9. јуна на
снази је обустава саобраћаја на локал
ном путу Нова Пазова - Стари Бановци.
Из правца Нове Пазове возила се преу
смеравају на ауто-пут, а од Старих Бано
ваца је комплетан саобраћај преусмерен
преко Старе Пазове. 
Ј.К.

КАРИТАС

Мила Рајишић

О

пштина Стара Пазова је једна од 11
локалних самоуправа којој су по конкур
су Покрајинског секретаријата за пољо
привреду, водопривреду и шумарство додеље
на средства за суфинансирање изградње и
реконструкције водних објеката у јавној своји
ни у текућој години. За 14 пројеката из покра
јинског буџета издвојено је 132,5 милиона
динара. Један од њих је и пројекат „Канализа
ција употребљених вода у делу насеља Нова
Пазова“ који подразумева радове на изградњи
канализационе мреже од дужини од 576 мета
ра на коридору војачког пута од Алумила до
скретања у комплекс базена у Новој Пазови.
Ако не буде неких временских неприлика,
што се не очекује с обзиром да је лето, за два
месеца би сами радови требали да буду готови
и да се онда спроведу неопходне процедуре
до употребне дозволе што ће омогућити кори
шћење канализационог система, кажу у ЈКП
„Водовод и канализација“ који су реализатори
пројекта.
Извођач радова требало би да буде изабран

током јуна месеца, а комплекс базена у Новој
Пазови са око 2.000 корисника у сезони и осам
комплекса у индстријској зони реал
 изацијом
ове инвестиције имаће могућност прикључка
на канализацону мрежу.
-Када се заврши канализацион
 а мрежа на
овој деон
 ици и пусти у функцију, превасходно
ће се решити проблем одвођења отпадних
вода са комплекса базена, јер је сада у функ
цији јама за отпадне воде, те због тога мора да
се празни и то је неупоредиво скупља варијан
та него када се прикључи на канализациони
систем – истиче инжењер у техничкој служби
ЈКП „Водовод и канализација“ Мила Рајишић.
Захваљујући унапред припремљеној про
јектно – техничкој документацији у старопазо
вачком ЈКП „Водовод и каналазиција“ ресорни
секретаријат је препознао значај реализације
ове инвестиције определивши 7.290.000 дина
ра уз додатних 3.650.000 динара колико је
издвојила Општина Стара Пазова. У питању је
један од 14 пројеката који се спроводи у 11
локалних самоуправа у Војводини.
С. С.

ЗАУСТАВЉЕН У КОРАКУ

Дарко чека на
трансплантацију

У

својој 27-ој години Дарко Јурковић из
Голубинаца доживео је тешку саобраћај
ну незгоду у којој му је оштећена кичма
што је проузроковало оштећење ногу. Колико
судбина може да буде окрутна најбоље зна
овај 42-годишњи оптимиста који већ деценију и
по покушава поново да стане на своје ноге.
Једанаест година након саобраћајне незгоде,
Дарко Јурковић уз помоћ бројних организација
и Општине Стара Пазова те 2013. године успе
ва да прикупи потребан новац за прву тран
сплантацију матичним ћелијама у Бечу. Неко
лико месеци уочи трансплантације, у Клинич
ком центру Србије, Дарку је урађена рутинска
операција у којој му је извађен вратни фикса
тор уграђен одмах након незгоде. Тада ни не
слути да ће му овај подухват закомпликовати
трансплантацију матичним ћелијама на коју је
толико чекао. Због непланиране операције,
односно вађење газе која је у Дарковом преде

лу врата стајала 6 месеци, прва транспланта
ција матичним ћелијама готово да није имала
никакав ефекат, каже Дарко, не губећи наду да
ће четири године након овог неуспелог покуша
ја поново отићи у Беч. Пре пар месеци покре
нута је акција прикупљања неопходних сред
става, али је Дарко убрзо стопирао исту и све
акције преусмерио на петогодишњег Стојана
Радеку. Поред тога што је и у тешкој животној
ситуац
 ији у здравственом стању показао какав
је човек, Дарко, заустављен у кораку, има само
један сан: да хода заједно покрај свог петнае
стогодишњег сина Петра. За трансплантацију
матичним ћелијама у Бечу потребно је 9.500
евра, а на Дарковом рачуну тренутно има око
650 евра. Када овај новац буде имао у џепу,
Дарко ће у року од 14 дана моћи да отпутује у
Беч. Рачун за уплату помоћи је: Војвођанска
банк а АД Нови Сад Дарк о Јурк овић
355000000558077503 
С. С.

Саднице на поклон
Поводом Светског дана заштите
животне средине Социо – хуманитарна
организација Католичке цркве даровала
je ЈКП „Чистоћа“ у Старој Пазови 300
садница. По 100 садница јавора, бреза и
бора заједно са представницима Карита
са на расаднику Брест засадили су пред
ставници „Чистоће“ и ученици три ста
ропазовачке основне школе. Саднице ће
бити у расаднику док не ојачају за садњу
као ветрозаштитни појасеви на путеви
ма. Ове године је на путним појасевима
општине Стара Пазова засађено 5000
садница изјавио је овом приликом дирек
тор „Чистоће“ Јовица Гагрица, а Петар
Дујић из Каритаса је објаснио да ова
донација представља део њиховог про
јекта „Смањивање ризика од природних
катастрофа“. 
З.К.

СТАРА ПАЗОВА

Малац генијалац
У великој скупштинској сали Беле
зграде у Старој Пазова одржана је пре
зентација Школе менталне аритметике
„Малац Генијалац“ са седиштем у Зему
ну која ће од предстојеће школске године
почети са радом и у Старој Пазови.
Велики број малишана са територије
општине Стара Пазова моћи ће да раз
вије и побољша менталну способност, а
затим да за кратко време израчуна ком
пликоване рачунске операције. Захва
љујући јединственом програму у Србији
који потиче из Источне Азије, могућност
да побољшају меморију, интелигенцију,
концетрацију и машту и постану Малци
Генијалци имаће старопазовачки мали
шани у Школи менталне аритметике на
адреси Светосавска 11. Школа траје две
године, часови ће се одржавати викен
дом једном недељно у трајању од три
школска часа, а програм је посвећен
деци узраста од 4 до 12 година с обзи
ром да се у том периоду дечији мозак
највише развија. Развијајући сопствени
мозак, деца повећавају сопствени инте
лект и емоционалну интелигенцију, а у
овој школи ментални развој постиже се
на забаван и разиг ран начин.
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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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

По хитном поступку
о Митросрему

О

сма седница Скуп
штине општине Рума,
која је одржана 7.
јуна, трајала је рекордно
кратких двадесетак минута,
а сазвана је по хитном
поступку због једне тачке
дневног реда.
Наиме, одборници су на
овој седници донели одлу
ку о давању сагласности на
конверзију потраживања
румске општине према
„Митросрему“ а.д. из Срем

ске Митровице  дуг и при
падајућа камата се конвер
тују у трајни улог Општине
Рума у капитал овог преду
зећа и то са вредношћу дуга
и камата до дана доноше
ња закључка Владе Србије,
а који је донет после упо
знавања са унапред при
премљеним планом реорга
низације АД „Митросрем“.
Душан Љубишић, начел
ник Општинске управе Рума
истиче да је најбитније да

се ушло у реорганизацију
овог Акционарског друштва,
јер је Влада Србије проце
нила да је овај начин кон
вертовања потраживања
што саме Владе, што локал
них самоуправа добро
решење и да потом ово АД
проба да послује на тржи
шту.
 Закључак Владе Србије
је донет 13. априла уз
потребу да се што пре да
сагласност да се наша

потраживања са припадају
ћим каматама које имамо
конвертују у трајни капитал
и ми смо то данас и учини
ли. Колико је то потражива
ње биће утврђено од стра
не Пореске управе, закључ
но са 31. децембром про
шле године, када они то
утврде знаћемо и тачну
висину дуга. Сада ову одлу
ку треба проследити Мини
старству финансија како би
Пореска управа утврдила

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“ РУМА

Обележен Дан установе

Г

еронтолошки центар
„Срем“ у Руми обележио
је Дан установе и 41.
годину постојања и успешног
рада 6. јуна.
Дан установе је била при
лика да се одржи и свечаност
на којој су додељене награде
најбољим ауторима поетских
и прозних радова пристиглих
на традиционални конкурс
литерарних радова које орга
низује ГЦ „Срем“, ове године
по десети пут.
Пре поделе награда и чита
ња најуспешнијих радова
гостима, корисницима услуга
и запосленима се обратио и
директор ове установе др
Зоран Славујевић.
 Данас обележавамо десет
година постојања овог кон
курса и наше литерарне сек
ције и драго ми је да имамо
госте из Ниша, Београда,

Директор ГЦ „Срем“ Рума
Зоран Славујевић поздравља госте

Сомбора, Зрењанина, Бече
ја, Врбаса... Поред литерар
не секција, ту је и музичка и
низ других које нам помажу
да се наши корисници креа
тивно изразе. Ту традицију
ћемо наставити и даље, уз
тежњу да задржимо и позици
ју међу најбољим установама

у држави. У ГЦ „Срем“ обеле
жавамо данас и 41. годину
постојања. Наш капацитет је
288, а тренутно имамо 280
корисника. Мало нам је про
блем са непокретним кори
сницима, ту увек имамо пун
каапцитет, али се трудимо да
свима који траже, обезбеди

мо смештај  рекао је др Сла
вујевић.
На конкурс за најбољи
литерарни рад, радове су
послала 83 корисника из 25
установа. Реч је о укупно 111
литерарних радова, 89 песа
ма и 22 прозна рада.
О квалитету пристиглих
радова одлучивала је коми
сија коју су чинили песник
Јаника Печи, који је био и
председник комисије и члано
ви Весна Шијачки и Лејла
Ајдари, професорке књижев
ности.
У обе категорије је награ
ђено по девет аутора  укупно
њих 18 из 16 установа за ста
ра лица.
 Што се тиче квалитета
пристиглих радова, он је
разнолик, од потпуно аматер
ских до скоро потпуно профе
сионалних радова. Генерал
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стварни дуг  објаснио је
Љубишић.
На овој седници одборни
ци су донели и измене веза
не за образовање Штаба за
ванредне ситуације румске
општине, а дали су и сагла
сност на средњорочни и
дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈУП
„План“ Рума што је требало
урадити у складу са изме
њеним одредбама Закона о
јавним предузећима.
Одборници СО Рума су, у
оквиру тачке избора и име
новања, разрешили а потом
именовали чланове Управ
ног и Надзорног одбора
Дома здравља из редова
запослених, као и члана
Савета за друштвене делат
ности СО Рума.
 Ова седница је заказана
по хитном поступку због
обавезе које смо имали
везано за закључак Владе
Србије о конверзији потра
живања Општине Рума пре
ма АД „Митросрем“ и зато је
имала само пет тачака и
трајала кратко. Ми ћемо до
краја месеца имати још јед
ну седницу СО Рума на којој
ћемо разматрати извештаје
о раду установа и јавних
предузећа чији је оснивач
румска општина, а потом
нам следи краћа летња пау
за  најавио је Стеван Кова
че вић, пред сед ник СО
Рума.
С. Џакула
ни утисак је просијавање
једне топле, искрене и емо
тивне људскости која на
непосредан и снажан начин
промишља о свом сада
шњем животном тренутку,
не либећи се да се, у годи
нама које су за поштовање,
пева о љубави, као најлеп
шој човековој емоцији 
рекао је Јаника Печи.
С обзиром на то да је реч
о десетом конкурсу, он је
предложио организатору
конкурса, ГЦ „Срем“ да
штампа и једну књигу са нај
бољим досадашњим радо
вима.
 Ова књига би била трај
но сведочанство о раду
многих анонимних а вред
них песника и прозаиста 
додао је Печи.
Наравно, за госте и кори
снике је припремљен и при
годан програм у којем су
уечствовали корисници ГЦ
„Срем“ Рума и ученици
Музичке школе „Теодор
Тоша Андрејевић“.
С. Џ.
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Турци купили
румски мотел

Садашњи изглед
румског мотела

П

оводом преузимања
румског Мотела „Узе
лац“ од стране турске
фирме „Јајла“ одржана је у
Градској кући 6. јуна конфе
ренција за новинаре на којој
су говорили председник
румске општине Слађан
Манчић и генерални дирек
тор „Јајле“ Берет Ишашир.
Берет Ишашир је прису
тан у Србији више од 15
година, ожењен је Српки
њом и прилично добро гово
ри наш језик. Има већ неко
лико турских ресторана
поред ауто  путева, тако да
се и румски мотел уклапа у
ту пословну концепцију.
Такође, бави се и послови
ма у пољопривреди у Сре
му, а најављује и улагање у
прехрамбену индустрију.
Када је реч о Мотелу „Узе
лац“ планира се његова
комплетна реконструкција,
али с обзиром на то да је
већ почела летња туристич
ка сезона, и доста је туриста
који могу користити услуге
Мотела, та реконструкција
ће ићи фазно. Радови на
реконструкцији у првој фази
су започели, а вредност им
је око 600.000 евра.
 У фазама ћемо пуштати
у рад прво мотел, затим све
чану салу, план нам је да
радимо и кетеринге за фир
ме које послују у овом делу
Србије. Реновирање објека
та је већ кренуло. Због

Берет Ишашир и Слађан Манчић

почетка туристичке сезоне,
нећемо све радове заврши
ти одмах, јер не желимо да
про пу сти мо
тури стич ку
сезону која траје до окто
бра. Имамо и смештајне
капацитете који обухватају
60 соба са 170 лежајева.
Наредне сезоне сви они који
посете наш мотел имаће
прилике да уживају у потпу
но новом амбијенту  наја
вио је Берет Ишашир.
Пред сед ник
рум ске
општине Слађан Манчић је
истакао да се ова локална
самоуправа труди да при
влачи инвеститоре у при
вреду који отварају нова
радна места, али је добро
да тај развој прате и улага
ња у туризам и смештајне
капацитете. Поготово што и
овај инвеститор најављује
запошљавање 25 радника.
У Мотелу је тренутно само

један радник.
 Ми смо као локална
самоуправа захвални свима
који уложе капитал у развој
наше општине. Зато подр
жавамо и овог инвеститора,
а значајно је да Рума једним
модерним мотелом и њего
вим смештајним капаците
тима употпуни своју угости
тељску и туристичку понуду
 истакао је председник
Слађан Манчић.
Генерални директор „Јај
ле“ Берет Ишашир је потом
позвао Румљане заинтере
соване за рад у угоститељ
ству да дођу у мотел на
разговор за посао. Мотелу
требају кувари, конобари,
собарице, рецепционери,
чувари и менаџери.
Међу новозапосленима у
румском Мотелу посао ће
имати и десет радника из
Турске.
С. Џ.
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ГИБАНИЦИЈАДА У АШАЊИ

Гибаница замирисала
кроз ашањске сокаке
Прву награду за најбољу гибаницу добиле су гошће из Добринаца – Удружење жена
„Тифани“, другу најбољу гибаницу спремила је екипа пекаре „Луки“ из Пећинаца, а
трећа награда припала је УЖ „Огарчанке“ из Огара

У

Ашањи је од 9. до 11. јуна одр
жана девета по реду „Гибани
цијада“. Круна тродневне мани
фестације, коју под покровитељ
ством Општине Пећинци организује
општинска Туристичка организација,
било је такмичење за најбољу гиба
ницу одржано у недељу, 11. јуна.
Удружења жена, пекари и екипе
састављене специјално за ову при
лику девети пут су се такмичили у
вештини спремања овог врхунског
сремског специјалитета. Посетиоци,
њих око 500, могли су да виде, и
наравно да пробају, гибанице спра
вљене по најразличитијим рецепту
рама и у најразличитијим формама,
а жири није имао нимало лак посао
да издвоји најбоље.

Ипак, између 16 такмичарских еки
па прву награду за најбољу гибаницу
добиле су гошће из Добринаца –
Удружење жена „Тифани“, другу нај
бољу гибаницу спремила је екипа
пекаре „Луки“ из Пећинаца, а трећа
награда припала је УЖ „Огарчанке“
из Огара. Награду за најлепши штанд
освојило је УЖ „Мајка Ангелина“ из
Купинова, а специјалне награде при
пале су Ловачком друштву Ашања,
винарији „Мали подрум Стаменко
вић“ из Пећинаца и УЖ „Шиманов
чанке“ из Шимановаца.
Награде за најбољу гибаницу уру
чио је председник жирија Мирослав
Сомб орс ки,
директор
Млек ар е
„Муза“ из Деча, а остале награде и
захвалнице свим учесницима у име

Ред спорта, ред музике
Официјелни програм „Гибаницијаде“
званично је почео у петак, 9. јуна турниром
у малом фудбалу на спортским теренима
у Ашањи, на којем је наступило осам еки
па, а сва три прва места освојили су дома
ћи тимови.
Другог дана манифестације, поред тур

нира у баскет, на бини у центру насеља
организатор манифестације Туристичк а
организација општине Пећинци припреми
ла је богат културно -уметнички програм,
у оквиру којег су наступили бројни фол
клорни ансамбли, певачке групе, вокални
солисти и инструменталисти.

организатора уручила је в.д. дирек
тора Туристичке организације општи
не Пећинци Љубица Бошковић, која
је изјавила да је програм овогоди
шње „Гибаницијаде“ био организован
по принципу ред спорта, ред забаве,
ред гастрономије и нагласила да је
од ове године уведена и једна нови
на.
- Вино је тесно везано за гастроно
мију, па су се ове године на „Гибани
цијади“ представиле и две винарије
– Винарија „Мали подрум Стаменко
вић“ из Пећинаца и Винарија „Чола
ковић“ из Добановаца, што је само
употпунил о гастрономску понуду
овогодишње „Гибаницијаде“ – рекла
је Бошковић.
И док је жири већао о најбољој
гибаници посетиоц
 е су забављала
фолклорни ансамбли „Купиник“ из
Купинова, „Извор Доњи Товарник“,
„Искон“ из Шимановаца и „Свитац“ из
Деча, свесрдно потпомогнути мла
дом вокалном солисткињом из
Шимановаца Дуњом Радосављевић
и ученицима Основне школе „Душан
Вукасовић Диоген“ из Ашање који су
извели пригодан рецитал.
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МАНИФЕСТАЦИЈА „СРЕМ У СРЦУ“

Награђене
Пећинчанке
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Изложба икона
Јелене Хинић

Милијана Јовановић и Јелена Хинић

И

Н

а
мани фе ста ци ји
„Срем у срцу“, одржа
ној 3. јуна у Новим
Бановцима, међу 20 удру
жења жена из Срема и
Републике Српске наступи
ла су и четири удружења из
пећиначке општине – „Сре
мица“, „Огарчанке“, „Шима
новчанке“ и „Мајка Ангели
на“, од којих су се чак три
окитила наградама.
У конкуренцији за најбо

ље ванилице „Огарчанке“
из Огара су освојиле прво
место, а треће место је при
пало УЖ „Сремица“ из
Пећинаца, док је у конку
ренцији за најбоље шапице
УЖ „Мајка Ангелина“ из
Купинова освојило друго
место.
Прву награду за најлепши
штанд освојиле су гошће из
Републике Српске – УЖ
„Бели Анђео“ из Дворова.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Чишћење ћуприја
и канала

О

пштински комунални
инспек тор
Петар
Козарев упутио је
саветима месних заједница
налог за чишћење и одржа
вање ћуприја и канала, као
и јавних површина у свих 15
насеља пећиначке општине.
Саветима месних заједница
је наложено да предузму
све потребне мере и радње
како би грађане обавестили
о обавези чишћења и одр
жавања ћуприја, канала и
јавних зелених површина и
на тај начин омогућили
њихово нормално функцио
нисање и уредан изглед.
 Увидом на терену у ста
ње канала и ћуприја на
територији општине Пећин
ци утврђена је чињеница да

је ситуација алармантна и
да акција чишћења и уређе
ња канала и ћуприја није
организована ни у једној
месној заједници наше
општине. Стога је месним
заједницама наложено да
овом послу приступе у што
краћем року – изјавио је
Козарев и нагласио да је
крајњи рок за спровођење
ове акције 25. јун, након
чега ће изаћи на терен и
извршити увид у стање
канала, ћуприја и јавних
површина у свакој месној
заједници.
Против одговорних лица у
месним заједницама и гра
ђана који се оглуше о овај
налог биће предузете про
писане казнене мере.

зложба икона чија је
ауторка Јелена Хинић
отворена је 9. јуна у гале
рији румског Културног центра.
По речима историчарке умет
ности Милијане Јуце Јовановић
која је отворила изложбу, посе
тиоци ће имати изузетну прили
ку да погледају 27 икона, које је
ауторка радила за цркву Светог
Марка у Београду.
 Ове иконе ће бити смеште
не у олтарски простор тако да
ће, када се ту нађу, моћи да их
виде само мушкарци, јер само
они могу ући у oлтарски про
стор. Реч је о заиста врхунским
радовима и Јелена их је ства
рала пуне две године  рекла је
Милијана Јовановић, указавши
да се на изложби налазе и три
нешто веће иконе  Христа, Све
тог Јована и Богородице и када
се оне тако поставе, та компо
зиција се зове Деизис.
 Одавно сам се определила
за иконе, дипломирала сам баш
на иконопису, још кад сам поче
ла да размишљам о академији,
почела сам да сликам иконе.
Некако се то само наметнуло.
Имам и своју школу иконописа
коју држим од како сам завр
шила Академију, а последње
три године радим на Академији

СПЦ. То ми је уска специјали
зација, а имам дивне, таленто
ване студенте  каже за наше
новине Јелена Хинић.
Она истиче да је и у ствара
њу икона присутна стваралачка
слобода.
 Канон са једне стране огра
ничава, када радите портрет он
мора да буде препознатљив, да
знамо, на пример да је то Све
ти Никола, поента је да личи на
одређену личност, јер је икона
слика одређене личности или
догађаја. Постоји одређена
техника у иконопису која важи,
нешто што мора да се узме у
обзир, а као врхунски 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 сликате икону било којом
техником, али оно што је црква
преузела као нешто аутентично
 то је да икона треба да буде
на дасци, са позлатом, које има
одређену поруку, оно симбо
лизује светлост. Дакле постоје
разне теолошке смернице које
вас упућују на који начин да
размишљате. Ја се придржа
вам тог неког традиционалног
стила, али ми имамо пуно ико
нописаца који имају модеран
израз  каже Јелена 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
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ИРИЖАНИ У МОДРИЧИ

Сарадња у области туризма
П
редставници општина
Ириг и Модрича на са
станку у Модричи, про
шлог четвртка, 8. јуна, уса
гласили су могуће видове
сарадње. Заједнички предлог
је успостављање сарадње у
области туризма, а посебно у
области верског туризма, кул
туре, спорта, привреде, пољо
привреде, односно у области
развоја виноградарства.
С обзиром на то да се у
општини Ириг налази осам
манастира, први конкретни
видови сарадње били би ус
постављени веома брзо у вер
ском туризму, закључено је на
састанку у Модричи. И овај
пут констатовано је да један
народ не могу поделити ника
кве границе.
- Што се тиче наше две оп
штине, надамо се да можемо
да сарађујемо преко разних
пројеката, у смислу прекогра
ничне сарадње, пројеката ка
Европској унији... Тако да се
ми надамо да можемо да са

рађујемо на добробит за једну
и за другу општину – рекао је
Стеван Казимировић, пред
седник Општине Ириг.
Начелник Општине Модри
ча, Младен Крекић истакао је

да се овим показује да не по
стоје границе.
- Овим оказујемо да нема
граница између нас, да не по
стоје мостови које не можемо
прећи, али не постоји ни гра

ница коју не можемо прећи да
би се збратимили или да би
остварили ово о чему је гово
рено, истакао је начелник Оп
штине Модрича, Младен Кре
кић.
РТРС

ПОЧИЊУ СЕИЗ
 МИЧКА ИСТРАЖИВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

НИС тражи нафту и гас

К

омпанија НИС, у склопу истражива
ња нафте и гаса током јула започиње
сеизмичка истраживања на подручју
општине Шид према пројекту 3Д Моровић.
Презентација најваљених радова одржана
је у петак 9. јуна у сали Скупштине општи
не Шид, на којој су присуствовали заменик
председника Општине Шид Зоран Семено
вић, председници месних заједница, пред
ставници МУП-а, Електродистрибуције,
представници НИС-а, као и директори јав
них предузећа шидске општине.
Планирано је да радови на укупној повр
шини од 300 квадратних километара буду
завршени до краја септембра 2017. годи
не, а изводиће их Нафтагас нафтни серви
си - Сеизмички сервиси НИС-а. На подручју
општине Шид, радови ће се изводити у ме
сним заједницама Шид, Беркасово, Илин
ци, Вашица, Гибарац, Адашевци, Бачинци,
Батровци, Моровић и Вишњићево. Како се
могло чути током презентације, ови радови
представљају прву фазу истраживања наф
те и гаса савремеом (wireless) бежичном
технологијом која је потпуно безбедна, како
наводе, како по животну средину, тако и по
здравље људи. Ова истраживања су према
речима представника НИС-а, од страте
шког значаја за Републику Србију.
- Пројекат ће се изводити у наредна три
месеца почев од 1. јула. Радове изводимо
у складу са законском регулативом, одно
сно у складу са одобрењима, дозволама и
сагласностима које смо прибавили од ре
левантних државних органа. С обзиром на
то да ћемо радове изводити савременим
методама, максимално ћемо се трудити да

избегнемо штету приликом извођења радо
ва. Сву штету коју проузрокујемо, надокна
диђемо максимално у року од 10 дана. Кад
наше машине прођу кроз поседе направиће
се записник са власником поседа, урадиће
се процена штете и обострано потписан за
писник је валидан за исплату штете. Улазак
у поседе ће се тражити тако што ће се тра
жити сагласност од сваког власника и ап
солутно поштујемо приватно власништво и
нећемо улазити у поседе за које власници
нису сагласни да се радови изводе без об
зира на значај пројекта и по НИС и за Ре
публику Србију - истакла је директорка сек
тора за геолошке истраживашке радове у
НИС-у Горица Мандић.
Сеиз мичким истраживањима мери се
брзина простирања сеизмичких таласа на
основу којих ће бити дефинисана позиција

потенцијалниј лежишта нафте и гаса. Након
геофизичких истраживања, уследиће обра
да и интерпретација 3Д сеизмичких подата
ка у циљу откривања нових резерви нафте
и гаса. Одељење за урбанизам Општине
Шид укључено је у пројекат као логистичка
подршка.
- Овај пројекат је у сваком случају веома
значајан за општину Шид и наравно да га
ми, као и свака друга општина, кад се ра
де оваква истраживања, која подржавају
ресорна министарства и Република Срби
ја, подржавамо. Наравно да је од великог
значаја уколико би се на нашем подручју
пронашли нафтни деривати, који би били
развојно интерсантни за шидску општину изјавила је руководилац Одељења за урба
низам Општине Шид Гордана Митић.
М. Н.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА

Награде инђијској
представи
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РУМСКА БИБЛИОТЕКА

Расписан конкурс
Од 1. јуна траје конкурс Градске библи
отеке „Атанасије Стојковић“ у Руми за
истоимену награду за први, до сада нео
бјављиван роман на српском језику. На
овај конкурс своје радове моглу слати
аутори из Србије, али и они који живе у
дијаспори.
Рукописи се могу достављати Градској
библиотеци до краја октобра, а потом ће
суд о њима донети стручни жири. Реч је
о трочланом жирију који је састављен
од једног књижевника, једног књижевног
критичара и једног представника Градске
библиотеке „Атанасије Стојковић“.
Прва награда подразумева објављива
ње награђеног рукописа, а издавач је
Градска библиотека.
Ово ће бити шести конкурс за награду
„Атанасије Стојковић“. Подсетимо побед
ник прошлогодишњег је Дарко Суџум из
Батајнице који је награду добио за роман
под насловом „Триптихон грозоморе“.
С. Џ.

МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА
Глумци из представе „Хоћу да се играм“
са учитељицом Слободанком Опарницом

П

редстава „Хоћу да се играм“ у
режији учитељице Слободанке
Бобе Опарнице коју су извели
ученици основне школе „Петар Кочић“
из Инђије освојила је прву награду у
домаћој и међународној конкуренцији
на седмој Смотри сценског учитељ
ског стваралаштва у Лесковцу која је
одржана 3. и 4. јуна. Жири у саставу
Душан Благојевић, Золтан Фридман,
Миодраг Крчмарик, доделио је овој
представи награду и за најбољу режи
ју, а глумцу Марку Чанади награду за
најбољу мушку улогу.
- У времену, невремену, које сведо
чи о посрнућу вредности – Доброте,
Лепоте и Истине –деца, ти будући љу
ди, на сцени Народног позоришта у
Лесковцу – у два такмичарска дана,
показала су смисао и вредност умет
ничког израза. Уз помоћ својих менто
ра, из читаве Србије и региона, децаглумци – својим раскошним талентом,
умешношћу и непосредношћу – подсе
тила су на значај игре као чина којим
се ствара једна виша и боља ствар
ност - навео је председник жирија Ду
шан Благојевић.
Представа „Хоћу да се играм“ наста
ла је у марту ове године и у њој уче
ствује 11 ученика основне школе „Пе
тар Кочић“, који су уједно и чланови
драмске секције коју води учитељица
Слободанка Опарница у сарадњи са
колегиницом Милицом Куга.
- Представа је настала захваљују
ћи ученицима који су се појавили на
аудицији. Главни јунаци су деца, при
јатељи дечака Пеце и познаници ње
гове рођене сестре Лидије. Лидија
одраста, не занимају је више деца и
дечије игре. Слуша неку другу музику,
интересују је мобилни телефони и све

оно што је опсесија тинејџера, а Пе
ца и његова дружина обожавају да се
играју, да праве представе. Мешутим,
они имају тајни план у који „увлаче“Ли
дију и њену најбољу другарицу Мацу,
као и Банета, који је Лидијина сим
патија - објашњава радњу представе
учитељица Слободанка Опарница, ко
ја потписује режију.
Да би на крају стигли до републичке
и међународне смотре, мали глумци
из Инђије учествовали су на неколико
фестивала. Прва је била општинска
смотра Дечијег позоришног стварала
штва у Пећинцима, затим и фестивал
„Отворена сцена“ у Бачкој Паланци.
- У Бачкој Паланци,Теодора Бје
лац добила је награду дечијег жирија
за одличну улогу девојчицу Лидије, а
Марко Чанади за најбољег глумца на
фестивалу. Учествовали смо и на 60.
јубиларним „Мајским играма“ у Бече
ју, штоје за нас велика част. На крају
смо награђени и у Лесковцу, на седмој
Смотри сценског учитељског ствара
лаштва – каже учитељица.
рећу због освојених награда
нису крили ни ученици, глумци
у представи. Теодора Бјелац,
ученица четвртог разреда ОШ „Петар
Кочић“ тумачи једну од главних улога,
девојчицу Лидију.
- Мени све награде много значе, али
морам да признам да смо плакали од
среће када смо чули да смо победили
у Лесковцу. Трудићемо се и даље да
будемо најбољи - каже Теодора.
Мали глумци из Инђије након распу
ста вратиће се и „глумачким“ обавеза
ма, те нам најављују нове, занимљиве
представе и улоге, које ће, надају се,
поново бити награђене.

М.Ђ.

С

Ноћ књиге
У петак, 16. јуна у Библиотеци „Глиго
рије Возаровић“ у Сремској Митровици
одржаће се Ноћ књиге чији су организа
тори издавачка кућа Лагуна и Библиоте
ка. Учлањивање нових чланова ће бити
организовано током целог дана, а цена
уписа за одрасле ће бити 500 динара,
док ће за децу цена уписа износити 300
динара.
K. З.

У ИНЂИЈИ ОД 16. ДО 18. ЈУНА

Мото скуп

Традицион
 ални Мото скуп у Инђији
биће одржан у Лејама у периоду од 16.
до 18. јуна. Овогодишња моторијада
посвећена је недавно преминулом Гора
ну Пешуту, вишегодишњем председнику
инђијског Мото клуба и организатору
Мото скупа.
Поред класичног дефилеа, дружења
бајкера и љубитеља мотора, музички
програм ће бити веома богат и разнолик,
а за то су заслужни многобројни извођа
чи. У петак, 16. јуна, са почетком у 19
часова наступају, између осталих, Индра
и Евервоид, док ће у суботу, 17. јуна
наступити бендови: Масно и Гласно,
Харлекин, По Кратком Поступку, Рандом,
Старе Куке, Скок 77, Најда Дејан Најда
новић и Џајв. Другог дана Мото скупа
концерти почињу у 18:30 часова. Као и
до сада, улаз на ову манифестацију је
бесплатан. Организатори овогодишњег
Мото скупа су Мото клуб Инђија и Општи
на Инђија.
М. Ђ.
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Igrale se delije, na
П

ојединцима, културно 
уметничким друштвима,
представницима фуд
балских клубова, удружењима
жена са територије Срема и
Мачве, свима онима који су на
неки начин допринели развоју
и популаризацији села уруче
на су признања на манифе
стацији Сусрети села Срема и
Мачве, која је одржана про
шлог петка, 9. јуна у Ривици.
Овом скупу присуствовали
су представници 21 села, а
организатори су Културно 
просветна заједница Србије,
Завичајно друштво „Фрушко
горје“ Ривица, Месна заједни
ца Ривица и Општина Ириг.
 Сусрет села Срема и
Мачве одржава се по други
пут у Ривици. Циљ манифе
стације је дружење и размена
искустава. Ово је прилика да
се представници села скупе и
укажу на то шта раде и на који
начин, да се представе и кажу
нешто о свом селу. Овим пово
дом делила су се и признања
за културно  уметничка дру
штва, успешне појединце,
фирме, разна удру жења.
Ривица има приоритет да се
оваква манифестација већ

други пут одржава овде 
рекао је председник Савета
месне заједнице Ривица Сла
виша Смиљанић који је и сам
добио признање за добар при
јем учесника ове манифеста
ције.
Најуспешније у свом селу
бирају мештани који дају пред
логе о којима разматра Кул
турно  просветна заједница.
 На округлом столу су се
људи упознали са тим шта ко
ради, шта ко ствара у свом
селу. То је врло важно, да раз
мене искуства, да чују једни од
других како су и на који начин
дошли до неких средстава и
шта су тиме остварили у селу.
Кад се чује 21 искуство, то је
велика ствар. Ми овакве мани
фестације радимо широм
Србије, у овој сезони ово је
седма манифестација коју смо
организовали. Очекујемо да
крајем јула буде финална при
редба и Културно  просветна
зајендица Србије је донела
одлуку до буде у Кузмину.
Обраћамо се пре свега мешта
нима, културно  уметничким
друштвима да дају предлоге
ко је најуспешнији у селу 
рекао је Миомир Филиповић,

организатор Сусрета села
Срема и Мачва.
Након што су се окупили сви
представници села, домаћини
су их повели у обилазак воде
нице старе два века која се
налази у ривичком атару. По
повратку, након што је свако
представио своје село, уруче
на су признања, а културно 
уметничка друштва су игром
употпунила овај догађај.
Колико мештанима значи
што се овакве манифестације

одржавају баш у њиховом
селу, рекли су нам Светозар
Антонијевић и Сава Одровач
ки, мештани.
 Ривичани су познати по
гостопримству. Ово је мало
место, али имамо три велике
манифестације: Дане бостана,
Дане вина, и ево Сусрете
села. Као и свако фрушкогор
ско село, мало смо село које
се бори да преживи  рекао је
Светозар Антонијевић, а Сава
Одровачки је додао да су ова

Посета воденици у ривичком атару
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sred Srema u Rivici
кве манифестације веома зна
чајне, јер се људи на њима
срећу и друже.
редставници 21 села, од
којих је пет из Мачве
изразили су захвалност
домаћинима на добродошли
ци и свечаном пријему.
Љубинко Јевтић из Бадовина
ца каже да га радују овакви
сусрети.
 Преко 40 година прису
ствујем оваквим или сличним
смотрама. Радују ме овакви
сусрети, поготово у данашње
време. Добро је окупити се,
разменити искуства, видети
шта други раде, а шта ми
радимо у Мачви  додао је Јев
тић, а из Бадовинаца су награ
ђени Месна заједница за
допринос развоју села, Еколо
шко друштво „Сачувајмо Дри
ну“ и један пољопривредни
произвођач.
Гордана Шкорић из Вишњи
ћева, примила је признање у
име Удружења жена на чијем
је селу. Каже да јој ова призна
ња много значе, поготово што
у Удружењу има доста младих
девојака.
Признање за велики допри
нос развоју ловства добио је и

П

Јединство Срема и Мачве

Ривичанин Никола Пузић.
 Највише сам урадио за
Ловачко друштво, чији сам
члан већ 45 година. Био сам
делегат и у Покрајинском
ловачком савезу. Што се тиче
развоја ловства, организатор
сам највеће Сремачке шицаре
која се одржава у Ривици.
Медији су се интересовали
због тога и тиме допринео
популаризацији села  истиче
Пузић.
Сусретима Села и Мачве
присуствовали су и госте
поздравили Стеван Казимиро
вић, председник Општине
Ириг, проф. др Миладин
Шеварлић, председник Репу
бличке комисије за оцену
села, Живорад  Жика Ајда
чић, генерални секретар Кул
турно  просветне заједнице
Србије и помоћник министра
пољопривреде у сектору за
рурални развој Зоран Јањато
вић.
И овај пут Ривичани су пока
зали да су добри домаћини. Уз
печење и домаће ривичко
вино, смех и аплаузе, успешно
се завршила ова манифеста
ција.
Сања Станетић
Фото: Жељко Петрас
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Представа о глумачкој професији

М

итровачка публика је у уторак,
6. јуна била у прилици да погле
да представу Народног позори
шта „Стерија“ из Вршца „Едмунд Кин“.
Своју премијеру ова представа имала је
пре месец дана, а захваљујући одлич
ној режији Ирфана Менсура и уиграним
глумцима, комад је побрао све симпатије
и сремскомитровачке публике.
Представа је рађена по тексту глумца
и редитеља из Ниша Хадија Курића, који
је у драму уткао све оно што зна, осећа и
мисли о глумачкој професији.
Иначе, Хади и Ирфан су браћа по мај
ци, познатој нишкој глумици и драмској
првакињи Мими Вуковић-Курић. Обоји
ца су рођени у Нишу, али је млађи Хади
настанком ратног метежа на овим просто
рима напустио земљу и сада живи у Шпа
нији. Његов „Едмунд Кин“ је прво написан
и објављен на шпанском језику и изве
ден са њим у главној улози у Позоришту
отпора, које је основао у шпанском граду
Виљареал.
Но, да се вратимо представи... Шест
лица носе радњу у којој Едмунд Кин, слав
ни глумац, одлучује да брани част девојке
која му је тражила помоћ након бекства
са сопственог венчања са моћним Лор
дом Мелвилом, краљевим штићеником.
Штитећи девојку Кин ризикује своју комот
ну позицију и покреће лавину ризичне и
промишљене побуне која ће га вратити
самоме себи након година проведених у
испразном и самозадовољном ваљушка
њу у слави, кратак је сиже представе.

Током два сата колико траје представа
смењују се драматичне и комичне ситу
ације, а уз одлична редитељска реше
ња и занимљив текст предства је вредна
пажње.
Насловну улогу, Едмунда Кина тумачи
Срђан Радивојевић, а у представи играју
и Иван Ђорђевић, Драган Џаникић, Вања
Радошевић, Неда Грубиша и Тамара
Тоскић.
Занимљиво је и то што је представа
„Едмунд Кин“ вршачког Народног позо

ришта „Стерија“ прва представа неког
војвођанског професион
 алног театра на
митровачким позоришним даскама после
много година.
Следеће године Сремска Митровица и
Позориште „Добрица Милутиновић“ биће
домаћини Фестивала професион
 алних
позоришта Војводине, те ће то бити при
лика да се митровачка публика боље упо
зна са радом војвођанских театара. Сва
како има шта да види.
Б. С.

Николина Вујевић, студентглуме на Академији уметности у Новом Саду

Студирање глуме је стил живота
Д

а је општине Стара Па
зова богата даровитим
глумцима, продуценти
ма, драматурзима и редите
љима потвђују бројни ама
тери који годинама уназад
негују сценско стваралаштво,
али и професионалнци који
успешно раде у познатим бе
оградским и новосадским по
зориштима. Поред професи
оналних глумаца Слободана
Ћустића, Милана Ковачевића
и Владимира Керкеза, и мла
ђе генерације којој, између
осталог припада Старопазов
чанка Бранкица Себастијано
вић се могу похвалити да су
родом из ове општине. И Го
лубинци су ове школске годи
не добили једну студенткињу
глуме.
Николина Вујевић, родом
из Голубинаца од малих но
гу воли сцену. Десет година
се бавила фолклором, реци
товањем и певањем. Иако у
почетку није ни размишљала
о глуми, Николина тек током
гимназијских дана схвата да

Николина Вујевић

је глума њен животни позив.
Иако је после треће године
гимназије и након заврштет
ка безуспешно покушава да
упише глуму на Факултету
драмских уметности у Бео

граду, Николина ипак уписује
књижевност. Међутим, тада
будућа професорка књижев
ности у другом уписном руку
прошле године на новосад
ској Академији уметности упи

сује глуму у класи професора
Никите Миливојевића.
Николина није била свесна
колико студије глуме траже
одрицања, те да ће јој се жи
вот у потпуности променити.
По цео дана проводи на ака
демији, слободног времена
скоро и да нема, па јој је сва
пажња усмерена на рад и уса
вршвање талента са својим
класићима.
-Ја некако сматрам да глу
ма није посао. Глума је начин
живота, као и само студирање
глуме – каже Николина.
За десет година себе види
као успешну глумицу у мјузи
клима, а њени идоли су Тања
Бошковић и Јелена Јовичић,
као и Мерил Стрип, Никол
Кидман и Ава Гарднер. Хоће
ли јој жеља, рад, воља и труд
одредити пут поменутих зве
зди, остаје да сачекамо још
три године када ће ова ведра
девојка са Академије уметно
сти изаћи као свршена глуми
ца.
С.С.
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РУМА

Асфалтирање
Железничке
улице

ССШ Бранко Радичевић Рума

ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

Одобрена средства
за пројекат

Т

им за писање пројекта ССШ „Бранко
Радичевић“ који чине Ивана Станко
вић, Ивана Kапетановић и Даниела
Васић, као координатор, написале су проје
кат под називом „Усвајамо знање за школу
и живот“ и са њим конкурисале у Фондацији
Темпус.
- Оценом екстерних евалуатора, наш про
јекат је одобрен за финансирање. Реч је о
9.156 еура које смо добили за мобилност
шест наставника ради стручног усавршава
ња - каже Даниела Васић.
Фондација Темпус је основана 2002. годи
не како би омогућила учешћа Србије у Тем
пус програму, чији је циљ подршка унапре
ђењу високог образовања.
Наставници ССШ „Бранко Радичевић“
имаће могућност да се едукују у реномира
ној школи, односно институту у Португалији,
на јесен као и у пролеће наредне године.
У процесу дуалног образовања који је ак

туелан и у повоју у Србији, наставници и
ваннаставно особље школе стећиће акту
елна знања и умећа из личних области еду
кације.
-Напомињем да је пројекат ЕУ у оквиру
Ерасмус+ програма тек почетак наше са
радње и у наредној школској години пла
нирамо доста обимније пројекте и размену
наставника али и ученика са земљама ЕУ.
До сада у нашој школи постоје интеркулту
ралне размене са Русијом као и са Швајцар
ском, где сваке године наши најбољи и нај
активнији ученици имају прилику да осете
и доживе другачију врсту образовања ван
своје земље. Ове размене постоје у окви
ру активности Kлуба толеранције, који води
проф. Ивана Станковић, а које су ван про
грама Еразмус - каже за наше новине Дани
ела Васић, координаторка пројекта „Усваја
мо знање за школу и живот“.
С. Џ.

Како је и најављивано, запо
чели су и радови на асфалтира
њу једне од најпрометнијих ули
ца у Руми - Железничке улице.
Радови су започели 12. jуна,
а имајући у виду да је реч о
већем послу, трајаће десетак
дана. Реч је о деоници чија је
дужина 500 метара, а вредност
радова је око 12 милиона дина
ра.
Прво се асфалтира део од
Главне до ЈНА улице, затим
следи део од ЈНА до Улице
Станка Пауновић Вељка, после
тога ће се радити део од Станка
Пауновић Вељка до Улице Ата
насија Стојковића. Последњи
део је од Атанасија Стојковића
до Пинкијеве улице.
На свакој деоници радови би
требало да трају два до три
дана.
Из локалне самоуправе апе
лују на возаче да имају стрпље
ња и буду пажљиви у саобраћа
ју док се радови не окончају.
С. Џ.

ПАРЛАМЕНТ
ПРИВРЕДНИКА

Далибор
Берић
председник

Конститутивна седница Пар
ламента привредника Регионал
не привредне коморе (РКП)
Сремског управног округа одр
жана је у уторак 6. јуна у митро
вачкој Градској кући. За пред
седника Парламента привредни
ка, који броји 35 чланова, имено
ван је Далибор Берић, генерал
ни менаџер компаније ИГБ Ауто
мотиве из Инђије. 
Б. С.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Награда
руском писцу
У уторак, 6. јуна у Градској
кући, додељена је статуета
„Сунчани сат“ Јурију Буковском,
писцу за децу за допринос раз
воја манифестације „Машта и
снови“. Награду му је уручио
Зоран Мишчев ић, замен ик
начелник а Градске управе за
културу, спорт и омладину.
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КРИСТИНА РАДОСАВЉЕВИЋ, ДИРЕКТОРКА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШИД

У плану оживљавање
Липоваче
Наш основни циљ је
да се Липовача као
излетиште, које сви
ми памтимо као
веома атрактивно,
ревитализује

Т

уристичк а организација Шид,
организатор је већег броја тури
стичко-привредних манифеста
ција у шидској општини које имају за
циљ промоцију туристичких потенција
ла, као и производа карактеристичних
за овај део Срема. Једна од најпосеће
нијих свакако је Куленијада која из
године у годину, по броју посетилаца и
учесник а у такмичарском делу, све
више добија на свом значају.
У овој години, Туристичка организа
ција је пред себе поставила амбицио
зне планове, који имају за циљ да про
моцију туристичких потенцијала шид
ске општине подигну на још већи ниво.
О активностима и плановима, разгова
рали смо са директорком Туристичке
организације Кристином Радосавље
вић.

MМNOVINE
НОВИНЕ:: У овој години плани
рана је реализација неколико значај
них пројеката. Који су то пројекти и
шта ће они значити за грађане шид
ске општине?
КРИСТИНА РАДОСАВЉЕВИЋ: Пре
неких петнаест дана смо сазнали да су
нам одобрена средства за Стазу здра
вља на излетишту Липовача. То је про
јекат о ком се размишљало протеклих
пет година, али није било средстава за
његову реализацију. Ове године смо
добили из Министарства туризма,
трговине и телекомуникација три мили
она динара, за део стазе, с обзиром на
то да је пројекат доста амбициозан, да
је велик и да захтева велика финансиј
ска средства. Наш основни циљ је био
да се Липовача као излетиште, које сви
ми памтимо као веома атрактивно,
мало ревитализује и да се да јасан сиг
нал приватном сектору, с обзиром на
то да се тамо налази ресторан и депа
данс, да ми као представници локалне
самоуправе, улажемо у то и желимо да
се то подигне на неки виши ниво.
Надамо се да ће приватници видети и
препознати свој интерес у томе.

Директорка Туристичке организације Кристина Радосављевић

Туристичка организација органи
зује бројне туристичке манифеста
ције. Које су од њих најзначајније
које по свом карактеру, могу приву
ћи већи број туриста да посете шид
ску општину?
Ми смо од почетка године, организо
вали бројне манифестације. Највеће
манифестације су свакако Сремски
свињокољ и кобасицијада, Сремска
винијада, Мото сусрети за одређену
циљну групу, Сремска куленијада и
Сремски ручак чобански, који се орга
низује у августу. Међутим, поред ових
пет манифестација, ми имамо низ
мањих манифестација које су можда
једнако значајне и за локално станов
ништво и шире, с обзиром на то да је
реч о спортским манифестацијама.
Ове године организоваће се у Шиду
два турнира у тенису и они ће нама
као Туристичкој организацији много
значити, јер ће се повећати и број
ноћења. Такође, у нашој општини
организоваће се бициклистичке друм
ске трке у јуну, јулу и августу. То су
неке од спортских манифестација које
можда немају велики број посетилаца
као што има Куленијада, али свакако
учесника има преко 100, који долазе
не само из Србије него и из иностран
ства.

Ове године Куленијада у Ердеви
ку, окарактерисана је као најпосеће
нија до сада. С обзиром на то да је
основни циљ промоција кулена као
најатрактивнијег производа Срема,
да ли ова манифестација може
помоћи у афирмацији брендирања
тог производа?
Оно што је нама свакако драго то је
да сваке године имамо све већи број
излагача на Куленијади. Такође,
видљив је и све већи број посетилаца
како из земље тако и из иностранства.
Људи су препознали јединственост
ове манифестације. С обзиром на то
да смо ми као Туристичка организаци
ја на прошлом Београдском сајму пра
вили анкете са питањем шта највише
асоцира људе на Срем, скоро у 90
одсто случајева одговор је био да је у
питању храна. Тако да је сасвим оче
кивано да манифестација као што је
ова и која се одржава у Срему, буде и
толико посећена. Што се тиче бренди
рања кулена као производа који јесте
најатрактивнији за Срем, сматрам да
ту недостаје предузетничког духа
људи да се удруже како би заједнички
пласирали производ, с обзиром на
количине које су потребне да се под
мире потребе тржишта. Само на тај
начин, уколико се мали произвођачи
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Туристичка
организација Шид,
организатор је већег
броја манифестација
које имају за циљ
промоцију производа
карактеристичних
за овај део Срема
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СЛАВИЦА ВАРНИЧИЋ, ДИРЕКТОРКА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ“ ШИД

Чувари богате
књижевне баштине

домаћег кулена удруже по удружењи
ма, задругама, кулен као бренд Срема
би могао да се позиционира на тржи
шту. Свакако да је Туристичка органи
зација увек ту да пружи подршку на
том путу.
Организовањем бројних манифе
стација сигурно да очекујете и бољу
промоцију туристичких потенцијала
и већу посећеност?
Мислим да смо највећи помак ура
дили тиме што смо туристичким аген
цијама, удружењима пензионера и
уопште удружењима која у школама
организују излете, пружили могућност
да оног момента кад дођу на терито
рију наше општине, имају неког ко ће
их дочекати, предложити план и про
грам пута, а затим их провести како би
обишли све оне локалитете који су
интересантни за нашу општину. Доби
ли смо статистички податак о броју
посета који до сада нисмо имали.
Самим тим смо стекли могућност кроз
базу података људи који путују, да им
пласирамо информацију на време о
манифестацијама које они можда не
би чули из других извора.
Осим завршетка дела Стазе здра
вља, имате ли још неке планове у
овој години?
Завршетак дела Стазе здравља,
представљаће први корак у сређива
њу излетишта Липовача и сви наредни
програми и планови рада за следеће
године ће се базирати на опремање
инфраструктурног дела. Манифеста
ције функционишу и оне су већ разра
ђене неким делом, али мора да се
ради на појачању инфраструктуре што
захтева нормално, већа средства него
манифестације. То је предуслов за
бржи развој туризма. Оно што бисмо
ми волели то је да покушамо да код
локалног становништва мало проме
нимо свест, да можда мало више обра
те пажњу на лепоте наше општине, а
имамо их доста. Јер ако то виде људи
са стране, онда нема разлога да то не
видимо и ми сами. Такође нам је план
да покушамо да привучемо неког инве
ститора који би уложио средства у
изградњу хотела, јер смештајни капа
цитет је нешто што нашој општини
стварно недостаје.

Директорка шидске Библиотеке Славица Варничић

Имамо своје редовне кориснике, обнављамо
књижни фонд, допуњујемо грађом, а наравно
правимо и анкете са корисницима и набавна
политика је веома важан део у библиотекар
ству

У

плану и програму рада Народ
не библиотеке „Симеон Пишче
вић“ Шид, предвиђено је више
активности у овој години. Међу њима
је и реализација капиталног пројекта
на који је ова институција културе
посебно поносна. Већи део планира
них активносто библиотека ће оства
рити, уз помоћ средстава добијених
на републичким и покрајинским кон
курсима за културу. О плановима
рада у текућој години, као и о другим
новинама у шидској бибилиотеци,
разговарали смо са директорком
Славицом Варничић.

: За које намене ће те
MМNOVINE
НОВИНЕ:
искористити добијена средства?
СЛАВИЦА ВАРНИЧИЋ: Средства

која смо добили искористићемо за
праве намене. У Министарству култу
ре Републике Србије аплицирали
смо на конкурс који се односио на
тражење средстава за опрему за
дигитализацију, пошто смо ми све
наше монографске публикације уве
ли у базу података тог нашег елек
тронског програма. Серијске публи
кације су такође обрађене и дошли
смо до нивоа када бисмо требали да
дигитализујемо грађу. Република је
расписала конкурс за средства у кул
тури и Библиотека је на том конкурсу
добила 500.000 динара за набавку
опреме за дигитализацију. Веома смо
задовољни јер су то стварно значајна
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средства и користиће нам у те сврхе.
Поред тога био је објављен и покра
јински конкурс за културу. Ту смо
аплицирали за два пројекта. Један
пројек ат се односио на редовну
набавку и обнову књижног фонда, а
други се односи, пошто је у нашем
саставу од пре неколико година и
археолошка завичајна збирк а, на
средства за једну покретну изложбу.
За покретну изложбу добили смо
200.000 динара, а за набавку књига
само 23.000. динара.
Како бисте оценили рад Библио
теке у прошлој години и да ли
Шиђани редовно узимају књиге,
упркос чињеници да се у послед
ње време све чешће користе
интернет издања.
Што се тиче рада Библиотеке, ми
смо веома задовољни. Од када је
направљена наша нова зграда, у
Шиду су се просто променили услови
у библиотек арству. Имамо своје
редовне кориснике, обнављамо књи
жни фонд, допуњујемо грађом, а
наравно правимо и анкете са кори
сницима и набавна политика је веома
важан део у библиотекарству. Пошто
су се променили услови, а имамо и
читаоницу, интернет салу за корисни
ке, све је то допринело на неки начин,

Рукописи
Симеона
Пишчевића
Које су најважније активности у овој
години?
До краја године мислим да ћемо реа
лизовати један веома важан пројекат. У
питању је издање рукописа Симеон
а
Пишчевића, на којима је он радио 20
година. Ради се о историји Срба и пре
вод је већ урађен, с обзиром на то да је
писан на старословенском односно на
староруском језику. Планирамо да у
сарадњи са издавачком кућом из Новог
Сада „Академска књига“ до сајма књига
објавимо ово капитално издање које ће
на сваки начин, обележити националну
историју. Сагласност смо добили од
Српске академије науке и уметности, јер
се тај рукопис налази код њих, а ми смо
као Библиотека која носи то име и као
град у којем је Симеон Пишчевић рођен,
ево добили привилегију да то радимо.
Многи су се до сада бавили том идејом и
наравно да је тај пројекат значајан јер
радити 20 година на једном рукопису који
није преведен и који није издат до сада је
велика ствар. То само значи да је он био
још један у низу великана наше општине
који је на неки начин, бележио сва деша
вања овде, записивао, водио рачуна о
сваком детаљу, како је то изгледало, где
су се људи исељавали и много историј
ских чињеница и података. Мислим да ће
токапитално дело, како нама тако и гра
ђанима, бити на велики понос.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
повећању броја корисника. Имамо,
поред општинске сале, и салу за
организовање различитих догађаја,
попут трибина и изложби. Бележимо
велики број посета како за наше
манифестације, тако и за оне које
нису у нашој режији. Важно је да
људи долазе у библиотеку јер, сигур
но се неки од њих врате и постану
наши корисници. И ове године је
велики број дешавања и што се тиче
наших програма, попут промоција
књига, књижевних вечери, обележа
вања разних годишњица, а ту је и
програм Музичке школе, као и промо
ције хуманитарне фондације Владе
Дивца, која је и нашој библиотеци
поклонила својевремено 200 насло
ва.
Што се тиче књижног фонда,
располаже ли шидска библиотека
довољним бројем наслова, који
могу задовољити интересовања
својих корисника?
Што се тиче књижног фонда, Мин
старство културе сваке године откупи
одређен број издања издавача и у
зависности којој категорији припада
мо, и колико ћемо средстава добити,
ми бирамо наслове. Ове године ћемо
за 250.000 динара, колико смо доби
ли, набавити одређени број књижев
них дела.
Која књижевна дела су најтраже
нија?
Библиотека највише води рачуна о
завичајној збирци. Трудимо се да
поред тога што имамо регистровано
издаваштво, то буду књиге које се
односе на завичај. Књиге које су
издали аутори који су овде рођени,
који овде живе. Тај фонд представља
нешто посебно јер све оно што је
записано, треба да се чува, да се
негује, да остане нашим потомцима,
како би видели ко су били људи који
су били ствараоци у нашем граду и
завичају. Поред ових наслова, нарав
но да се Библиотека труди да прати и
неке савремене токове библиотекар
ства, тако да набавна политика упра
во тако и треба да изгледа. Доста
наслова набављамо из тзв. стручне и
научне литературе, јер људи некако у
данашње време све чешће посежу за
том популарном психологијом и тру
димо се да имамо те наслове. Имамо
такође и богату збирку енциклопедиј
ских издања, која се чувају у библио
теци, која се не износе. Наши кори
сници сад путем интернета и рачуна
ра, могу од куће да претраже нашу
базу података. До краја године они ће
имати могућност да све то и поруче
путем интернета. Такође могу да
кажем да смо ми једна од најбоље
организованих подружница на чита
вој територији Републике Србије, а
поседујемо и међубиблиотек ачк у
позајмицу. Сви корисници из других
општина, односно из целе Србије,
могу електронским путем да поруче
књигу.
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ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
У ШИДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Солидарност
у времену кризе

У Народној библиотеци „Симеон
Пишчевић“ у Шиду у понедељак, 12.
јуна отворена је изложба фотографи
ја „Солидарност у времену кризе“.
Изложба је део пројекта „Славимо
солидарност“ који Фондација Ана и
Владе Дивац организује у оквиру про
славе 10 година рада.
Изложба се организује у партнер
ству са новинском агенцијом Танјуг,
која је уступила своје фотографије
настале у две велике кризе – ката
строфалним поплавама из маја 2014.
године и мигрантској кризи која је у
Србији ескалирала у лето 2015. годи
не. На фотографијама се виде људи,
повезани у тренуцима кризе, како
помажу и брину једни о другима.
Ову изложбу грађани могу да погле
дају до 16. јуна, након чега се изло
жба сели у други град у Србији.
У склопу ове изложбе у четвртак,
15. јуна у 13 часова биће приказан и
документарни филм „Добри поштар“
који је режирао Тонислав Христов.
Филм нуди трагикомичну перспективу
на „избегличку кризу“ 2015. године из
малог бугарског села које се налази у
близини турске границе.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Семинар
за учитеље
У Градској кући у Сремској Митровици
прошлог петка, 9. јуна одржан је семинар за
учитеље и васпитаче на тему „Саобраћајно
образовање и васпитање“.
Организатор семинара је Агенција за без
бедност саобраћаја, у сарадњи са Град
ском управом за образовање и Градском
управом за саобраћај, комуналне и инспек
цијске послове.
Овај пројекат за циљ има подизање све
сти код учитеља и васпитача о неопходно
сти додатног рада са децом на тему без
бедног учешће у саобраћају. Циљ семинара
је да се укаже на проблематику страдања
деце у саобраћају и на начине на које се тај
проблем може умањити.
Семинару је присуствовало преко 30 учи
теља и васпитача са територије Града.
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СРЕМСКА РАЧА

Некадашње
средњовековно
утврђење
Н
Рача је често
мењала господаре.
Град је најпре био у
поседу мађарских
племића француског
порекла из породице
Ајнард. Када се члан
те породице Ладислав
Зар побунио против
краља Ладислава IV,
одузет му је град Рача
и додељен на
управу Шомакошу
Кукујевачком

а самом ушћу Дрине у Саву, на срем
ској обали, окружено са три стране
речном матицом, вековима је посто
јало средњовековно утврђење и град Рача.
Заједно са утврђењима у Старој Градишки,
Броду, Петроварадину, Осијеку и Земуну,
рачанска тврђава је имала велики значај
због веома повољног географског положа
ја на тромеђи Босне, Србије и Срема, који
су били у саставу Турске, односно Аустро
угарске империје. На шпицу велике окуке
коју на том месту прави река Сава налази
ла се тврђава и град Рача, док је село Рача
лежало два километра северно од града,
на самом почетку „речног полуострва“.
Рача се први пут помиње као град с
каштелом „Villa Rachcha“ у једном доку
менту из 1275. године. Касније се Рача
помиње под разним именима: као „Posses
sio Racha“ 1398. и 1445. године, затим као
„Castellum Racha“ 1465. године, па „Oppi
dum Racha“ 1477. године, и „Castrum Rac
ha“ 1498. године.
Рача је од давнина представљала гра
нични прелаз, карантин и трговиште изме
ђу Аустрије и Турске. Дневник царинарни
це у Рачи сведочи о великим пословима
митровачких трговаца са суседном Босном.
Из Босне у Аустрију увоженесу: свиње,
огревно и грађевинско дрво, воће, суве
шљиве, а у време неродних година 1847
1848. житарице и брашно. У Босну се изво
зила: бакарна роба, гвожђарија, ужарија,
вино, ракија, јужно воће и разна ситничар
ска роба.
Рача је често мењала господаре. Град је
најпре био у поседу мађарских племића
француског порекла из породице Ајнард.
Када се члан те породице Ладислав Зар
побунио против краља Ладислава IV, оду
зет му је град Рача и додељен на управу
Шомакошу Кукујевачком. После изумира
ња те породице, краљ Сигисмунд је покло
нио Рачу бану Ивану Моровићу. Напослет
ку је краљ Матија, након смрти Моровића,

доделио Рачу 1477. године властелину
Стефану Баторију.
У првој половини 14. века Елизабета,
жена мађарског краља Карла I, обновила
је опатију са црквом Светог Николе (Abba
tia s. Nicolai de Aracha) и предала је 1378.
године на управу фрањевцима као само
стан. Утврђење под именом „Краљевска
варош Рача на ушћу Дрине у Саву“ поми
ње се у разним списима у другој половини
14. века, после смрти краља Лајоша I.
Према једном документу грађани су се
жалили краљици на рад њених чиновника
који им нису допуштали да живе слободно,
по својим обичајима. Као одговор краљица
је дала грађанима слободу да бирају из
својих редова начелника и поротнике, који
ће судити заједно са њеним чиновником.
Рачи је 1455. године припадало осам
насеља: Кукујевци, Бингула, Визић, Илин
ци, Лежимир, Мартинци, Струг и Брод.
Године 1477. у поседу тврђаве Раче су
такође била следећа места и потеси: Бела
Црква, Отрочковац, Хамзов, Босут...
После пада Босне под турску управу,
мађарски краљ Матија Корвин кренуо је у
војни поход на Турке у јесен 1464. године.
На том путу два дана се задржао у Рачи,
где је чување прелаза на Сави поверио
калочком надбискупу. Прешавши Саву, из
Раче се потом упутио уз Дрину, према
Зворнику.
Турци су највероватније освојили Рачу
1529. године. Под турском управом Рача је
средином XVI века била развијена касаба,
са знатним приходима од скеле и тргови
не.
За време турске владавине 1533. годи
не, помиње се у Рачи самостан сазидан од
цигле. Бартол Кашић у свом путопису по
турским крајевима из 1613. и 1618. године
говори о цркви Светог Николе и остацима
фрањевачког самостана на потесу Бела
Црква. Он у свом извештају говори о две
цркве које је видео у Рачи, и притом каже
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да је једна била дрвена и недавно обно
вљена по дозволи кадије, а грађена је на
месту старе камените цркве, док је друга
била зидана, али у веома лошем стању.
Римокатолици који су у то време живели у
Рачи потпадали су под Моровићку жупу
све до 1716. године. Историчар и моровић
ки жупник Емерик Гашић такође износи
податке о цркви Светог Николе и опатији у
Рачи, коју је Гргур IX поклонио фрањевци
ма за манастир.
ознати турски путописац Евлија
Челебија посетио је половином XVII
века касабу Бијељину, град Рачу и
град Моровић.О граду Рачи који се нала
зио на четири сата хода од Бијељине,
Челебија пише следеће:
„Име му је српско. Овај је град подигао
један од српских краљева, отац бана Коџа
Матијаша. Касније је овај град освојио
Ибрахим  паша, велики везир Сулејман
ханов, који је убијен. Сада њиме управља
војвода сремског санџака. То је кадилук у
рангу кадилука од сто педесет акчи. Нахије
су му покорне и послушне. Има муфтију,
представника шерифа (некибулешраф),
спахијског ћехају (сипахи кетхуда јери),
јањичарског сердара, царинског повјерени
ка за харач (харач емини). Овим градом
управља будимска војска (кол). Он има
тржног надзорника (мухтесиб), баждара и
начелника града, али нема градског дизда
ра ни посаде.
То је био диван град који се налазио на
обали реке Саве положен на високом и
равном терену обраслом у зеленило. Сам
град лежао је на врху једног рта. Имао је
троугаони облик, а сазидан је од цигле тако
тврдо као да га је градио Шеддад. Супрот
но од рта на коме је положен овај град тече
од Зворника великом снагом ријека Дрина
и удара на велику ријеку као што је Сава.
Пред овим градом Рачом сједињују се рије
ке Дрина и Сава. Тако уједињене оне су
руинирале овај град тако да је на обали
Саве остала само једна кула. Због тога у
томе граду нема диздара нити градске
посаде.
На споменутом у зеленило обраслом
рту, на месту где се реке Дрина и Сава сли
вају једна у другу, налазе се седам мусли
манских и четири бугарске и српске маха
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ле. Ту има у свему пет стотина и педесет
кућа приземних и на спрат. То су добросто
јеће куће са по двије баште. Сви су путеви
потпуно попођени даском. Штавише и све
улице су попођене даском и балванима.
Околина вароши је за зимских дана права
мочвара, јер је терен низак.
Ту има у свему пет муслиманских бого
моља и у свих пет се обавља седмична
молитва петком. То су добро посећене
џамије, а свих пет их је покривено даском.
Ту се налазе две медресе и три основне
школе, али им дјеца нису тако бистра ни
даровита. Ту постоје две дервишке текије,
два мала хана, а оба се налазе на врху
царинарнице пристаништа. Има и један
пријатан хамам, али је мален.
У вароши се налазе три дрвена моста.
Кад реке Дрина и Сава јако надођу попла
ве многе вртове. Због тога су подигнути
дрвени мостови. Ту има седамдесет дућа
на, а нема безистана.
На гласу су им: хљеб, медовина, шљиве
и јабуке. Грожђе им није добро.
Ову варош окружује река Сава. Ако би
њен господар хтио да просече земљиште
од једног до другог корита Саве створио би
право језеро. Како је овдје клима угодна то
је становништво здраво.
Становништво говори »потурски« (као
Потури) а живе од трговина. То су већином
бродари транспортних бродова. Њихови
прваци носе крајишко одело. Сво је ста
новништво врло чисто и воли да ужива; то
су гостољубиви људи и пријатељи страна
ца. Већина тих људи не знају за сплетке и
преваре.
Идући одатле шест сати према северу
дошли смо у град Моровић (»Моравеч«).“
Опис Раче дао је 1658. године и францу
ски путописац Мишел Кикле. Он описује
турски град Рачу као развијену касабу са
пет муслиманских махала и 151 турском
кућом. Постојао је и хришћански део Раче
који је имао 37 кућа. У рачанској тврђави
налазила се стална посада састављена од
ислужених турских војника. Град саграђен
од цигле био је троугаоног облика у основи.
Кикле даље пише:
„...Свакога дана било је довољно јахаћих
коња и теглећих за пртљаг, зоби, сена,
кочија, пиринча, кокошију, јаја, масла, лоја
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них свећа, оваца, јагањаца, јарића, меда и
дрва и друге спреме...“
После краћег задржавања у Рачи,
Мишел Кикле се упутио са пратњом покрај
леве обале Саве у „шехерДмитровицу“
која је у то време била турски град са 700
кућа. О том путовању Кикле пише:
„Сутрадан ујутро, у уторак, отпутовали
смо из ове варошице за Митровицу, праће
ни бубњевима и зурлама, оних који су
ишли за нама, једни напред у једним кочи
јама, други у другим на крају наше пратње.
Ишли смо дуж Саве, све до реке Босут
која се улива у њу, три миље од Раче. Пре
ко те реке, дубоке али уске превезли смо
се чамцем. Пошто смо прошли кроз једну
шуму, прилично дугу и опасну због лопова,
због чега смо били на опрезу стигли смо
после шесточасовног путовања у Митро
вицу...”
Кикле овим записом сведочи да је посто
јао пут од града Раче, дуж леве савске
обале, поред потеса Банов Брод, све до
ушћа Босута у Саву, и даље према Митро
вици. У то време није било скеле на реци
Босуту. Шанац Ушће, касније назван Босут,
још није био насељен, али су се свуда нао
коло пружале густе шуме које су биле при
бежиште хајдуцима и одметницима од
закона, те је путовање овим крајевима
било веома опасно.
Турци су држали Рачу све до пораза под
Бечом, да би је напустили у јесен 1687.
године, повукавши се у Босну. После тога
Рача је више пута мењала господаре, пре
лазећи час у хришћанске, час у турске
руке.
а сабору црквених и народних прва
ка у Београду од 18. јуна 1690. годи
не, којим је председавао патријарх
Арсеније III Чарнојевић, договорено је да
се пошаље цару Леополду I у Беч молба
за признавање црквенонародне аутоно
мије српског народа у Аустрији. Сабору
који је претходио Великој сеоби Срба при
суствовали су бројни народни представни
ци из Срема, међу њима и капетан Ради
сав Пијанић из Раче.
Карловачким миром од 1699. године
Рача коначно улази у састав Аустроугар
ске монархије. Две године касније у Рачи
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Рачи је 1455. године
припадало осам
насеља: Кукујевци,
Бингула, Визић,
Илинци, Лежимир,
Мартинци, Струг и
Брод. Године 1477.
у поседу тврђаве
Раче су такође била
следећа места и
потеси: Бела Црква,
Отрочковац,
Хамзов, Босут...
Село Босут данас

је устројена капетанија са 100 пешака гра
ничара и 50 коњаника.
рви капетани су били Адам Гаврило
вић и Радован Бијанић.Тада се насе
љава бројно српско становништво
које је дошло у Срем са Арсенијем Чарно
јевићем и малобројнији римок атолички
живаљ, пре свега војници који су служили у
утврђењу.
Аустријске власти су темељно преуреди
ле тврђаву у Рачи, која је тада носила
назив ,,Fort-Racsa’’. Она је била веома зна
чајна за Аустрију као погранично утврђено
место наспрам Турске. Када је букнуо нови
рат са Турском 1716. године, рачанску твр
ђаву су запосели немачки војници под
командом генерала Ланглета.
Године 1733. у Рачи је било 14 кућа са 62
душе. Почетком XIX века било је 60 домова
са око 500 становника. Тада су забележене
и најстарије породице у селу, од којих неке
и данас живе у Сремској Рачи: Вучичевић,
Вукојевић, Миловановић, Мирковић и Осто
јић.
Фридрих Вилхелм фон Таубе бележи у
“Историјском и географском опису краље
вине Славоније и војводства Срема” 1778.
године о Рачи следеће податке:
“Рача (Ratscha), мало утврђење на ади
око које се извија Сава у великом луку. Дри
на, која је граница између Босне и Србије,
спаја се са Савом наспрам те аде. После
великог пораза Османа код Петроваради
на, узета им је тврђава 1716. године.”
У књизи „Хрватсканатајнимземљовидима
18. и 19. столећа–Петроварадинскапуков
нија“, на мапи Славонске војне крајине с
пратећим описима из 1780/81. године, опи
сано је село Рача са тврђавом Рача и два
чардака (Мајур и Осовињак):
„Село лежи горе, гдје ријека Сава низ
водно од споменута отока чини оштри уски
завој, па се с оне стране села опет враћа
натраг и наставља свој ток према истоку.
Стара тврђава Рача, од које је преос тало
тек неколико насипа и шанаца, унутар којих
се виде и неке врло рушевне зидане грађе
вине и иста таква стражарница, налази се
на пола сата удаљености од села на уском
ријечном завоју. На супротној се страни на
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турском подручју у Саву улијева ријека
Дрина.
Кордонско стражарско мјесто Мајур нала
зи се отприлике 1000 корака испод споме
нутог отока. Насупрот њему испод мале
шуме на ријеци стоји чардак Осовињак. Оба
су удаљена непуних четврт сата од села и
нешто даље од тврђаве.
У малој шуми на окуци ријеке Саве нала
зи се стална барска граба звана Затон, која
се плави из споменуте ријеке при високом
водостају.
Око 1100 корака од чардака Мајур низ
водно на ријеци налази се с друге стране
турска стражарница која се зове “караула”.
Село Рача удаљено је пуних пола сата од
кордонског чардака Бијела Црква, сат од
постаје Полој, пуни сат и четврт од села
Босут, пуна два и четврт сата од села Грк
три и пол сата од Моровића (26. секција),
четири и тричетврт сата уз кордон од села
Јамина (29. секција).
Ријека Сава, ако се изузме мала дуљина
отока који се налази усред ње и који је
широк 400-500 корака, у овом је крају широ
ка 300 до 320-330 корака и има обалу висо
ку два до три хвата. Ријечно корито помије
шано је с пијеском који доноси ријека Дрина
на уској окуци око старе тврђаве Раче, а
иначе је потпуно блатно. Вода ријеке Саве
увијек има дубину потребну за лађарење.
Ријетко прође година, а да се ријека не
излије најмање два до три, а понекад и
четири пута. То се обично догађа у прољеће
при отапању снијега, затим у мјесецу лип
њу, па у јесен, а понекад и касније, зими.
Поплаве, које су тиме узроковане, шире се
не само кроз цијелу овострану равницу,
него и даље у сусједне секције, а задржава
ју се често три, четири и више тједана, а
понекад само осам или 14 дана. У то се
вријеме комуникација од једног до другог
мјеста може одржавати само лађама.
Не треба ни спомињати оне знатне баре
које поплаве остављају за собом изван и
унутар оближњих шума, како се то може
видјети из плана, које дијелом уопће не пре
сушују, а дијелом пресуше само у касно
љето. Оне онемогућују било какво пролаже
ње изван уобичајених путева; због тога сви
путеви постају толико лоши да још дуго

послије опадања воде или нису никако про
ходни или су једва проходни лаким колима.
Сељак притом често изгуби своје усјеве и
једва му преос тане довољно траве за сије
но, којим би преко зиме издржавао вучну и
другу рогату стоку.
Ријека Дрина долази кроз високу, густо
прораслу шуму која прекрива читаву супрот
ну обалу Саве, и код утока у Саву широка је
до 200 корака.
Овостране су шуме високе, мјестимице
ријетке, даље опет обрасле густим грмљем
и пуне бара. Проходне су само по прола
зним путевима.
Пут за село Јамину (29. секција) иде уз
кордон. Тај пут и комуникацијски пут, који
одавде води до чардака Полој, проходни су
тешким возилима све док Сава не пријеђе
своје обале. За лоша времена у овом крају
проходност пак постаје донекле отежана
због мекана и глибљива тла.
Путем одавде за село Босут може се про
лазити тешким колима за суха времена и
суха тла, а за кишовита времена кола би
заглибила у шуми.
ут за Моровић (26. секција) одавде
кроз шуму врло је лош све до 26. сек
ције, узак, зарастао, јако блатан и
лаким колима само отежано проходан.
За Грк се возилима вози преко села
Босут. Стазом, која одавде води за Грк,
може се јахати. За лоша времена њезина је
проходност знатно отежана због дубока
блата.
Црква у селу камена је, окружена палиса
дом и гледа на пут који води кроз село.
Гробље изван села исто је тако окружено
палисадом.
Живеж се одавде може најбоље превози
ти до Митровице и копном и воденим
путем.“
О тврђави и граничарском селу Рача
писао је и високи чиновник Дворског ратног
савета, Франц Штефан Енгел у “Опису Кра
љевине Славоније и Војводства Срема” из
1786. године:
„Рача лежи у равници а отпозади је окру
жена шумом; има 56 под конац подигнутих
граничарских кућа од чатме, већином покри
вених трском; има надаље трошан официр
ски квартир и од добре грађе сазидану
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илирску цркву са дрвеним торњем. Сокаци
у насељу сви су посути шљунком.
удновато је како је брза река Дрина,
мењајући свој ток од последњег рата
са Турцима наовамо, толико подрила
обалу на овој страни да се ово село морало
да пресели са свог тадашњег положаја уде
сно према унутрашњости.
Раније место сада је делимично у реци а
делимично изнад реке Саве срасло са оно
страном шумом.
Овде постоји и место за купање (Schwem
mung) свиња што се преузимају из Турске.
Четврт часа хода од овог насеља, на оку
ци реке, стоји тврђава Рача, која се сада,
после разарања извршеног пре 5 година,
поново изграђује.
Од ове тврђаве узводно налази се остр
во у реци Сави, звано Командантово остр
во, које подлежи овостраној јурисдикцији.
Приликом садашњег грађења ове тврђа
ве израђен је и друм одатле до овог села.
Отприлике три четврт сата од тврђаве
узводно диже се широк брежуљак са усе
ком, где је негда подигнут чардак Бела
Црква; тај брежуљак заслужује помена сто
га што су Турци после последње опсаде
Беча овде саградили три моста преко реке
Саве и преко њих се повукли у Босну.
Приближно на сат хода даље узводно
налази се на обали реке ископан широк
шанац.“
(...)
“Ова тврђава нашла се године 1782.
међу укинутим. Утврђења и остале зграде
ерара су порушени, а грађа продата најбо
љем понуђачу на лицитацији.
Године 1783. започето је на истом месту,
због повољног положаја, грађење звезда
стог утврђења, ради затварања пловидбе
из Дрине у Саву, као и узводно; оно је прве
класе и лежи на ади око које се Сава оба
вија у оштрој окуци. Дрина, која одређује
границу између Босне и Србије, утиче у
Саву преко пута те аде.
Утврђење се састоји од зидане, унакрст
засведене, од бомбе обезбеђене карауле,
чији је главни зид снабдевен пушкарница
ма.
Ова караула је окружена гласијом и
осмоу гао н им
земљан им
опкоп ом
(Еnvеlоре), чији унутарњи бедем од рова
навише мери 25 стопа, док су главни рово
ви 16 стопа дубоки, и мада још није засве
дена, па ни парапети опкопа уређени, може
се ипак и сада, у случају нужде, корисно
употребити против непријатеља, јер су
пушкарницама снабдевени главни зид,
главни ровови и гласија већ довршени. Ова
караула може послужити за повлачење,
ако је тврђава већ освојена; али караула се
не може савладати пре него што неприја
тељ на опкопу звездастог утврђења не
подигне гнезда (Patrien), или парапет не
поравна тако да се караула може гађати
издалека.
Испод ове тврђаве предвиђен је ров зато
да би се помоћу палисада и кочева могли
обезбедити од јуриша, а да их непријатељ
ска ватра не открије још издалека. У мирно
доба биће довољна посада од 50 људи,
али за случај опсаде предвиђена је посада
од 600 људи.
Исто тако би се у мирна времена стара
ње о овом утврђењу, које ће захтевати
само чешће прегледе, могло пренети на
најближу управу инжењерије, а за чување
артиљеријске опреме поставити један
артиљеријски подофицир, поред 2 редова;
у ратна времена, напротив, потребна су
тамо 20 артиљериста, затим један инже
њер и један артиљеријски официр. Засад

Ч

Познати турски
путописац Евлија
Челебија посетио је
половином XVII века
касабу Бијељину, град
Рачу и град Моровић.
О граду Рачи који се
налазио на четири
сата хода од
Бијељине, Челебија
пише следеће:
„Име му је српско.
Овај је град подигао
један од српских
краљева, отац бана
Коџа-Матијаша.
Касније је овај град
освојио Ибрахим паша, велики везир
Сулејман-ханов, који је
убијен. Сада њиме
управља војвода
сремског санџака.
То је кадилук у рангу
кадилука од сто
педесет акчи. Нахије
су му покорне
и послушне. Има
муфтију, представника
шерифа
(некибул-ешраф),
спахијског ћехају
(сипахи кетхуда јери),
јањичарског сердара,
царинског повјереника
за харач (харач емини)
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од врста артиљеријске опреме, оруђа и
муниције, с обзиром на још недовршено
грађење, не постоји на лицу места ништа,
али ће се за мирно доба одређених, у Осе
ку у слагалишту смештених 6 топова са
припадајућом муницијом у своје време
отпремити онамо.
Стоваришта за пушчани барут има 4, од
тога 2 у караули, свако 10 стопа дугачко и
исто толико широко, затим 2 у опкопу, свако
12 стопа дугачко и 7 стопа широко, сва од
добре грађе и обезбеђена од бомби.”
После одлуке да се Рача укине 1782.
године, команда над утврђењем пренета је
на једног поручник а Петроварадинског
пука.
Стара тврђава је временом пропала, па
се јавила потреба за изградњом новог утвр
ђења.
Године 1784. посетио је Рачу аустријски
цар Јосиф II који је одмах наредио да се
изгради нова тврђава. Због царске посете
изграђен је друм од села до тврђаве.
Мештани села Раче морали су да кулуче на
изградњи утврђења, о чему су остала
потресна предања.
У време Кочине крајине 1788. године
опао је војни значај Раче, па је већи део
војске напустио утврђење, да би током XIX
века тврђава постепено сасвим пропала.
Године 1791. Рача је имала 53 куће са
477 православних житеља.
Тврђава Рача је 1873. године обновљена
и преуређена у затвор са 300 места. У њој
је обично боравило око 180 кажњеника и 20
чувара. Услови су били веома лоши због
нездравог поднебља, лошег објекта и
честих поплава. Зато је казнионица преме
штена 1880. године у Лепоглаву.
Нешто касније објекат је на лицитацији
купио трговац Кајмар из Осијека који је на
том месту отворио пивару. Међутим, пива
ра у Рачи није била дугог века, па је већ
1897. године затворена.
врђава је касније опет препродата и
порушена, а цигла са ње одвучена.
Последњи остаци тврђаве Рача, тада
већ у саставу Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца, порушени су и распродати
1919. године.
После изградње одбрамбеног савског
насипа почетком XX века, село Рача које се
налазило у близини некадашњег утврђења,
остало је у кориту реке Саве. Због тога је
село доживело катастрофалну поплаву
1932. године од које се никада није опора
вило.
Краљевина Југославија је 1934. године
изградила ново насеље на другој локацији,
око 5 километара западно од старе Раче,
на месту где се данас налази Сремска
Рача. О изградњи новог села сведочи фото
албум који се чува у Матици српској у
Новом Саду. Приликом подизања села кроз
главну сеоску улицу изграђена је железнич
ка пруга уског колосека, по којој су гурани
вагонети са грађевинским материјалом.
Све новоизграђене куће су биле типске,
дужне зграде на две воде. Временом су ове
куће рушене да би ослободиле простор
новим модерним грађевинама.
Данас су остаци утврђења и села Раче
запуштени и заборављени. Цео терен на
којем се некада налазило насеље је непри
ступачан и обрастао густом шумом и шика
ром. Користи се за експлоатацију шумског
дрвета и шљунка. Летњим путем се може
доћи до ушћа Дрине у Саву, где постоји
лепа пешчана плажа. Приликом високог
водостаја реке Саве, већи део земљишта
бива поплављен.

Т
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МИЛАН ГЕРБЕР, РУКОМЕТНИ ГОЛМАН ИЗ ШИДА

Голмани су као вино,
што су старији то су бољи
Голман својим
одбранама
улива потребан
адреналин
екипи, његове
одбране
омогућавају
контра нападе
из којих се
најлакше
поентира

Милан Гербер

О

д свог оснивања 1958. године
Рукометни клуб „Раднички“ из
Шида увек је имао добре голмане.
Навијачи овог клуба сећају се Милана
Белчевића Кригле, Уроша Трумића Тап
кеа, Стевана Бобаља и других.
- Рукомет је колективан спорт. Да би
били успешни као екипа морате на свим
позицијама, пивота, бекова, крила, имати
добре играче, ипак улога голмана је
посебна. Голман својим одбранама ули
ва потребан адреналин екипи, његове
одбране омогућавају контра нападе из
којих се најлакше поентира. Са друге
стране успешним одбранама уносите
несигурност и нервозу код противника каже Милан Гербер, данашњи први гол
ман „Радничког“.
Да је то истина сведоци смо сви ми
који већ дуги низ година пратимо утакми
це „Радничког“. Милан Гербер поуздан је
чувар мреже, прави наследник својих
славних претходник а, неко ко својим
атрактивним одбранама, у спортској
хали у Шиду, где „Раднички“ као домаћин
игра утакмице, диже публику на ноге и
тера их да дуго аплаудирају.
А како је почела његова спортска кари
јера Милан Гербер каже:
- Интересантно је да сам као дете на
почетку тренирао фудбал. Биле су то две
године које сам провео у „Радничком“, и
многи су говорили да сам талентован за
фудбал. Касније на наговор мог оца

почињем да долазим на тренинге руко
мета. Једно време ишао сам на фудбал
и рукомет у исто време, да би касније на
наговор мог оца Живана, који је својевре
мено био успешан рукометни голман,
бранио је у Осјеку и Товарнику, преломио
и определио се за рукомет. Било је то
1988. године, и опет једна занимљивост
да сам у почетку био играч, али пошто
није било голмана наговорили су ме да
станем између статива, где сам и данас
остао. Као кадети „Радничког“ сви смо
похађали Основну школу „Сремски
фронт“, а 2003. године је одржано такми
чење осам најуспешнијих школа из целе
Србије у Шиду. Ми смо заузели прво
место, што је заиста велики успех руко
метног спорта у овој средини.
Поред спорта Милан, рођен 1988. у
Шиду, није занемарио школу, завршио је
средњу техничку у Шиду, и уписао студи
је историје на Филозофском факултету у
Новом Саду. Тих година, док је студирао,
ломио се да ли да пређе у неки од успе
шних рукометних клубова у близини
Новог Сада, био је ту „Југовић“ из Каћа,
„Синтелон“ из Бачке Паланке, „Црвенка“.
Ипак преовладала је његова љубав пре
ма родном граду и клубу из ког је пони
као.
Занимљива је његова прича како је
дебитова на голу „Радничког“.
- Као петнаестогодишњак, тек изашао
из кадетске екипе, ушао сам у свлачио

ницу, пре једне утакмице, и питао ко
данас брани, мислећи да ћу бити резер
ва. Тренер и играчи су ми хладно одгово
рили, ти Милане. Тако сам без икакве
припреме бачен у „ватру“. На тој утакми
ци сам изванредно бранио, што је публи
ку дигло на ноге, саиграчи су ми честита
ли, а ја сам од тренера и управе добио
дозволу да могу остати први голман –
прича Милан.
Дечацима који желе да постану руко
метни голмани Милан саветује:
- Морате пре свега бити храбри, не
смете се плашити лопте. Голман у руко
мету често трпи болне ударце јер лопта
лети снажно и зна незгодно да удари.
Потом морате и много да учите, и ја сам
учио, слушао савете тренера и старијих
колега, ишао сам на рукометне кампове,
где се много тога могло научити. Спорт
ска каријера рукометног голмана може да
траје доста дуго, јер голмани су као вино,
што су старији то су бољи.
анас је Милан Гербер помоћни тре
нер млађих категорија играча Рад
ничког. Како истиче нарочито је
важно да је у исто време и тренер голма
на, јер клуб дуго година није имао трене
ра рукометних голмана. Морамо припре
мити наше наследнике, каже на крају
Милан Гербер, тренутно у клубу од сени
ора смо само ја и Синиша Павић, да
„Раднички“ буде увек клуб добих голма
на. 
З. Марковић
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СПОРТСКА ПРИЧА МИРОСЛАВА БАЛАШЋАКА: ОД ЛИВАДИЦА ДО МАРАКАНЕ

Шта ћемо сад Мишо?
Мирослав Балашћак је играо на
средини терена, леву полутку, што
ће остати његова карактеристика
до краја играчке каријере

Ф

удбал је почео да игра у
Беркасову, свом родном
селу, шездесетих годи
на прошлог века, у време када
су сви његови вршњаци јурили
за крпењачом, јер друге заба
ве и није било. Ни слутио није
тада Мирослав Балашћак да
ће га та игра једнога дана
одвести од сеоског стадиона
Ливадице у Берк ас ову до
чувене Маракане у Београду.
А ево како нам те путешестви
је описује сам Мирослав.
- У седмом разреду основне
школе „Филип Вишњић“ у
Шиду наставник биологије ми
је био Спасоје Смајић, он је
уједно тренирао млађе катего
рије играча ФК „Раднички“. Не
бих знао да кажем да ли ме је
он запазио као играча, или је
то била препорука неког дру
гог, можда наставника физич
ког васпитања, угл авн ом
наставник и тренер Спасоје
Смајић ме је довео у „Раднич
ки“ да играм за подмладак.
Тада сам први пут регистро
ван као игач у неком клубу. Не
знам шта ми би, али сам те
1969. године свима причао
како ћу ја бити фудбалер
„Црвене звезде“. Тренер првог
тима „Радничког“ тада је био
Душан Поповић Тутан. Он је
мом ујаку, такође фудбалеру,
препоручио да ме одведе на
пробу у наш највећи фудбал
ски клуб, што је овај потоњи и
учинио. Тако се ујак и ја нађо
смо у престоници на чувеној
Маракани - прича Балашћак.
Пошто су стигли возом у
преподневним часовима, а
тренинзи на Маракани се одр
жавају поподне, провели су
време у шетњи Београдом.
- Поподне тренер Жарко
Недељковић поделио је нас
пристигле играче у две екипе,
дао нам је лопту и посматрао
како играмо. Са нама је тада
на наш највећи стадион стигао
и касније чувени играч Влади
мир Петровић Пижон. Када се
трен инг
заврш ио
Жарк о
Недељковић је показао прстом
који играчи остају у „Црвеној
звезди“, а којима се захваљује
на сарадњи. Ја сам био међу
онима који остају. Не знам да
опишем осећања која су се
узбуркала у мени. Невероват
на ствар, дођеш на наш најве

ћи стадион, у велики клуб, и ту
останеш. Можда је све што
нас је погодило најбоље опи
сао речима мој ујак. „Шта ћемо
сада Мишо?“ Пошто сам већ
завршио основну школу у
Шиду одлучио сам да упишем
неку од средњих школа у Бео
граду, и да наставим своју
спортску каријеру - присећа се
Мирослав.
Прича иде даље, тада је у
„Црвеној звезди“ био обичај да
генерација пионира који пре
лазе у кадете, одигра предигру
пред меч првог тима, са гене
рацијом пионира који тек дола
зе. Мирослав Балашћак је
после само неколико тренинга
имао прилику да игра пред
пуном Мараканом.
- Стигао је у Београд чувени
Сантос, са најбољим играчем
света Пелеом, пред утакмицу
са тада легендарним тимом
„Црвене звезде“, стадион је
био пун. Нису важила ограни
чења, као данас, у погледу
броја гледалаца, па је по сло
бодној процени било сто
хиљада гледалаца на Марака
ни. И ето, ја истрчавам са дру
гарима у то вулканско гротло,
да одиграм предигру, био сам
преплашен, ноге су ми се
одсекле, до пре само годину
две јурио сам крпењачу по
Ливадицама у Берк ас ову,а
сада играм на Маракани пред
сто хиљада гледалаца - прича
Балашћак.
Касније је Мирослав Бала
шћак из пионира прешао у
подмладак „Црвене звезде“. Ту
им се прикључио касније и
чувени Дуле Савић. Играли су
квалитетну лигу Београда, и то
у конкуренцији „Партизана“,
ОФК „Београда“, „Рада“ и дру
гих квалитетних клубова, неко
лико година супериорно заузи

Мирослав Балашћак

мали прво место. Балашћак је
играо на средини терена, леву
полутку, што ће остати његова
карактеристика до краја играч
ке каријере.
- Но када је дошло време да
та генерација пређе у први тим
настали су проблеми. Трофеј
ни тим „Црвене звезде“, који је
најавио одлазак у иностран
ство, остао је на окупу, и нико
од тих великих играча није
напустио клуб. За нас није
било места у првом тиму, па
смо се разиш
 ли по различи
тим клубовима тадашње Југо
славије. У први тим прошли су
само Владимир Петровић
Пижон и Дуле Савић наставља
причу
наш
саговорик.

Деца нису роба
- Спорт многим дечацима и девојчицама пружа могућност да
изађу из анонимности и одсањају свој животни сан. Али за све то
морају да се изборе сами. Родитељи који данас, у многим случа
јевима, гурају своју децу покушавајући да на силу од њих створе
спортисте не чине ништа добро. Менаџерима који капаришу децу
од десетак, и мање година, треба забранити приступ клубовима
и спортистима. Деца нису роба да се њима тргује, она треба да
се развијају уз будно око педагога и тренера, као што је то некада
било - каже на крају Мирослав Балашћак.

Играо је Мирослав Бала
шћак у „Будућности“ из Пећи,
потом у „Чукаричком“, касније
се вратио у „Срем“ из Сремске
Митровице, и већ пред крај
играчке каријере играо је за
неколик о мањих клубова.
Посветио се и тренерском
позиву, па је исто тако успе
шно као тренер радио у неко
лико клубова. Као тренер у
„Срему“ запазио је Бранисла
ва Ивановића, који је тада тек
почињао да игра.
- Знао сам да ће од њега
бити велики играч. Банета сам
са шеснаест година убацио у
први тим „Срема“. Многи су ми
то у клубу замерали, али ја
сам само понављао да ће
Бане бити велики играч. Моје
пророчке речи су се обистини
ле, и ја данас са поносом могу
да кажем да сам био тренер
једном од најбољих одбрамбе
них играча на свету - закључује
Балашћак.
Мирослав Балашћак данас
живи у својој породичној кући у
Лаћарку. Запослен је у ЈКП
„Водовод“ у Сремској Митро
вици, завршио је средњу Гео
лошку школу, и трудио се да уз
фудбал нађе стално запосле
ње.
Зоран Марковић
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ОПШТИНСКА ЛИГА ПЕЋИНЦИ

СРЕМСКА ЛИГА
Резултати утакмица 30. кола:
Хртковци: Хртковци – Напредак
4:2; Мачванска Митровица: Под
риње - Граничар 1923 4:0; Срем
ска Митровица: Митрос – Хајдук
0:1; Љуково: Љуково - Доњи
Петровци 4:0; Голубинци: Јадран
– Рудар 4:3; Рума: Словен –
Борац 2:2; Доњи Товарник: Сло
бода – Будућност 2:1; Витојевци:
Партизан - Први Мај 0:0.
01. Хајдук
02. Подриње
03. Први Мај
04. Слобода
05. Јадран
06. Борац
07. Граничар
08. Будућност
09. Љуково
10. Словен
11. Хртковци
12. Партизан
13. Напредак
14. Рудар
15. Митрос
16. Д. Петровци

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

21
19
19
16
13
11
11
11
11
10
11
10
9
11
10
7

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

5
4
4
13
9
13
13
13
13
12
16
15
13
17
18
22

67:19
72:17
84:16
38:41
49:41
37:35
57:62
38:46
44:58
41:47
44:66
45:57
32:45
38:62
34:60
33:81

14. JUN 2017.

Фудбал се вратио
у Пећинце

67
64
64
49
47
39
39
39
39
38
36
35
35
35
32
22

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ
Резултати утакмица 30. кола:
Буђановци: Младост – Железни
чар 2:2; Обреж: Граничар (О) Јединство (П) 4:1; Кузмин: Грани
чар (К) – Хајдук 5:0; Брестач:
ОФК Брестач – Напредак 2:4;
Путинци: ПСК – Слога 5:3; Ман
ђелос: Фрушкогорац - Обилић
1993 4:1; Моровић: Јединство
(М) – Борац 1:1; Зека Буљубаша
је био слободан.
01. Железничар
02. Борац
03. ПСК
04. Младост
05. Гранич. (К)
06. Хајдук
07. Слога
08. Фрушко.
09. ОФК Брес.
10. З.Буљубаша
11. Гранич. (О)
12. Напредак
13. Обилић
14. Јединс. (М)
15. Јединс. (П)

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

23
16
16
16
14
15
13
12
12
10
10
9
7
5
3

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

0
4
6
8
9
12
8
13
14
15
16
17
18
17
24

116:18
62:28
58:34
52:35
41:24
63:50
50:45
50:51
42:59
47:61
42:72
61:74
41:74
38:68
26:96

74
56
54
52
47
46
46
39
37
33
31
29
24
21
10

ОФЛ РУМА – ИРИГ

Екипа „Доњег Срема“

Н

а стадиону „Сувача“ у Пећинцима 4.
јуна одиграна је последња утакмица
Општинске лиге Пећинци за сезону
2016/2017. годину. Домаћин „Доњи Срем
2015“ савладао је госте из Суботишта
„Витез“ резултатом 6:0, и заслужено осво
јио шампионски пехар, који је капитену
тима Ненаду Митровићу уручио Синиша
Ђокић, председник Спортског савеза „Раз
вој спортова“ Пећинци.
Како је рекао Милош Гмизић, председ
ник Фудбалског клуба „Доњи Срем 2015“,
није било лако организовати се за само
годину дана и довести тим до нивоа који
их води у виши ранг такмичења.
- Вредно смо радили, први започели с

припремама, што је на крају и дало одго
варајуће резултате. Да би и у Међуоп
штинској лиги имали запажену улогу мора
мо се појачати, како у играчком кадру, тако
и у организационом. Све више људи пре
познаје наш труд да фудбал вратимо на
прави пут. Надамо се да ће тако бити и у
следећој сезони. Наравно, од момента
оснивања и током читаве сезоне имали
смо свесрдну помоћ Спортског савеза
„Развој спортова“ из Пећинаца, што нам
заиста пуно значи – рекао је Гмизић.
Након заслужене паузе, фудбалере
„Доњег Срема“ очекују припреме за
наредну сезону Међуопштинска лига
Срем.

ЖРК „СЛОВЕН“ РУМА

Првакиње Србије

Резултати утакмица 25.кола:
Ривица: Планинац - 27.Октобар
1:1, Рума:Јединство (Ру) С.В.Раднички 7 : 2, Никинци:
Полет- Граничар 1:1, Нерадин:
Војводина – Слога 5:0, Јазак: Цар
Урош – Сремац 5:1, Стејановци:
Борац – Фрушкогорац 0:4, Рума:
Фрушка Гора - Јединство (К) 0:2
01. Ф. Гора
02. Војводина
03. Сремац
04. Граничар
05. Јединс. (Ру)
06. Полет
07. Планинац
08. С.В.Радни.
09. Фрушког.
10. Цар Урош
11. 27.Октобар
12. Јединс.(К)
13. Слога
14. Борац

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

16
16
16
16
13
11
11
11
11
9
7
6
3
2

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

5
6
6
6
7
6
8
9
9
13
14
18
20
21

72:26
62:26
61:36
61:33
57:35
44:29
49:33
47:36
52:55
55:53
32:59
27:57
22:81
20:102

52
51
51
50
44
41
39
38
38
30
25
19
11
8

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Пливачки
митинг

Најбоље кадеткиње у Србији

К

адеткиње ЖРК „Словен“
Рума су, после такмичења
у Београду које је одржано
10. и 11. јуна првакиње Србије.
Да је реч о сјајној екипи мла
дих рукометашица потврђује и
податак да су оне пре две годи
не, реч је о генерацији 2000.
годиште и млађе, биле прваки

ње Србије у категорији пионир
ки.
На завршници у Београду
надметало се 12 најбољих , а
Румљанке су победиле екипе
„Рудара“ из Костолца, „Метал
ца“ из Горењег Милановца, РК
„Београд“ и у финалу екипу
„Лаки“ из Црвенке.
С. Џ.

У организацији Пливачког
клуба „Сремска Митровица“
прошле суботе, 10. јуна на
базену Оаза у Сремској
Митровици организован је
пливачки митинг. Учествова
ло је неколик о стотина
малишана, а најбољи су
награђени медаљама.
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„ТРОЈКА ИЗ БЛОКА“ У РУМИ

Хуманитарни турнир у пикаду
У
оквиру најаве за реализацију спорт
ско-хуманитарног турнира „Тројк а
из блока“ 7. јуна је у Руми одржан
хуманитарни пикадо турнир.
Подсетимо, прошле године је у Руми по
први пут одржана „Тројка из блока“, тада
шња средства су била прикупљена за
породицу седмочлану породици Јеремић
из Руме а тај турнир је био најуспешнији у
Србији. Ове године „Тројка из блока“ биће
организована 1. јула на теренима код
Дома здравља.
Сви учесници пикадо турнира су плаћа
ли котизацију која је комплетно намењена
хуманитарној акцији „Тројка из блока“.
Тако да је у првом плану нису били сами
резултати и такмичење већ дружење и
прукупљање новчане помоћи, а прику
пљено је 14.620 динара.
У пикадо турниру су учествовали и
организатори „Тројке из блока“ из хумани
тарне организације „Срби за Србе“, међу
којима и генерални секретар овог пројек
та Урош Марковић.
- Суштина наше целе приче „Тројкe из
блока“ је да неку социјално угрожену
породицу одведемо у бољу будућност.
Прошле године смо први пут организова
ли турнир у Руми и он је био један од
финансијских најуспешнијих у пет година
постојања турнира „Тројка из блока“. Том
приликом је сакупљено је 325.750 дина
ра. И ове године се велики број спонзора
и привредника одазвао, тако да је већ
прикупљена позамашна сума. Од ове
године увели смо новину да пред сваку
„Тројку из блока“ организујемо хуманитар
ни турнир у разним друштвеним играма било је ту и шаха, билијара, пикада, сто
ног тениса - као и да, уједно медијски

Такмичење у пикаду

промовишемо и централни догађај - так
мичење у брзом шутирању тројки. Дана
шња прикупљена средства у Руми иду у
исти фонд, као и она која ћемо прикупити
1. јула на теренима код Дома здравља рекао је Урош који се захвалио румском
Пикадо клубу „Харолд“ и Удружењу улич
них уметника „Проактив фамилија“.
- Тренутно нас има овде педесетак, али
очекујемо и већи број лица. Ја сам уче
ствујем зато што желим да помогнем овој
социјално угроженој породици, али и да
дам пример некима да се прикључе и
следеће године овој акцији ако нису
данас. Ово је увод за „Тројку из блока“ а
тамо очекујем знатно више људи - каже
Александар Ковачевић из Руме.

- Ја сам се, такође, пријавио пре свега
због помоћи социјално угроженим поро
дицама, али и дружења и упознавања са
новим људима. И прошле године сам уче
ствовао и у организацији турнира у Руми
и шутирању тројки. Трудићемо се да про
шлогодишњи одличан резултат и према
шимо ове године и поставимо нови
рекорд - рекао нам је Бранислав Вукади
новић.
Ове године помоћ се прикупља за поро
дицу Ђикић из Путинаца која има четворо
деце.
Пикадо турниру су присуствовали и
чланови породице Јеремић за коју су про
шле године прикупљена средства од прве
акције „Тројка из блока“ у Руми.
С. Џ.

ИНЂИЈА

Реконструисан кошаркашки терен

У

петак, 9. јуна завршени су радо
ви на реконструкцији кошарка
шког терена код Културног цен
тра у Инђији. У претходним данима у
потпуности је замењена стара,
дотрајала тартан подлога новом која
ће бити лакша за одржавање. Као
што су и раније истакли представни
ци општине Инђија на овај начин
обезбеђени су одлични услове за
тренирање и рекреацију свих љуби
теља кошарке.
У наредном периоду биће изврше
на и замена подлоге на тениском
терену, који се налази у близини
кошаркашког, као и постављање сто
лица на трибинама код рукометног
терена.
-Желимо да обезбедимо најбоље и
најсавременије услове за све спорти
сте и рекреативце у нашој општини,
због тога смо кренули са активности
ма које се тичу озбиљне реконструк
ције спортских терена у нашој општи
ни- истакао је Илија Трбовић, в.д
директор Установе „Спортски центар“
Инђија.
М. Ђ.

Нова подлога на кошаркашком теренукод Културног центра у Инђији
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АТЛЕТСКИ КЛУБ „СИРМИЈУМ“

Драгана Томашевић
путује у Лондон

З

а атлетичаре „Сирмијума“ из
Сремске Митровице викенд иза
нас је био веома успешан. Четво
рострука олимпијка
и рекордерка
Србије, атлетичарка „Сирмијума“ Дра
гана Томашевић, испунила је норму
за сениорско Првенство света у атле
тици у дисциплини бацање диска. Са
резултатом од 61,50 метара убедљи
во је тријумфовала на сениорском
Првенству Србије у Крушевцу, а то је у
овом тренутку међу бољим резултати
ма у свету у овој дисциплини.
Ово је седмо учешће митровачке
рекордерке на шампионатима Евро
пе и Света, нерачунајући Олимпијске
игре. Тако ће се Драгана заједно са
својим тренером Данилом Кртинићем
наћи у Лондону од 9. до 15. августа у
друштву најбољих атлетичара света.
Променила је фризуру и то је донело
резултат, нашалио се спортски дирек
тор „Сирмијума“ Горан Павловић, који
наглашава да је Драгана прави при
мер како се воли свој град јер током
своје дугогодишње каријере никада
није напустила Сремску Митровицу.
На Шампионату Србије у атлетици у
конкуренцији сениора атлетичар „Сир
мијума“ Никола Првуловић освојио је
бронзану медаљу у дисциплини баца
ње копља са резултатом 70,43 мета
ра.
На Првенству Војводине у атлети
ци за млађе јуниор
 е и јуниорке које је
одржано 10. јуна у Новом Саду, атле
тичари „Сирмијума“ освојили су седам

Драгана Томашевић са тренером Данилом Кртинићем

медаља. У трци на 100 метара код
јуниорки Сара Киш је освојила зла
то, резултатом 12.54 секунди. У истој
дисциплини, код јуниора, убедљиву
победу новим личним рекордом 11.11
секунди остварио је Немања Јоргић.
Ивана Тадић је тријумфовала на 800
метара, док је Огњен Деспић осво

јио бронзу у бацању копља, личним
рекордом 53.01 метар. Александар
Секулић и Станко Лаћарачки су осво
јили злато односно сребро у трци на
400 метара препоне, док је штафета
јуниора заузела друго место у саставу
Лазић, Секулић, Лаћарачки, Јоргић.
Г. П.

Пријем за Сару Киш и Немању Јоргића
Претпрошлог викенда у Истанбулу одржано је
Првенство Балкана за млађе јуниоре у атлетици.
Испред Атлетског клуба „Сирмијум“ наступили су
Сара Киш и Немања Јоргић. Сара је освојила златну
медаљу у штафети 4 пута 100 метара, док је Немања
Јоргић у истој дисциплини био други. Поводом великог
успеха митровачких атлетичара у понедељак, 12. јуна
организован је пријем у Градској кући.
Градоначелник Владимир Санадер поручио је да ће
Град увек подржавати спортисте.
- Ми као град спорта увек смо на страни спортиста,
нарочито најмлађих суграђана који се активно баве
спортом. Атлетика, као краљица спортова је увек била
у фокусу Градске управе за културу, спорт и омладину
и ми ћемо помагати нашим атлетичарима и убудуће
– рекао је Санадер.
Немања Јоргић рекао је да му је ово други наступ
за репрезентацију и да је задовољан резултатом који
је постигао, а Сара Киш је додала да овај успех није
очекивала, јер јој је ово први пут да наступа за репре
зентацију. Каже, зарад овог успеха, било је потребно
одрећи се многих ствари.

Пријем у Градској кући
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Одржане дечије
олимпијске игре

Дечије олимпијске игре у Руми

Ш

есте Румске дечије
олимпијске игре одржа
не су 3. јуна у дворишту
Техничк е школе „Миленк о
Брзак Уча“.
Организатори ових игара су
УПВО „Полетарац“ и спортско
удружење „Мост“, а мото ового
дишње олимпијаде био је
„Радост у победи, достојанство
у поразу!“
Деца су се такмичила у три
спортске дисциплине поједи
начно - трчање на 30 метара,

скок у даљ, бацање вортекса и
у надвлачењу конопа као једи
ној групној игри.
Манифестацију је отворио
Александар Бундал о, члан
Општинског већа општине
Рума задужен за спорт.
- Намеравамо да од ове
године игре прерасту у Првен
ство Срема за предшколце.
Прве игре би организовали у
Руми већ 17. јуна ове године.
Новина је и то да се игре по
први пут одвијају на модерној

атлетској подлози - тартану, јер
су до сада деца трчала стазу
дугу 30 метара кроз траву.
Верујем да ће нови услови
деци више пријати и да ће
моћи да постигну боље резул
тате - рекао је Александар Бун
дало.
Циљ ове манифестације је
пре свега, промоција спорта и
спортског дружења, као и
жеља да малишани понесу
лепе успомене из свог вртића.

С. Џ.

СВЕТСКЕ ДЕЧИЈЕ ПОБЕДНИЧКЕ ИГРЕ У МОСКВИ
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Стипендије
за спортисте
Председник румске општине
Слађан Манчић, на предлог
Комисије за доселу стипендија
спортистима, донео је одлуку о
додели спортских стипендија у
2017. години.
Реч је о десет стипендија а
основни критеријум су спортски
резултати остварени у прошлој
години и то како појединачно,
тако и екипно, у категорији
кадета, јуниора и сениора.
Спортске стипендије су доби
ли: Ана Бјелић (џудо), Ивана
Ђујић (теквондо), Ирис Јовић
Вујаковић (теквондо), Брани
слава Бјелић (џудо), Ненад
Јовановић (бокс), Војин Димић
(атлетик а), Немања Стричић
(атлетика), Никола Курјега (џу
до), Мина Пешић (џудо) и Тања
Ђапић (фудбал).
Додељено је и додатних пет
стипендија успешним спорти
стима из категорије олимпијског
спорта који се такмиче у конку
ренцији кадета, јуниора или
сениора, али у екипним спорто
вима.
То су Никола Бркић из КК
„Словен“ Рума, Сара Еркић,
чланица ЖОК „Рума“, Тијана
Турчиновић из ЖКК „Рума 92“,
Војин Пузић, фудбалер ГФК
„Словен“ и Марко Илић из ФК
„Борац“ Кленак.
И спортске стипендије износе
8.400 динара, а исплаћиваће се
за 10 месеци, исто као и сту
дентске стипендије.
С. Џ.

Лазар и Стефан освојили медаље

О

д 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
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VREMEPLOV
14. јун
1904. Умро српски писац и лекар
Јован Јовановић Змај, једна од
најмаркантнијих личности срп
ског друштва у другој половини
XIX века. Борац за национ
 ално
и политичко ослобођење, члан
Српске краљевске академије и
драматург Народног позоришта
у Беог раду (1890-98), најпозна
тији је као дечији песник и аутор
елегичних личних исповести.
15. јун
1982. Аргентинске снаге на
Фокландским острвима предале
су се Британцима. Тиме је окон
чан рат у којем је погинуло око
1000 људи.
2000. У покушају атентата у
Будви лакше рањен Вук Дра
шковић, лидер Српског покрета
обнове, у то време једне од нај
већих опозиционих политичких
странака у Србији.
16. јун
1671. У Москви јавно погубљен
вођа устанка донских козака и
сељака Степан Стењка Тимо
фејевич Разин. У руским народ
ним причама и песмама постао
симбол пркоса и побуне.
1944. У Другом светском рату на
Вису склопљен споразум Тито
- Шубашић о односима Народ
ноослободилачког покрета и
Владе Југославије у емиграцији.
17. јун
1867. Енглески хирург Џозеф
Листер први пут у историји
медицине употребио антисептик
када је оперисао своју сестру
Изабелу.
1944. Исланд постао независна
република пошто су његови ста
новници на референдуму одлу
чили да се одвоје од Данске.
2002. Египатски археолози саоп
штили да су близу пирамида у
Гизи нашли најстарији недирнут
саркофаг, стар око 4.500 година.
18. јун
1583. У Лондону издата прва
полиса животног осигурања у
свету.
1815. У бици код Ватерлоа у
Белгији удружене британске и
пруске трупе под командом бри
танског и пруског војсковође
Велингтона и Блихера потукле
Наполеона Бонапарту.
19. јун
1885. У Њујорк стигла Статуа
слободе, поклон Француске.
1961. Откривањем натписа са
именом Понтија Пилата на иско
пини римског храма у Цезарији
први пут нађен доказ да је он
постојао.
20. јун
1459. Турци заузели утврђени
град Смедерево, последње упо
риште српске средњевековне
државе, чиме је она и формално
изгубила самосталност и пала
под власт Османлијског цар
ства.
1992. Лидери Чешке и Словачке
Вацлав Клаус и Владимир
Мечијар постигли договор о
подели Чехословачке у две
државе.

14. JUN 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Делујете снала
жљиво и умете да при
добијете нечије пове
рење. Тимски рад
представља сјајну прилику да про
ширите своје сазнање из одређе
них области и да напредујете на
различитим странама. У љубав
ном животу имате осећај да непра
ведно трпите због нечијег нераспо
ложења или неразумевања. Ваш
однос са вољеном особом све
више подсећа на заједничку игру
надмудривања.
БИК: Делујете активно
и умете да употребите
успешну формулу у
пословању, без обзира
на ситуацију у којој се налазите.
Ако успоставите правилну меру
вредности између својих практич
них циљева емотивног задовољ
ства очекује вас добитна комбина
ција успеха, љубави и среће.
Потрудите се да делујете довољно
подстицајно на свог партнера.
БЛИЗАНЦИ: Постоје
различита гледишта
међу сарадницима у
реш ав ањ у
нек их
пословних интереса, нови неспо
разуми стварају напету атмосферу
у вашем окружењу. Избегавајте
јавне расправе, пословна надму
дривања или доказивање истине
пред сарадницима који располажу
са већим ауторитетом. Будите
мудри, нема потребе да отворено
причате о својим интимним плано
вима.
РАК: Имате утисак да
се прилике на послов
ној сцени мењају у
позитивном правцу и у
складу са вашим интересима. Због
сукоба различитих интереса ,
често наилазите на изненадне
проблеме у сусрету са сарадници
ма. Вољена особа неће дозволити
да породица трпи због ваше кари
јере или великих амбиција које вас
међусобно удаљавају. Усмерите
своје страсти и емоције у правцу
заједничке визије.

ВАГА: Неке старе везе
и пријатељства, могла
би се испоставити
важна кроз решавање
битних пословних циљева. Ако вам
је већ потребна сагласност шефа,
не би било мудро да га прескочите.
Не прихватате туђе коментаре
здраво за готово. Финансијска ситу
ација је добра. Познанство до кога
дође, током ове недеље, преко при
јатеља или рођака, могло би вас
убрзано водити у заједнички живот.
ШКОРПИЈА:
Ове
недеље ћете бити рас
положени романтично.
Ако тражите љубав,
окрените се дружењима с људима
на неким креативним радионицама
или расправама, тамо ћете најве
роватније оно што вам треба.
Наклоњено вам је дружење, а
можда и симпатије с особом стра
ног порекла. Такође бисте могли
отићи на мање путовање у којем
ћете уживати. Кад је у питању
посао припазите на свој темпера
мент.
СТРЕЛАЦ: Ако падате
с ногу, ове недеље ће
вам и планете бити
наклоњене за одмор и
опуштање уз друштво и вољену
особу. Посветите се себи и својим
потребама, а остале пустите мало
по страни. Тренутно вам је то нај
важније. Права особа ће разумети
да је ово само привремено. Финан
сијски ова недеља није идеална па
ћете морати више пажње посвети
ти трошењу новца.
ЈАРАЦ: Стало вам је
да остварите високо
професионалне стан
дард е,
али
ваш и
сарадници имају другачија мерила
вредности и често мењају своју
стратегију деловања. У љубавном
односу сачувајте трезвеност духа
и мудрости , партнер може да вас
изненади на неугодан начин својим
понашањем или новом одлуком.
Не желите да прихватите споредну
емотивну улогу коју вам неко наме
њује.

ЛАВ: Потребно је да
прецизније разграни
чите своје пословне
обавезе. Претерана
ангажованост на различитим стра
нама може да проузрокује низ неу
годних ситуација. Немојте дозво
лити да вам неко намеће напорне
обавезе за које немате довољно
интересовања. Имате осећај да
вам недостаје нечије присуство и
емотивна пажња. На срећу,
љубавна криза се ускоро решава
на ваше задовољство.

ВОДОЛИЈА: Јасно вам
је да претерано експо
нирање или додатни
ризик у пословним
сусретима представљају лош избор,
боље је да следите зацртана прави
ла и утврђене критеријуме. Понекад
је тешко предвидети ток догађаја у
ситуацијама када се сукобљавају
различити пословни интереси. Не
можете да останете равнодушни ,
пред особом која вас провоцира на
бурну емотивну реакцију.

ДЕВИЦА: Успех који
сте остварили даје
вам за право да при
метите нове критери
јуме или услове у пословно–
финансијској сарадњи. Делујете
нескромно и умете да претерујете
у својим захтевима. У љубавном
животу очекују вас неки нови али и
интригантни догађаји. Ако сте сло
бодни прате вас интересантни
сусрети. Инспирисани сте за нову
љубавну везу.

РИБЕ: Налазите се у
доброј форми у пози
тивн ом
окруж ењ у.
Добра пословна проце
на представља основни услов за
успешну сарадњу. Пријало би вам
неко краће путовање, промена или
излет у пријатном друштву. Осећате
унутрашњи немир и потребу да са
емотивне дистанце анализирате
нечије понашање. Будите мирни,
након љубавног затишја очекује вас
изненадна срећа.

Crkveni
kalendar
Среда, 14. (1) јун
Св. муч. Јустин Философ; Преп.
Јустин Ћелијски
Четвртак, 15. (2) јун
Свети Никифор; Св. свештеному
ченик Еразмо Охридски
Петак, 16. (3) јун
Свети мученик Лукилијан и други
с њима
Субота, 17. (4) јун
Св. мир. Марта и Марија; Св.
Јоаникије Црног; Св. свмуч. Ђор
ђе (Богић)
Недеља, 18. (5) јун
Св. свештеномученик Доротеј;
Преподобни Петар Коришки
Понедељак, 19. (6) јун
Преподобни Висарион: Препо
добни Иларион Нови
Уторак, 20. (7) јун
Свети свештеномученик Теодот
Анкирски

Млевено месо
у павлаци
Састојци: млевено месо 500 г, 2
празилукa, jaje, 50 г презли, масли
ново уље 2-3 кашике, со бибер,
суви биљни зачини по укусу. Пре
лив: 2 јајета, 150 мл павлаке за
кување.

Припрема: На маслиновом уљу
пропржите млевено месо. Додајте
нарезани празилук, па зачините по
укусу са соли, бибером и сувим
зачином. Динстајте на лаганој
ватри десетак минута. Склоните са
ватре, додајте презле и умућено
јаје. Све добро сједините, па сипај
те у ватростални суд који сте пре
мазали са мало путера или марга
рина и посули брашном. Пеците на
200 степени 15-20 минута. Умутите
јаја и павлаку за кување, посолите
по укусу, па сипајте преко меса и
још кратко запеците. Печено јело
прохладите, па режите на парчад и
послужите уз сезонску салату.

• Купио сам десет посла
ника опозиције. Бојим се
да не поскупе.
• Медији су слободни.
Могу да иду куд год
хоће.
• Добро дошли у Србију!
Шта имате од оружја?
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Ученици са представницима Полиције

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

О безбедности кроз
Награђени
игру и забаву уче
ници

П

рошлог уторка, 6. јуна у Градској
кући у Сремској Митровици уру
чене су награде најуспешнијим
ауторима на литерарно – ликовном
конкурсу „Безбедно детињство – развој
безбедносне културе младих“, пово
дом обележавања Дана Министарства
унутрашњих послова, славе Мини
старства и Дана полиције. Награђено
је укупно 10 радова, пет литерарних
и пет ликовних на теме „У зачараном
кругу дроге и алкохола“, „ Пријави на
сиље - не трпи, не бој се!“, „Полицајац
- чувар мог детињства“, „Безбедно од
куће до школе“, „Твитер, фејсбук, ин
стаграм - треба бити опрезан!“, Поли
цијска управа у Сремској Митровици
и Управа за образовање Града Срем
ска Митровица, књигама, дипломама
и слатким пакетима наградили су уче
нике.
Како је објаснио Ђура Мандић, на
челник Полицијске управе, овај проје

кат осмишљен је пре седам година, а
један од циљева је и да се Полиција
као државни орган приближи најмла
ђем узрасту.
- Оно што нам је било значајно јесте
да се Полиција као државни орган са
неком предрасудом репресије прибли
жи посебно најмлађој категорији. Ми
нистарство просвете је проценило да
су деца која похађају пети разред са
свим способна да схвате значај, уло
гу и оно што је осмишљено као крај
ња порука пројекта. У том пројекту
смо предвидели неке четири посебне
области које су врло значајне за децу
и родитеље. То су вршњачко насиље,
електронско насиље, безбедност сао
браћаја и односи полиције и локалне
заједнице. Оно што мене охрабрује је
заинтересованост деце, као и заинте
ресованост новинара да пренесу ове
информације нашим грађанима – ре
као је начелник Мандић.

Како је објаснио Ђура Мандић, начелник Поли
цијске управе, овај пројекат осмишљен је пре
седам година, а један од циљева је и да се По
лиција као државни орган приближи најмлађем
узрасту

За литерарне радове: Дражена Бегови
ћа, ОШ „Слободан Бајић Паја“ из Сремске
Митровице, Елену Лацковић, из ОШ „Јо
ван Јовановић Змај“ Сремска Митровица,
Анастасију Турудић и Теодору Пријић из
ОШ „Добросав Радосављевић Народ“
Мачванска Митровица и Борислава Вуче
тића, ОШ „Сава Шумановић“ Ердевик.
За ликовне радове награде су добили
Невена Павичић и Анђела Бачевац из ОШ
„Душан Јерковић Уча“ Шимановци – Деч,
Сара Попов, ОШ „Симеон Араницки“ Ста
ра Пазова, Дејан Војновић, ОШ „Бошко
Палковљевић Пинки“, Стара Пазова и
Влада Ђукић, ОШ „Добросав Радосавље
вић Народ“ Мачванска Митровица.

Организатори конкурса су Градска
управа за образовање Града Сремска
Митровица, као и Полиција, а учесни
ци су петаци основних школа. Ово је
седми пут да се пројекат реал
 изује у
школама на подручју Срема, а проје
кат се спроводи уз подршку ресорног
министарства.
Начелница Градске управе за обра
зовање Мирјана Пјевац рекла је да
овај пројект има за циљ да деци про
буди свест о безбедном саоб
 раћају, о
правилном коришћењу интернета...
Она је додала да је жири имао тежак
посао, да од преко 100 пристиглих ра
дова, изабере 10 најбољих.
С. С.

