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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Катарина Томашевић, Слађан Манчић и Влатко Тадић

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА РУМА

Нови аутомобил донација
локалне самоуправе

К

атарина Томашевић, помоћница
министра и начелница сектора
за људске ресурсе Министар
ства унутрашњих послова Републике
Србије била је 4. јула у посети Руми,
где је прво у Градској кући разговара
ла са председником Општине Сла
ђаном Манчићем и представницима
Полицијске станице Рума и ПУ Срем
ска Митровица, а потом је присуство
вала и примопредаји возила које је
локална самоуправа донирала Поли
цијској станици.
Реч је о новој Шкоди Рапид која
је купљена делом средстава прику
пљених од наплате новчаних казни
које су изречене свим учесницима
саобраћаја који су кршили одређене
прописе.

Донирано возило

Приликом уручења кључева начел
нику ПС Рума Влатку Тадићу пред
седник Општине Слађан Манчић је
рекао да је то најмање што се може
урадити да би се унапредио њихов
рад.
- Само заједничким снагама може
мо унапредити безбедност нашег
града и свих грађана. Желим да и
ова донација помогне у раду Поли
цијској станици, а ово није ни прва
ни последња помоћ. Ово је пети ауто
у протекле три године који локална
самоуправа поклања, а тако ће бити и
убудуће. Жеља ми је да у буџету буде
више средстава како би и више могли
издвојити за куповину нових аутомо
била али и друге потребне опреме - 
рекао је председник Манчић.

Катарина Томашевић, помоћница
министра је указала да је ово прави
начин на који треба да функциони
ше сарадња локалне самоуправе и
Министарства унутрашњих посло
ва на локалу о којој је информисана
током разговора у Градској кући.
- Захваљујем се председнику Ман
чићу што је препознао наше потре
бе и што нам излази у сусрет и пру
жа подршку нашем раду -  рекла је
помоћница министра Катарина Тома
шевић.
Влатко Тадић, начелник Полицијске
станице у Руми се захвалио локалној
самоуправи на донацији истакавши
да ће све оно што су добили користи
ти на најбољи начин за побољшање
квалитета рада.
- То ће у великој мери подићи ниво
сузбијања криминала и одржавање
јавног реда и мира на подручју целе
румске општине. Напоменуо бих да
смо прошле године добили пет ком
плетних рачунарских конфигурација,
фотографску опрему и један фото
апарат за вршење компликованих
увиђаја што значајно помаже раду
наших службеника -  рекао је начел
ник Влатко Тадић.
Помоћница министра је потом са
својим домаћинима обишла Поли
цијску станицу у Руми како би видела
опрему и услове у којима запослени
раде.

Смиља Џакула

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Тајни „адвокати“
за јавне „оптужнице“

С

итуација у Основној школи „Слободан Бајић
Паја“ у Сремској Митровици, из дана у дан
све више напредује. Како сазнају М новине,
за оно што се дешава у овој некада пристојној
школи, заинтересовало се и Министарство
просвете. О чему ће тек бити речи. Дакако,
погађате из прве, реч је (а о чему би другом) о
афери везаној за наводни инцидент који се
догодио приликом екскурзије ђака четвртих
разреда у Суботицу. Где је како поједини тврде
дошло до физичког и психичког злостављања и
малтретирања ђака од стране учитеља Матеа
Жарка. Учитељ Мате Жарко тврди да је читава
ствар исконструисана од директорице и једне
учитељице са којом није у добрим односима, а
како је већ познато, ствар је ушла у процедуру.
Полиција је прикупљене изјаве проследила
Тужилаштву, које треба да одлучи о евентуалном
подизању оптужнице, али то, ваљда по мишљењу
директорке Анкице Јевтић није било довољно, па
је против учитеља Матеа Жарка поднета и
дисциплинска пријава, након чега му је уручена
суспензија. Све је то, како то већ бива, зачињено
на одређеним порталима, који су ваљда из
урођеног ентузијазма преузели улогу личног
пи-ара директорке Школе.
На адресу М новина, прошле недеље упућен је
допис под насловом „Реаговање“, са електронске
адресе извесне Ане Сентов, особе непознате
Редакцији. Допис који се односи на текстове
објављене у М новинама (Срамота у „Бајићевој“
школи: Је ли било злоупотребе ради клеветања
учитеља Матеа Жарка, и уводника Школа на
злом гласу), нажалост није потписан са именима и
презименима пошиљаоца, већ је потписан као
анонимна група „родитеља ученика..“, па га као
таквог нећемо у целости објавити. Оно што је
кључно у овом „реаговању“ без имена и
презимена је „јер се у јавност износи текст из службеног
документа школе...“ и тако даље. Лично нисам сигуран да су
ово „реаговање“ писали „родитељи ученика“, већ мислим да
им је у томе „помогао“ неко од стручњака из „Бајићеве“
школе, али то ће се можда једног дана и утврдити, ако је
уопште битно. Иначе, зашто би „родитељи ученика“ допис
слали са адресе већ наведене Ане Сентов, која је, по
подацима из адресара, из Београда, или Новог Сада, када су
им М новине такорећи у комшилуку?
Моја маленкост је објавила у свом новинском тексту, текст
службеног документа чији је радни назив Закључак о
покретању дисциплинског поступка против Матеа Жарка. Тај
документ, који је потписала директорка Анкица Јевтић,
заведен је у деловодник Школе и као такав је уручен учитељу
Матеу Жарку, заједно са осталим пратећим документима у
вези са покретањем дисциплинског поступка. Тај текст, у
чијем заглављу не стоји да је строго пов., нити ишта слично,
самим својим увођењем у јавне књиге, као и самим
уручивањем Матеу Жарку, аутоматски је и јавни документ.
Уосталом, овај документ се већ налази и у Министарству
просвете, и код адвоката и ту нема ничег спорног. Посебно

што су имена ученика Школе дата иницијалима, дакле онако
како то прописи налажу.
Иницијали ученика и имена њихових родитеља се у
Закључку о покретању дисциплинског поступка наводе као
докази. Управо због тога је веома необично да се у допису
упућеном М новинама, под називом „Реаговање“ ставља
потпис без имена и презимена, који асоцира на „тајну“
неименовану дружину „родитеља ученика“. Шта је проблем
некоме ко хоће да буде сведок „оптужбе“ у једном јавном
процесу, да би своје име крио од јавности? Не може се јавно
судити некоме преко тајних оптужница, тајних сведока и
доказа који се крију од јавности.
Или неко мисли да су за такве ствари довољне прљаве
кампање преко приватних портала, које неки називају
„медијима“?
Што се „родитеља ученика“ тиче, свих по имену и
презимену, врата М новина су вам увек отворена за
реаговања и коментаре, па слободно изволите се јавити
нашем новинару. Врата су такође отворена и директорки
Анкици Јевтић, коју смо лично звали више пута, али која из
неког разлога избегава разговор са М новинама.
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ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УСВОЈИЛИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2016.

Остварен суфицит
од 100 милиона

Заседање локалног парламента у Инђији

Н
Ова сремска локална
самоуправа
у прошлој години
остварила је приход
од милијарду и 713
милиона динара, док
су расходи и издаци
износили нешто више
од милијарду и 612
милиона динара,
чиме је у 2016. години
остварен суфицит од
100 милиона динара

а 15. седници Скупштине општи
не Инђија одржаној у понеде
љак, 10. јула одборници локал
ног парламента, између осталог, усво
јили су одлуку о завршном рачуну
буџета Општине Инђија за 2016. годи
ну. У образложењу се наводи да је ова
сремска локална самоуправа у про
шлој години остварила приход од
милијарду и 713 милиона динара, док
су расходи и издаци износили нешто
више од милијарду и 612 милиона
динара, чиме је у 2016. години оства
рен суфицит од 100 милиона динара.
Суфицит из средстава буџета Општи
не Инђија износи 99 милиона и 408
хиљада динара, док су индиректни
корисници „уштедели“ милион и 430
хиљада, наводи се у одлуци.
Поред завршног рачуна, одборници
СО Инђија усвојили су и одлуку о
одређивању максималног броја запо
слених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему локал
не самоуправе за 2017. годину. Макси
малан број запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе
општине Инђија за календарску 2017.
годину, на основу одлуке о максимал
ном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему ауто
номне покрајине и систему локалне

самоуправе за 2017. годину, коју је
донела Влада Републике Србије, јесте
579.
Максималан број запослених у
Општинској управи може бити 119, у
Народној библиотеци „Др Ђорђе Нато
шевић“ 17 радника, 120 радника у ПУ
„Бошко Буха“, Културном центру сед
моро радника, Спортском центру 14,
ЈП „Инђија пут“ максимално 24 радни
ка, Центру за социјални рад три, ЈКП
„Водовод и канализација“ 72, ЈКП
„Комуналац“ 134, ЈП „Ингас“ 35 радни
ка, ЈП „Ингрин“ пет, Туристичка орга
низација може имати четири стално
запослена радника, Пословно обра
зовни центар пет, Агенција за ИТ, ГИС
и комуникације шест, Агенција за ЛЕР
четири, Агенција за рурални развој
максимално три запослена лица на
неодређено време и свак а месна
заједница по једног радника.
На 15. заседању локалног парла
мента у Инђији, већином гласова,
усвојена су и решења о давању сагла
сности на одлуке о изменама и допу
нама Статута свих месних заједница
на територији општине Инђија. Донета
су и решења о давању сагласности на
одлуке о расподели добити јавних
предузећа „Ингрин“, „Комуналац“,
„Ингас“ и „Инђија пут“.
М. Ђ.
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ИНЂИЈСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Почиње изградња
новог објекта

Стара зграда инђијског Центра за социјални рад

А

нализирајући укупну ситуацију у
Републици Србији у погледу про
сторне опремљености општинских
центара за социјални рад Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, донело је одлуку да у три локалне
самоуправе изгради нове пословне просто

Инђија добија
Клуб хранитеља
Идеја да се оформи Клуб хранитеља у
општини Инђија потекла је од Центра за
социјални рад „Дунав“, а прихваћена је од
стране Покрајинског секретаријата за
социјалну политику. Тако ће, захваљујући
реализацији поменутог пројекта, храните
љи из овог сремског града моћи још боље
да се едукују, размене искуства и добију
сву неопходну стручну подршку.
Како истичу представници инђијског
Центра за социјални рад, пројекат ће
почети у септембру и обухватиће свих 26
породица које се баве хранитељством.
Предвиђен је рад у радионицама, док ће
им на располагању бити и педагози, прав
ници и психолози.

ре за пружање социјалних услуга.
На основу обима услуга и стања згра
де у којој се налази, Центар за социјални
рад „Дунав“ из Инђије један је од поменуте
три установе које су обухваћене одлуком
ресорног министарства, што је потврди
ла Жељка Годић Аврамовић, директорка
ЦЗСР „Дунав“ Инђија.
- Центар за социјални рад у Инђији посто
ји и ради већ 35 година. Налазимо се у згра
ди која је у веома лошем стању, нисмо при
ступачни великом броју наших корисника
јер се налазимо на спрату - каже Жељка
Годић Аврамовић и додаје да су више пута
о томе у својим извештајима обавештавали
надлежне.
- Попунили смо одговарајући захтев пре
ма ресорном Министарству и одобрена
су нам неопходна средства за изградњу
новог објекта, због чега смо веома срећни.
Општина Инђија већ има локацију у Желе
зничкој улици на којој се налазе социјални
станови, а где је већ раније донето решење
о рушењу услед лошег стања - каже дирек
торка Центра за социјални рад „Дунав“
и истиче да ако све буде текло по плану
њихови радници и корисници имаће много
боље услове за рад и пружање неопходних
социјалних услуга.
М. Ђ.

ЈП „ИНГАС“

Нижа цена прикључка
Надзорни одбор ЈП „Ингас“ Инђија
донео је одлуку да се у периоду од 15. јула
до 15. октобра текуће године свим станов
ницима општине Инђија омогући јефтини
ји прикључак на гасну мрежу.
Према речима Гојка Кнежевића, в.д.
директора ЈП „Ингас“ током акције цена
прикључка биће нижа за 24 одсто, одно
сно, уместо 71.000 динара, акцијска цена
износиће 51.500 динара.

- Позивамо све становнике наше општи
не који желе своја домаћинства да при
кључе на мрежу да се определе за то у
току акције, јер је реч о веома приступач
ној цени. Ми очекујемо да ћемо у току овог
периода добити између 30 и 40 нових
корисника, мада смо спремни и за већи
број, уколико буде било интересовања истакао је Кнежевић.
М. Ђ.
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ЈКП „ВОДОВОД“

Средства
из Покрајине
за два пројекта
Заменица председника Oпштине Инђија
Драгана Радиновић у четвртак, 6. јула у
Покрајинској влади потписала је два угово
ра за бесповратна средства која су одо
брена тој локалној самоуправи на име два
пројекта. Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумар
ство определио је 31 милион динара за
реализацију пројекта који се односи на
изградњу батерије бунара 24 на извори
шту у Инђији и за пројек ат изградње
фекалне канализације на локацији 15 у
североисточној индустријској зони у Инђи
ји.
Како је истакао Драгољуб Трифуновић,
директор ЈКП „Водовод и канализација“
реч је о два веома значајна пројекта.
- Већ за који дан очекујемо озбиљне
инвеститоре са којима би председник тре
бао да потпише писмо о намерама, а који
би своје постројење требали да граде
управо на локацији број 15 у индустријској
зони. Због тога су нам средства из Покра
јине веома значајна, поготово у околности
ма када наша локална самоуправа још
увек враћа наслеђене дугове - истакао је
Трифуновић и захвалио се вишим нивоима
власти који препознају квалитетне уговоре
са којима локалне самоуправе аплицирају
за бесповратна средства на различитим
конкурсима.
- Прилике које нам пружају Покрајински
секретаријат за пољопривреду и Влада
Војводине додељујући средства за озбиљ
не инфраструктурне пројекте генерално су
најозбиљнија развојна шанса локалним
самоуправама - каже директор инђијског
„Водовода“ и додаје да је та локална само
управа једна од укупно 13 које су добиле
бесповратна средства и једина у Срему
која је недавно потписала уговор у Покра
јинском секретаријату за пољопривреду,
водопривреду и шумарство.

ЈП „ИНЂИЈА ПУТ“

Профитабилна
паркинг служба
Јавно предузеће „Инђија пут“ остварило
је приход од укупно пет милиона и 300
хиљада динара од наплате паркинга у теку
ћој години. Највећи део, више од три и по
милиона, наплаћено је путем СМС порука,
док је продајом дневних карата приходова
но нешто више од милион динара.
Из ЈП „Инђија пут“ подсећају да је воза
чима у Инђији на располагању укупно 482
паркинг места у првој и другој зони, али је
обезбеђено и 27 за возаче са инвалидите
том. Како је истакао Зоран Милићевић,
директор ЈП „Инђија пут“ највећи финансиј
ски ефекти остварују се наплатом паркинга
у првој зони, више од 80 одсто од укупног
прихода. Према речима директора то је и
разлог због којег планирају да повећају број
паркинг места у првој зони, и то у близини
тржних центара у ужем центру града.
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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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Уређење централне
градске зоне
О

Према речима
митровачког
градоначелника
Владимира Санадера,
значај донетих
планова је велик,
с обзиром на то да ће
се централне зоне
у граду са овим
планским актима
моћи ставити у
функцију изградње

дборници Скупштине Града Срем
ска Митровица на седници која
је одржана прошле среде, 5. јула
усвојили су неколико планова детаљ
не регулације (ПДР). На дневном реду
су се нашли ПДР изворишта Водовода
„Мартинци“; ПДР просторног блока изме
ђу улица Арсенија Чарнојевића, Ратар
ске, Васе Пелагића и Петра Прерадови
ћа; ПДР просторног блока између улица
Арсенија Чарнојевића, Петра Прерадови
ћа, Краља Александра Карађорђевића,
Насеља 25 мај, Улице Батутове и Улице
Паланка; ПДР Ледине 2 у Лаћарку; ПДР
викенд зоне „Лежимир - Куштиљ“ и ПДР
комплeкса за изградњу енергане на био
масу у Јарку.
Према речима митровачког градона

челника Владимира Санадера, значај
донетих планова је велик, с обзиром на
то да ће се централне зоне у граду са
овим планским актима моћи ставити у
функцију изградње.
- То ће довести и до повећања прихо
да Града и до повећања привреде актив
ности у самом граду. Што се тиче сео
ских планова, изузетно је значајан План
детаљне регулације Ледине 2 у Лаћарку,
јер се њиме даје могућност грађанима,
који су некада давно заузели државно
земљиште, да коначно легализују своје
објекте. Ту је и План детаљне регулације
викенд зоне „Лежимир – Куштиљ“, који ће
омогућити стављање у функцију просто
ра око хотела Лежимир, његову продају
или неки други вид привредне активаци

Наставак изградње подвожњака
Градоначелник Владимир Санадер је
на крају скупштинског заседања проко
ментарисао докле се стигло са изград
њом подвожњака и базена.
- Градилишта ће ускоро поново да
заживе, пре свега подвожњак. Извођачи
по новом тендеру ускоро улазе у изград
њу. Што се базена тиче, у току је набавка
керамике и ту крећу убрзо завршни радо
ви. Доста тога је унутра већ завршено, од
постављања подног грејања, гипсарских
радова, столарије, фасада је готова. Оче

кујем да се убрзају радови на шкољкама
базена. Пројектована вредност базена
пре него што смо ушли у јавне набавке
била је 320 милиона динара, а с обзиром
на то да ће се завршити на неких 260
милиона динара, није било пробијања
финансијског оквира – рекао је Санадер и
тако одговорио Драгану Милошевићу, који
је за скупштинском говорницом питао да
ли је тачно да је финансијска конструкци
ја која је била предвиђена за базен про
бијена.
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је у граду. Много је заинтересованих за
позицију хотела Лежимир – наводи градо
начелник.
Подржана је и одлука о радном време
ну у угоститељским, трговинским и занат
ским објектима на територији Града,
којом је предвиђено радно време угости
тељских објеката радним данима и неде
љом од 7 до 24 часа, а петком и суботом
од 7 до 1 сат иза поноћи.
Одборници су усвојили одлуку Надзор
ног одбора ЈКП „Комуналије“ о расподе
ли нераспоређене добити утврђене по
завршном рачуну за 2016. годину, која
износи 42,8 милион
 а динара. Од тога ће
25 одсто, или 10,7 милиона динара бити
уплаћено у буџет оснивача, Града Срем
ска Митровица.
Дато је зелено светло и на измене
одлуке о држању и заштите домаћих и
егзотичних животиња и измене одлуке о
уређењу и одржавању паркова, зелених и
рекреационих површина. Прихваћене су
и измене и допуне програма пословања
и финансијског плана Предшколске уста
нове „Пчелица“ за ову годину, као и прве
измене програма пословања ЈКП „Водо
вод“.
На седници су усвојене Стратегија и
Акциони план безбедности саобраћаја
на путевима Града Сремска Митровица
за период од 2017. до 2022. године. Ана
лизом стања безбедности саобраћаја за
период од 1997. до 2016. године на под
ручју Града Сремска Митровица догоди
ло се укупно 10.498 саобраћајних незго
да. Од укупног броја незгода, 194 незгоде
су са погинулим лицима, а 3.119 су са
повређеним лицима и 7.185 незгода су
само са материјалном штетом. Погинуло
је 38 пешака, 32 бициклиста, пет деце до
14 година старости, шест возача тракто
ра, 13 возача мотоцикала и мопеда.
Измењеном одлуком о градској пла
жи скраћено је радно време купалишта,
тако да је оно сада од 10 до 20 часова,
докле ради и спасилачке служба. Возили
ма за снабдевање пословних објеката и
пословних простора закупаца дозвољен
је улаз у градску плажу у времену од 6 до
10 часова.
Иако је опозиција коментарисала да
на плажи има купача и пре 10 и после
20 часова, градоначелник Санадер наво
ди да је ова одлука донета како би се
финансијски уклопили са радом спаси
лачке службе, јер ће спасиоц
 и од сада
бити плаћени за 10 сати дневно проведе
них на плажи.
На седници су прихваћени измењени и
допуњени статути установа културе чији

Одборничка питања и одговори
На прошлој седници локалног парла
мента 31. маја одборник опозиције Драган
Милошевић поставио је одборничко пита
ње Градском већу због чега су конкурсе за
начелнике градских управа објавили у
дневном листу „Информер“?
- Чиме је то „Информер“ заслужио да
буде испред „Политике“ или „Вечерњих
новости“ и ко је заслужан за то да се кон
курси објаве у „Информеру“ – питао је
тада Милошевић.
Одговор на питање одборници и медији
су добили на овој седници. У одговору,
који потписује председник Градског већа
Владимир Санадер се каже:
- Законом о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоу
праве („Сл. гласник РС“ бр.21/2016) утвр
ђено је да јавни конкурс за попуњавање
положаја у јединици локалне самоуправе
оглашава општинско/градско веће.
Истим Законом утврђено је да се
оглас о јавном конкурсу обавезно обја
вљује на интернет презентацији једини
це локалне самоуправе, а да се у дневним
новинама које се дистрибуирају за целу
територију Републике Србије објављује
обавештење о јавном конкурсу и адреса
интернет презентације на којој је обја
вљен оглас.
Градско веће Града Сремска Митрови
ца је на својој 18. седници, одржаној
20.05.2017. године, донело закључке о

Град је у претходне
три године
суфинансирао
депоновање
комуналног отпада
на регионалну
депонију, а од сада
ће депоновање
плаћати грађани
и то је једини разлог
да одвоз смећа
поскупи, рекли
су Санадер и
Јевремовић

Поскупео одвоз смећа
На заседању митровачког парламента
водила се расправа о поскупљењу одвоза
смећа. Наиме, јунски рачуни које физичка
лица плаћају за одвоз смећа су увећани
за десет одсто. И док одборник опозиције
Александар Продановић тврди да је
поскупљење комуналних услуга неоправ
дано, јер је ЈКП „Комуналије“ у прошлој
години остварило добит од преко 40
милиона динара и да је сектор градске
чистоће такође пословао у плусу, дирек
тор „Комуналија“ Радослав Јевремовић и
градоначелник Сремске Митровице Вла
димир Санадер објашњавају због чега је
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дошло до поскупљења.
- Град је у претходне три године суфи
нансирао депоновање комуналног отпада
на регионалну депонију, а од сада ће
депоновање плаћати грађани и то је једи
ни разлог да одвоз смећа поскупи – рекли
су Санадер и Јевремовић.
Након поскупљења, цена за физичка
лица која живе у индивидуалним дома
ћинствима износи 7,01 динар по метру
квадратном са ПДВ-ом, а за физичка лица
у колективном становању 8,98 динара по
метру квадратном са урачунатим порезом
на додату вредност.

расписивању јавних конкурса за попуња
вање положаја начелника и заменика
начелника градских управа и истовреме
но одлучило да се, у складу са Законом,
јавни конкурс објави на интернет пре
зентацији Града Сремска Митровица, а
да се обавештење о јавном конкурсу, са
адресом интернет презентације Града
Сремска Митровица на којој је јавни кон
курс објављен, објави у дневним новина
ма „Информер“ које се дистрибуирају за
целу територију Републике Србије.
Сматрамо да је Градско веће у потпу
ности испоштовало одредбе Закона о
запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуп
 раве које се
тичу начина објављивања јавног конкур
са за попуњавање положаја. При том
треба истаћи, да је питање избора
дневног листа у којем ће бити објавље
но обавештење о објављеном јавном
конкурсу, само питање да ли се исти
дистрибуира за целу територију Репу
блике Србије а не ствар субјективне
оцене да у одређеном дневном листу
треба да се објави такво обавештење а
другом не.
Милошевић је кратко прокоментарисао
да није задовољан одговором, јер не сум
ња да је све урађено по Закону, већ га
занима шта је то „Информер“, који је по
њему млад лист, препоручило испред
„Политике“ и „Вечерњих новости“.

је оснивач локална самоуправа. Како је
речено, до измене статута је дошло јер
су исти морали бити усклађени са новим
Законом о култури, а новим статутима је
предвиђено и оснивање уметничких или
стручних савета, зависно од делатности
установе.
Шеф одборничке групе „За бољу
Митровицу“ Александар Продановић про
коментарисао је за скупштинском говор
ницом измену статута установа културе.
– Измењеним статутима установа кул
туре је предвиђено формирање умет
ничких и стручних савета, па мене као
одборника Скупштине града занима да
ли ће чланови тих савета примати накна
де – питао је Продановић.
Градоначелник Владимир Санадер
је рекао да ће у уметничким и стручним
саветима седети и људи који су већ запо
слени у установама културе и они неће
бити плаћени за рад у саветима, а уко
лико се буду ангажовали људи са стране,
они ће вероватно бити плаћени.
Вршилац дужности начелника Град
ске управе за културу, спорт и омладину
Илија Недић додаје да је Закон о култури
предвидео формирање стручних и умет
ничких савета.
- У њима ће седети стручна лица, људи
из културе, а за то ће највероватније при
мати симболичну надокнаду и то они који
нису запослени у установама – наводи
Недић.
Последња тачка дневног реда односи
ла се на именовање новог члана Школ
ског одбора Школе за основно и средње
образовање „Радивој Поповић“ из редо
ва запослених. Наиме, дужности члана
разрешена је Сузана Владић, а на њено
место је именована Сања Миловановић.
Биљана Селаковић

8

M NOVINE

ГРАД ПОД ЛУПОМ

12. JUL 2017.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЖИТНОГ ТРГА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Седиште културног
живота током лета
Г

рад Сремска Митровица је на овогодишњем
конкурсу Министарства
културе „Градови у фокусу
2017. године“ конкурисао
са пројектом „Светлости
царског града“. Опредељено је 24 милиона динара
за реализацију активности
на презентацији археолошког локалитета на Житном
тргу, док је учешће локалне
самоуправе у овом пројекту три милиона динара и та
средства биће утрошена на
конзерваторске радове на
самом локалитету.
Централни део пројекта
„Светлости царског града“
чини конзервација, рестаурација
и
презентација
археолошког локалитета на
Житном тргу. Планирано је
археолошко истраживање
дела трга, радови на конзервацији архитектонских остатака, уређење локалитета
и презентација трга у виду
амфитеатралног степеништа. На овај начин омогућиће се правилна презентација материјалног наслеђа,
а истовремено један од
централних тргова постаће
место одржавања најпосећенијих културних манифестација града.
Спој наслеђених културних вредности и савременог културног стваралаштва
Града, које је Министарство

Начелник Илија Недић

културе препознало у пројекту „Светлости царског
града“ подићи ће атрактивност културних програма
и олакшати реализацију
активности које се већ скоро две деценије презентују
на остацима античког Сирмијума.
- Радови на Житном тргу
би требало да почну у другој половини августа, након
завршетка
Срем
фолк
феста, који ће ове године
бити одржан од 12. до 15.
августа, а вече касније ће на
Житном тргу бити органи-

зовано и тамбурашко вече.
Пројектом „Светлости царског града“ ћемо решити
заштиту самог локалитета,
а након постављања амфитеатра са одређеним бројем
седећих места, план је да
Житни трг постане позорница на отвореном и седиште
културних дешавања у граду
током лета. Биће то идеално место за повратак Фестивала беседништва међу
античке ископина, план је
да можда и Позоришно лето
реализујемо на Житном тргу
- наводи вршилац дужности

начелника Градске управе
за културу, спорт и омладину Илија Недић.
Захваљујући
Министарству културе, током
ове године Град ће добити јединствену „отворену
позорницу“ која ће представљати основу културног
живота града али и његово
богато културно наслеђе.
Начелник додаје да је за
овогодишње културно лето
у граду на Сави издвојено
из буџета око седам милиона динара. Највише новца биће утрошено на Срем
фолк фест, око 3,5 милиона
динара. Позоришно лето
„Трагови 2017“ биће одржано у другој половини јула,
традиционално у Лапидаријуму Музеја Срема и тренутно се прави програм. Карневал бродова биће одржан
највероватније крајем августа трећу годину заредом,
а ове године Сирмијум рок
фест биће у служби афирмације локалних бендова,
трајаће неколико викенда
и одржаће се на неколико
локација у граду. Удружење
за очување старих заната
и вештина „Бели орлови“
ће 22. јула на Градској тргу
одржати презентацију кованих мачева, с обзиром на то
да Митровчанин Слободан
Маринић ради мачеве за
серију „Немањићи“.
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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РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРА ДЕ ПИО ФОНДА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Од октобра лакши
прилаз инвалидима

Г

радоначелник Сремске Митровице Владимир Санадер и директор
митровачке Филијале Републичког фонда за пензионо и инвалидско
осигурање (ПИО) Зоран Бережни су
у уторак, 4. јула обишли радове на
реконструкцији и надоградњи зграде
у којој су смештени Фонд ПИО и Републички фонда за здравствено осигурање фонд (РФЗО).
Како је том приликом истакнуто,
радовима је обухваћена доградња
зграде којом ће се добити додатних
400 метара квадратних простора,
мењају се прозори, прави се рампа за
инвалидна лица и уграђује се лифт.
- Имали смо проблема са функционисањем у старој згради. Прокишњавала је, изливала се канализација
и због тога је Фонд решио да корисницима наших услуга и запосленима обезбеди боље услове. Ради се
прилазна рампа за инвалидна лица,
лифт, мењају се електроинсталације,
ради се изолација зграде, стављају
се нови прозори који задовољавају
критеријуме енергетске ефикасности. Радове финансирају Фонд ПИО
и РФЗО, а њихова вредност је око 69
милиона динара без ПДВ-а. Очекујемо да ћемо се до грејне сезоне уселити у реновиране просторије – рекао је
Бережни.
Митровачки градоначелник Владимир Санадер задовољан је како

Обилазак радова

напредују радови и истиче да ће теже
покретна лица и инвалиди након завршетка реконструкције зграде моћи
лакше да остваре своја права, јер
ће имати несметан прилаз шалтерима Фонда ПИО и РФЗО. Град Сремска Митровица је издао грађевинску
дозволу за почетак радова, и исте са
великом пажњом прати.

- И запослени ће имати много боље
услове за рад, тако да очекујем да ће
бити много ефикаснији. Ово је значајна инвестиција за Град, којом ће се
допринети и уштеда у енергији, а када
се заврши фасада на објекту, централна градска улица ће добити лепши изглед – изјавио је Санадер.
Б. С.

ПЕЋИНЦИ

Конституисани савети
месних заједница

Г

рађани 11 насеља пећиначке
општине 18. јуна гласали су за
чланове савета месних заједница у својим насељима. Радно тело
Општинске изборне комисије за
спровођење избора за савете месних
заједница објавило је коначне резултате избора, а новоизабрани чланови
су у законском року од десет дана
одржали прве конститутивне седнице, и тако конституисали нове савете
месних заједница и изабрали председнике.
Радно тело Општинске изборне
комисије обишло је нове конституисане савете месних заједница у свих

11 насеља пећиначке општине и упознало се са новим члановима савета
и новоизабраним председницима и
позвало их да што пре сагледају
ситуацију у својим месним заједницама и одреде приоритетне проблеме
за решавање. Тим поводом, начелник Општинске управе Општине
Пећинци Жељко Трбовић истакао је
значај добре сарадње локалне самоуправе и месних заједница.
- Савети месних заједница представљају мост између грађана и
локалне самоуправе. Сматрам да ће
нови савети допринети бржој и ефикаснијој координацији, јер нама је

циљ да изађемо у сусрет свим грађанима наше општине и да решимо
кључне проблеме са којима се сусрећу у својим насељима – рекао је
Трбовић.
Нови председници савета месних
заједница су: Дејан Ђураћис (Ашања), Марко Сретковић (Брестач),
Милан Алексић (Доњи Товарник),
Дејан Деврња (Карловчић), Перица
Одобашић (Купиново), Зоран Јовановић (Обреж), Живко Благојевић
(Огар), Дејан Бановачки (Попинци),
Златко Јовичић (Пећинци), Ђорђе
Смиљанић (Сибач), Душан Стакић
(Суботиште).
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
ДОБИЛИ СИНА: Стојан
и
Бранк а
Марк ов ић,
Роберт и Светлана Јовић,
Едвард и Мирјана Шћурк,
Мирослав и Данијела
Џинић, Никола и Ивана
Остојић – Сремска Митро
вица, Марко Косијер и
Марија Косијер Недић Мачванска Митровица,
Данијел и Дарија Јокано
вић, Горан и Марина
Плавшић - Шид, Милош и
Дајана Бановачки - Попин
ци, Данијел и Марија Про
дановић - Пећинци.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Сте
ван и Маја Лакетић, Бобан
и Јелена Тошев, Давор
Славујевић и Валентина
Векић-Славујевић - Срем
ска Митровица, Војислав
и Ивана Старчевић – Шид,
Владимир и Тања Вујино
вић - Ноћај, Данијел и
Марина Стојаковић - Јар
ковци, Радомир и Ана
Полиманац - Кукујевци,
Желимир и Душица Башић
- Пећинци, Радован и
Јелена Градић - Рума.
УМРЛИ: Мира Ивано
вић, рођ. 1948; Стеван
Заскалицки, рођ. 1955;
Крсманија Ивић, рођ.
1924; Предраг Нешић,
рођ. 1938; Гордана Орша
нић, рођ. 1962; Нада
Јелић, рођ. 1940; Пане
Булат, рођ. 1950; Марија
Станк овић, рођ. 1926;
Петар Љаховић, рођ.
1953; Реља Паво, рођ.
1930; Ратко Грујић, рођ.
1941; Глигорић Вукосава,
рођ. 1947; Радиша Јова
новић, рођ. 1941; Стеван
Плавш ић, рођ. 1939;
Милица Јеремић, рођ.
1937; Зорица Весић, рођ.
1935; Стевица Мартино
вић, рођ. 1965; Милица
Сладић, рођ. 1955; Марија
Латас, рођ. 1936; Ђуро
Кораћ, рођ. 1928; Ружица
Стефановић, рођ. 1927.

RUMA
УМРЛИ: Анђа Марин,
рођ. 1939; Јела Делић,
рођ. 1938; Мирослава
Барбарић, рођ. 1947;
Александар Павловић,
рођ. 1957;

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана
20.00 и 22.00 час
13 – 19.7. Дрон

12. JUL 2017.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: РЕАКЦИЈЕ НА ИЗБОРЕ ЗА САВЕТЕ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Ко губи има право
да се љути

Незадовољни грађанин
Радослав Миличевић

И

збори за савете месних
заједница на територији
Града Сремска Митро
вица су окончани 25. јуна.
Право гласа имало је 70.660
бирача, а на изборе је изашло
8.147 од укупног броја уписа
них. Убедљиву победу су
однели кандидати које је
предложила Српска напредна
странка. Како је тада саоп
штено из митровачког СНС-а,
на изборима за 34 савета
месних заједница, листа коју
предводи Српска напредна
странка, однела је неприко
сновену победу, освојивши 99
одсто места у свим саветима
месних заједница. Овим су
становници и сеоских и град
ских месних заједница показа
ли да политика која се води на
локалном нивоу има апсолут
ну подршку. Пред нама је
период рада и апсолутног раз
воја свих сегмената нашег
Града, наведено је у саопште
њу митровачког СНС-а.
Сада је на победницима
избора да одрже конститутив
не седнице, формирају савет
и
изаберу
предс едн ик а.
Наравно, они који губе имају
право да се љуте, те се тако
редакцији М новина обратио
Радослав Миличевић, широј
јавности познатији као Јаза,
некадашњи председник син
диката Митроса. Миличевић
се кандидовао за члана Саве
та месне заједнице Блок Б у

Председник Комисије
Мирослав Јокић

Сремској Митровици и тврди
да избори нису били регулар
ни. Према његовим тврдњама
грађанима који су изашли на
гласање испред зграде МЗ
дељени су листићи са броје
вима кандидата за које треба
да гласају. Он је због тога,
како наводи, покушао да уло
жи приговор Изборној комиси
ји, међутим тврди да у Општи
ни на дан гласања није седела
комисија.
- Мали број грађана је иза
шао на изборе не зато што
није хтео да гласа, већ зато
што нису знали за изборе.
Обавештени су само они који
су требали да гласају за њихо
ве. Смарам да ови папирићи
са бројевима кандидата које
треба заокружити који су
дељени нису коректни. Да ли
се овако гласа у Србији – пита
се Радослав Миличевић.
Са друге стране, председ
ник изборне комисије Миро
слав Јокић наводи да су избо
ри за чланове савета МЗ на
територији Града Сремска
Митровица спроведени у
складу са свим законским и
подзаконским актима.
- Да су избори били без
неправилности сведоче запи
сници о раду бирачких одбора
у којима није наведена ника
ква неправилност на рад
бирачких одбора и сам ток
изборног процеса. Такође, од
стране грађана Сремске

Митровице није упућена било
каква примедба на изборни
процес и рад бирачких одбо
ра. Изборну комисију чинили
су представници свих поли
тичких организација и група
грађана која су заступљена у
локалном парламенту. Осим
тога, сваки кандидат за члана
савета МЗ имао је право да
предложи посматрача који ће
пратити ток изборног процеса
на бирачком месту. Комисија
је била дежурна на дан избо
ра и обилазила је бирачка
места а такође представници
исте су били у згради локалне
самоуправе у сали 2, као и
остала лица која су помагала
Изборној комисији. О свему
што је радила изборна коми
сија медији су редовно обаве
штавани и исти су редовно о
тим активностима извештава
ли грађане Сремске Митрови
це. Исти су путем медија у
више наврата обавештени о
расписаним изборима за чла
нове савета МЗ – наводи
Јокић.
Што би значило, представ
ници локалне самоуправе су
грађане путем медија обаве
стили о изборима за чланове
месних заједница, а они који
су желели да изађу на исте су
то и учинили.
На крају, свако ко губи има
право да се љути, па ваљда
живимо у демократији?!
Б. Селаковић
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РУМА

22 бицикла за геронтодомаћице

З

а све који раде у оквиру
програма кућна нега и
помоћ за стара самач
ка домаћинства, а реч је о
22 геронтодомаћице, негова
тељице и једном геронтодо
маћину, Центар за социјални
рад, чија је то услуга, је обез
бедио нове бицикле који ће
им омогућити да брже дођу
до својих корисника.
Средства за куповину бици
кала је обезбедила локална
самоуправа, а запосленима
су подељени 6. јула.
Директор Центра за соци
јални рад Слободан Кра
сић истиче да се ова услуга
помоћи старим и инвалидним
лицима пружа у граду, али и
у готово свим селима румске
општине.
- То је доста захтеван посао
имајући у виду и разуђеност
наших места, уочили смо да
би геронтодомаћице биле још
ефикасније када би их боље
опремили. Зато смо предви
дели средства, прво за набав
ку бицикла за превоз, али смо
купили и апарате за мерење
притиска. Локална самоупра
ва је то финансијски подржа
ла. Социјална заштита у делу
пружања помоћи старима је
на високом нивоу, имамо 22
геронтодомаћице, а ову услу
гу користи око 220 старих и
инвалидних лица. Подсећам,
да од скора имамо и „дугме
спаса“ које је добило триде

Геронтодомаћице са новим бициклима

сетак наших корисника и сви
су презадовољни - рекао је
директор Слободан Красић.
Нера Петковић је геронто
домаћица и неговатељица
из Платичева која се овим
послом бави већ седам годи
на.
- Имамо доста корисника
и важан нам је сваки трену
так, овај бицикл ће ми помо
ћи да брже дођем до мојих
корисника. И раније смо ми

углавном, користили бици
кле, али је свако имао неки
свој стари бицикл. Такође,
добијамо и апарате за мере
ње притиска и шећер, што је
јако важно, јер их немају сви
корисници, па нисмо могли
сваком да меримо притисак.
Сада ћемо то моћи. Ја бри
нем о 15 корисника и могу да
све постигнем, то је отприли
ке оптималан број, а радим
комбиновано и негу и помоћ у

кући у Платичеву, где и живим
- каже Нера.
Она истиче да је ова услу
га геронтодомаћица старим
људима заиста битна, али
и да ће још више на знача
ју добити убудуће, јер је све
више старих људи о којима
нема ко редовно да брине.
За набавку бицикала и
апарата за мерење притиска
обезбеђено је преко 360.000
динара.
С. Џакула

ЖЕТВА ПШЕНИЦЕ У РУМИ

Принос од четири до осам тона

Ж

етва пшенице у рум
ској општини је на
самом крају, тако да
се њен завршетак очекује у
првој декади јула. Овом кул
туром је засејано је 8.000 хек
тара.
Остварени су приноси у
распону од четири до осам
тона по хектару.
- Овако велике разлике у
оствареном приносу ове годи
не су, пре свега последица
рокова сетве. Пшеница посе
јана у првих 20 дана октобра
имала је одличне услове за
ницање и бокорење па је и
успела да оствари задовоља
вајући склоп и оствари добар
принос. Нажалост, имали смо
доста закаснеле сетве где
је, пре свега бокорење, било
слабо па су и приноси нижи.
На принос су утицале и при

мењене агротехничке мере,
а пре свих основно ђубрење
у јесен - објашњава за наше
новине Горан Дробњак, струч
ни сарадник у Пољопривред
ној стручној служби Рума.
Број комбајна, превозних
средстава и складишта је

задовољавајући, а исто важи
и за квалитет пшенице.
- Квалитет пшенице нај
више зависи од сорте која
је засејана и од примењене
агротехнике и временских
услова - рекао је Дробњак.
С. Џ.

Горан Дробњак,
стручни сарадник
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УПИС У РУМСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Од 510 слободних,
попуњено 400 места

О

д 510 слободних места у рум
ске средње школе уписано је
400 ученика. Пропорционално, у
односу на план, најбољи резултат има
румска Гимназија.
Већ дужи низ година Гимназија упи
сује 120 ученика - по 60 на друштвено
језичком и општем смеру. Ове године
попуњен је друштвено језички смер, док
је на општем смеру уписано 44 ученика.
- Изузетно смо задовољни ового
дишњим уписом јер ћемо имати сва
четири одељења, како смо и планира
ли, поготово што је било мање ученика
завршних разреда у основним школама
него прошле године - каже Бранислава
Коњевић, директорка румске Гимназије.
Планом је одобрен упис 150 ученика
у Техничку школу „Миленко Брзак Уча“
- по 30 за машинског техничара за ком
пјутерско конструисање (уписано 26),
машинског техничара моторних возила
(уписано 17) и електротехничара рачу
нара - једини попуњен смер, као и по
15 ученика у трећем степену за зани
мања електромеханичар за термичке и
расхладне уређаје и електроинсталате
ра (укупно их је уписано 18), аутомеха
ничара и бравара је било предвиђено
планом по 15, а уписано је у оба зани
мања укупно 18. Ове године у Техничку
школу се уписало око 120 ученика, што
је мање од прошлогодишњих 135 уче
ника.
- И поред мањег броја ученика, ипак
смо задовољни јер ћемо имати ком
плетираних свих пет одељења, како

Будућа фризерка Снежана Марковић на упису

смо и планирали, односно биће засту
пљени сви образовни профили за које
смо добили сагласност да их упишемо
- коментарише Игор Садрија, директор
Техничке школе „Миленко Брзак Уча“.
У Средњој стручној школи „Бранко
Радичевић“ планом је предвиђен упис
146 ученика - по 30 на смеру економски
и правни техничар - који су по традици
ји, попуњени, женски фризер (уписано
23) и моделар одеће (уписано свега 11),
као и по 15 ученика за занимање кувар

Упис пре врућине
Највише гужве је било првог дана уписа
4. јула, и то већ од 8 часова ујутро - како
би ученици што пре пребродили бригу
везану за упис, али и избегли врућине.
Александар Тркуља је завршио основну
школу у Путинцима и то као добитник
Вукове дипломе.
- Ја сам се определио да упишем општи
смер у румској Гимназији. Жеља ми је да
будем професор, највероватније матема
тике или биологије - каже Александар.
Једна од оних који су попуњавали обра
сце за упис у Гимназију је и Ана Цицовић
из ОШ „Вељко Дугошевић“. Ана је такође,
добитник „Вукове дипломе“ за изузетан
успех у осмогодишњем школовању.
- Ја сам се определила за друштвенојезички смер. Више волим друштвене
предмете. Што се тиче даљег школовања
размишљам о правима или Филолошком
факултету, ту још нисам сигурна. Рапити
вала сам се и код старијих ученика Гимна
зије, наравно мора да се учи, али сви
кажу да се овде стиче добра подлога за

даље школовање на факултету - каже
Ана.
Снежана Марковић се определила за
занимање женски фризер у ССШ „Бранко
Радичевић“.
- Ја долазим из ОШ „Слободан Бајић
Паја“ у Пећинцима, била сам врло добар
ђак. Ово занимање ми се највише допада,
а чула сам да имају и добру праксу. Имам
намеру да после школовања одмах поч
нем да радим, да отворим свој фризерски
салон - рекла је Снежана.
Ана Вуковић је завршила ОШ „Доситеј
Обрадовић“ у Иригу, такође са највишим
оценама и Вуковом дипломом.
- Жеља ми је била и уписујем смер
правни техничар. После средње школе ћу
уписати Правни факултет, хтела бих да се
бавим адвокатуром. Распитивала сам се
пре тога и о школском програму на овом
смеру и мислим да неће бити тешко за
мене, наравно треба само редовно учити
- рекла је за наше новине Ана Вуковић из
Ирига.

(попуњено) и конобар, где је уписано
девет ученика.
Прошле године је уписано 123, а сада
117 нових средњошколаца.
- План нашег уписа смо остварили
са нешто преко 81 проценат. Нисам
задовољан када је реч о упису учени
ка у одељење моделар одеће које је
под знаком питања. Због пријављених
ученика упутили захтев Министарству
просвете да формирамо ове одељење.
Морам да кажем да смо у протекле три
године изгубили два одељења, прво
нам је укинуто друго одељење економ
ског техничара, а потом и финансијског
техничара, а ту је увек било велико
интересовање ученика. Тако сада уме
сто седам првих имамо пет одељења,
а гледано укупно, по свим годинама, од
24 сада имамо 19 одељења - рекао нам
је директор Мирко Зрнић.
Пољопривредна
школа
„Стеван
Петровић Бриле“ имала је 90 слободних
места за пријем нових ученика, по 30 на
смеру ветеринарски техничар (који је и
попуњен), и пољопривредни техничар
(уписано 23) као и по 15 пекара и меса
ра у трећем степену образовања, а упи
сано их је укупно 11.
Лане су у овој школи уписана 72 уче
ника првих разреда, а ове 64.
- Гледајући ове резултате, ако их
упоредимо са прошлом годином, али
и чињеницом да је мање ученика који
су завршили осмогодишње школова
ње, ми смо задовољни - истиче Милан
Пуповац, директор Пољопривредне
школе.
С. Џакула
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ШИД И РУМА

Обележен Дан борца

Обележен Дан борца у Шиду

Mлађе морамо подсећати колико је бораца
изгубило живот за слободу како би је они данас
више ценили, рекао је Јовица Степанић

Д

ан борца 4. јул, обележен је у
шидској општини у знак сећања
на дан када је 1941. године у Бео
граду донета одлука о организовању
борбе против фашистичког окупатора.
Обележавање овог значајног историј
ског датума започело је свечаном сед
ницом СУБНОР-а, а затим полагањем
венаца палим борцима на заједничкој
гробници по петокраком. Присутни
ма се обратио председник општинске
организације СУБНОР-а Јовица Сте
панић и председник СО Шид Велимир
Ранисављевић. Венце су положили и
представници локалне самоуправе.
- Овај датум је од историјске важно
сти и треба да остане урезан у памће
њу и млађим генерацијама. Историју
нико не може да избрише, она мора
остати забележена и запамћена, а ми
се морамо сећати жртава који су дали
своје животе за данашњу слободу у
којој живимо - истакао је члан Општин
ског већа Мита Аврамов.
Била је ово прилика да се пренесе
порука свим млађим генерацијама.
- Ми настављамо традицију свих
оних бораца који су учествовали у
народноослободилачком рату и који су
дали животе за данашњу слободу. Ми
нећемо то заборавити, а млађе мора
мо подсећати колико је бораца изгу
било живот за слободу како би је они
данас више ценили - рекао је Јовица
Степанић.
Присутнима се обратио и најстарији
члан и почасни председник ОО СУБ
НОР-а Шид и учесник Другог светског
рата Гаврило Винчић.
- Велика ми је част што сам данас у
92. години живота, још увек у могућно

сти да присуствујем овом скупу. У орга
низацији Савеза бораца сам више од
50 година. Такође ми је драго што се
данас окупио велики број млађих људи
који ће у будућности наставити тај наш
пут. Као учесник Другог светског рата
могу да кажем, да су у то време срп
ска села била паљена, уништавана, у
Јасеновац су одвођене стотине људи,
а ја сам преживео тај рат и доживео
ове године да могу да видим да се тај
датум поштује. Драго ми је што и сам
могу да присуствујем - каже Гаврило
Винчић.
Дан борца у румској општини обе
лежен је полагањем венаца на спо
мен обележја погинулим борцима и
жртвама у Другом светском рату на
Градском гробљу. Тим поводом вен
це су положиле делегације борачког
удружења, локалне самоуправе, као и
политичких странака.
Томислав Милић, председник ОО
СУБНОР-а Рума је подсетио да је на
овај дан далеке 1941. године у Београ
ду донета одлука о подизању устанка
народа Југославије против фашистич
ких окупатора, као и на датуме веза
не за подизање устанка широм бивше
Југославије.
- Српски народ је први у поробљеној
Европи устао на оружану борбу против
фашизма који је претио да пороби цео
свет. Као потомци наших славних пре
дака ми смо данас дужни да се сетимо
бораца за слободу, као и свих страда
лих у свим ослободилачким ратовима
нашег народа - рекао је Милић.
О данима везаним за устанак и бор
бу против окупатора говорио је и Сте
ван Ковачевић, председник СО Рума.
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Ове године
468 првака

Упис првака званично траје до 31. авгу
ста, али је последњи дан био 31. мај.
Наравно, сву ону децу коју нису до овог
рока уписали, њихови родитељи могу упи
сати до краја августа.
Како сазнајемо од Светислава Дамјан
чук а, шефа Одељења за друштвене
делатности ове године је уписано 468
првака - тек нешто мање од прошлогоди
шњих 474.
Гледано по школама, највише првака је
уписано, али ипак мање него прошле
године, већ по традицији у ОШ „Душан
Јерковић“ - укупно 92. У осталим градским
основним школама је уписано: у „Змај
Јова Јовановић“ 91 првак, један мање у
ОШ „Вељко Дугошевић“, док је у ОШ „Иво
Лола Рибар“, такође већ уобичајено, нај
мање првака - 49.
Када је реч о селима, по први пут у
школске клупе седа 32 ученика у Кленку, а
један мање у Платичеву. Најмање ученика
је уписано у Грабовцима, само 11, а два
првака из Павловаца своје школовање
започињу у градској ОШ „Змај Јова Јова
новић“.
Дакле, до почетка нове школске године
биће још спорадичног уписивања, али је
извесно да ће број првака бити на про
шлогодишњем нивоу.

УПВО „ПОЛЕТАРАЦ“ РУМА

Уписано 257
нових малишана
Ове године у вртиће у румској општини
је уписано 257 нових малишана, а неупи
сано је остало 52 деце.
Како сазнајемо од директорке УПВО
„Полетарац“ Драгане Стојшић све групе су
попуњене, има чак и више деце, али све у
складу са законском могућношћу да се
група за одређени проценат прошири.
У свим објектима „Полетарца“ има пре
ко 1.350 деце.
- Посебно су нам оптерећене групе са
децом јасленог узраста и млађе обдани
ште, односно деца која су рођена 2014. и
2015. године. Имамо укупно 64 групе у
седам објеката у граду и селима румске
општине - каже директорка Стојшић.
Од села једино Павловци немају вртић.
Током лета у „Полетарцу“ је на снази
летње дежурство које подразумева да
раде два објекта - у центру града и у
Првомајској улици.
И „Игровница“ чека септембар да почне
поново са радом, а реч је о пројекту који
укључује децу од три до пет и по година
која нису уписана у вртић.
Та деца могу са родитељима и васпита
чима да се играју и друже два сата, по
утврђеним програмима у објекту у Прво
мајској улици.
С. Џ.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Конкурси за
директоре јавних
предузећа

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА

Преко 11.500
нелегалних објеката

Грађевинска инспекција Општине Стара Пазо
ва је донела решења о уклањању бесправно
изграђених објеката и доставила их власницима

О

д тренутка ступања на снагу
Закона о озакоњењу бесправ
но изграђених објеката, од
новембра 2015. до априла ове године
на територији Општине Стара Пазо
ва пописано је 11.575 објеката. И док
озакоњење објеката треба да буде
завршено у наредне две до три годи
не, из Одељења за урбанизам и гра
ђење напомињу да грађани долазе и
распитују како да се процес озакоње
ња оконча у најкраћем року.
Попис нелегално изграђених обје
ката у Општини Стара Пазова је
успешно окончан, каже Милош Мило
вановић из Одељења за урбанизам и
грађење Општине Стара Пазова.
- Укупно је пописано више од 6.300
бесправно
изграђених
објеката.
Међутим, том броју морамо додати
и пријаве грађана за легализацију по
основу раније важећих закона, тако
да укупан број бесправно изграђених
објеката на територији старопазовач
ке општине износи 11.575 – наводи
Милош Миловановић.
Грађевинска инспекција Општи
не Стара Пазова је донела решења
о уклањању бесправно изграђених
објеката и доставила их власницима.
У великом броју случајева у питању
су помоћни објекти по двориштима и,

према речима надлежних, власници
су расположени да их на што једно
ставнији начин озаконе.
У Одељењу за урбанизам и грађе
ње наводе, да ће достављањем пози
ва за допуну документације објаснити
грађанима сваки следећи корак и шта
је још потребно од документације.
- Најважније је да имају препис
листа непокретности. По њему се
види да су власници земљишта на
коме је објекат. Уколико објекат није
уцртан у катастру, треба да прибаве
елаборат геодетских радова. Уколико
је објекат већ уцртан онда је довољ
на копија плана - каже Миловановић.
Плаћају се и одређене таксе, чија
висина зависи од квадратуре објек
та, док је за све помоћне, невезано
од квадратуре утврђена јединстве
на такса од 5.000 динара. У наредне
две до три године би требало да буде
завршено озакоњење нелегалних
објеката, а из Одељења за урбани
зам и грађење напомињу, да у поје
диним случајевима не могу пописани
објекти да се озаконе, јер се морају
испунити одређени услови о чему
ће грађани бити обавештени, како
писмено тако и усмено доласком у
Одељење.
Зденка Кожик

Одборници Скупштине општине Стара
Пазова су на последњој седници пред лет
њу паузу усвојили већином гласова сва
решења и одлуке, које су се нашле на
дневном реду. Претходно су одборници
прихватили и предлог допуне дневног
реда који је поднело Општинско веће.
Већина решења тиче се ребаланса финан
сијских планова за 2017. годину неколико
институција и установа, чији је оснивач
Скупштина општине, Месних заједница
Стара Пазова и Бановци Дунав, пред
школских установа „Полетарац“ и „Радост“,
Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“,
Центра за социјални рад и Центра за кул
туру Стара Пазова. Одборници су прихва
тили и одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Чистоћа“, да део добити из 2016. године у
износи од преко 11 милиона динара, ово
јавно предузеће у целости усмери оснива
чу, дакле СО Стара Пазова и уплати на
рачун прописан за уплату јавних прихода.
Усвојена је и информација о пролећној
сетви на територији општине. Одборници
су размотрили и усвојили и анализу мор
бидитета за 2016.годину на територији
општине Стара Пазова са комплетном
анализом за период од 2006. до 2016.
године, из које се види да је већина боле
сти у знатном порасту. Такође су донете
одлуке о спровођењу јавног конкурса за
избор директора јавних предузећа
Општинска стамбена агенција, Урбанизам
и Водовод и канализација.

Ј. К.

ИНФРАСТРУКТУРА

Завршетак кружне
раскрснице
Радови на изградњи нове кружне раскр
снице на старом путу Београд - Нови Сад и
локалном путу Војка – Стари Бановци,
почели су 22. маја, а најаве су да ће захва
љујући ефикасности извођача радова и пре
рока, за само пар дана раскрсница бити
комплетно готова. Саобраћај је већ норма
лизован, највећи део посла је завршен,
асфалтиране су све саобраћајнице и ново
изграђене и постојеће прилазне на пут Бео
град - Нови Сад и Војка – Стари Бановци.
Новоизграђена острва ће наредних дана
бити уређена у смислу озелењавања и
сађења сезонског цвећа, када ће бити
постављена и обавезна вертикална сао
браћајна сигнализација. Тренутно се изво
де радови на изградњи недостајућег дела
бициклистичке стазе, која ће бити повезана
са већ постојећом пешачко – бициклистич
ком стазом на правцу Стара Пазова – Нова
Пазова.
Ј. К.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Три и по
деценије рада
Грађанима општине Стара Пазова, који
ма је потребан неки облик социјалне зашти
те, већ 35 година помоћ пружа Центар за
социјални рад. Захваљујући Центру многи
имају бар егзистенцијални минимум, збри
нуте су многе жртве насиља, деца без
родитељског старања нашла су свој дом,
старија лица добила су потребну негу и
помоћ. У години јубилеја Центар ће органи
зовати неколико трибина и конференција и
спровешће два нова пројекта, одобрена од
стране Покрајинског секретаријата за соци
јалну политику, демографију и равноправ
ност полова – „Имам право на заштиту“, са
циљем стварања услова за превенцију
насиља у породици и „Алтернатива наси
љу“, у оквиру којег ће бити организоване
индивидуалне и групне терапије са жртва
ма насиља и са починиоцима. Реализација
оба пројекта је почела, с обзиром на то да
је Влада Републике Србије прогласила је
2017. за годину међугенерацијске солидар
ности, Центар за социјални рад организо
ваће и програме за најстарије суграђане.
Ј. К.

Бесплатно море за
сиромашну децу

КУД Голубинци из Голубинаца, КУД Митан
че из Белегиша и Градски тамбурашки
оркестар из Старе Пазове, док ће Друштво
пријатеља и младих из Нових Бановаца
бити позвано на разговор, како би потврди
ло своје функционисање а за организације,
које су поднеле захтев за чланство, одлуче
но је да се сачека следећа седница. Уместо
досадашњих 27, Савез аматера сад броји
21 представника својих чланица. Усвојене
су измене Статута о Управном одбору, који
је са девет смањен на седам чланова и
пренета су му већа овлашћења, а одлучено
је да се награди рад секретара Савеза за
организацију смотри. Остварен је помак,
када је у питању прилив средстава по осно
ву подстицаја аматеризма, али остаје нере
шено питање статуса Савеза аматера,
нагласила је председница Скупштине
Анђелка Мали.
З. К.

КУЛТУРНО ЛЕТО

У знаку најмлађих

Црвени крст Србије сваке године пружа
могућност деци из социјално угрожених
породица, да десетодневни одмор проведу
у одмаралишту Црвеног крста у Баошићи
ма код Херцег Новог. Први пут преко Црве
ног крста Стара Пазова, на море су отпуто
вала и деца из материјално угрожених
породица са територије општине Стара
Пазова, заједно са децом из хранитељских
породица, захваљујући Центру за социјал
ни рад Стара Пазова и Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална
питања. Укупно 44 деце из старопазовачке
општине, са којом су отпутовала и два
стручна радника Центра за социјални рад и
неколико хранитеља, боравиће у одмара
лишту до 17. јула, када ће у Баошиће отпу
товати још једна група од 25 деце из соци
јално угрожених породица.
Ј. К.

СКУПШТИНА САВЕЗА АМАТЕРА

Разрешени
неактивни чланови
На ванредној изборној Скупштини Саве
за аматера Општине Стара Пазова, разре
шени су неактивни чланови појединци и
због нефункционисања скинути са листе

Средином јула почиње Културно лето
2017. у општини Стара Пазова. Као и про
шле године највише програма биће за децу.
Најмлађи ће у представама уживати у Ста
рој и Новој Пазови, Старим и Новим Банов
цима и Белегишу. Током лета радиће и
биоскоп, у Старој и Новој Пазови и Старим
Бановцима, а на платоу испред позоришта
у Старој Пазови и летњи биоскоп на отво
реном. Центар за културу заједно са Тури
стичком организацијом општине Стара
Пазова најављује за крај лета и Гастро
Срем. У Галерији Центра за културу биће
отворена стална поставка слика.
Ј. К.

ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ
БОГОЉУБ КАРИЋ

Још једна политичка
странка на локалу
У Старој Пазови је одржан први састанак
новоформираног Општинског одбора
Покрета снага Србије Богољуб Карић.
Састанку Општинског одбора који је осно
ван пре два месеца присуствовали су,
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поред представника Општинског одбора
странке у Инђији, и представници Главног
Извршног одбора, који су истакли да су
начела странке заснована на унапређењу
економије и привреде са акцентом на мала
и средња предузећа и индивидуалне пољо
привредне произвођаче. Чланови старопа
зовачког одбора ове странке уверења су да
свака породица треба да буде једна мала
фабрика и у том циљу заједнички ће дело
вати 170 општинских одбора широм земље,
на челу са председником Општинског одбо
ра у Старој Пазови Срђаном Чолаковићем.
С. С.

ШАХ ТУРНИР У СТАРИМ
БАНОВЦИМА

Победник
Борко Лајтхајм

Велемајстор Борко Лајтхајм победник је
двадесетог турнира у шаху „Видовдан
2017“ који је одржан у Старим Бановцима.
Он је у девет кола освојио седам поена
колико и друго пласирани Милко Почев,
велемајстор из Бугарске, трећи је био веле
мајстор Бошко Абрамовић са пола поена
мање колико су освојили и Горан Тодоро
вић, Јован Радловачки и Иван Тишма. На
турниру је учествовало преко педесет
шахиста из Србије, Бугарске, Молдавије,
Босне и Херцеговине и Немачке. На крају
турнира организатор је поделио још велики
број награда учесницима турнира као и
спонзорима који су помогли ово такмиче
ње. Велику помоћ у организацији турнира
пружила је и Општина Стара Пазова.

Д. Б.

ФК „ПОДУНАВАЦ“ БЕЛЕГИШ

Нови тренер
Некадашњи капитен ФК „Црвена звезда“
Ненад Ковачевић нови је тренер ФК „Поду
навац“ из Белегиша. „Подунавац“ који се
такмичи у Војвођанској лиги, група Југ, у
претходној сезони на 30 одиграних уписао
је 60 бодова, уз само шест изгубљених
утакмица, што их је на крају сезоне довело
до другог места на табели. Са новим трене
ром популарни „шмајсери“ из Белегиша,
надају се и новим успесима. Подсећања
ради, Ковачевић је до 2006. године играо за
београдске црвено беле, да би каријеру
наставио у француском „Лансу“, затим се
вратио у „Црвену звезду“, да би потом
играо и за „Баку“, „Араду“, „Ниму“ и „Земун“
а за репрезентацију наше земље уписао је
25 наступа у периоду од 2003. до 2008.
године. Ненад Ковачевић окончао је своју
фудбалску каријеру у својој 36. години, у
ФК „Слога“ у родном Краљеву.
А. О.

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

Поново доступна
омиљена плажа

Крстови, некада омиљено купали
ште Купинаца на Сави, које се година
ма није користило и самим тим потпу
но обрасло растињем, поново је угле
дало светлост дана. Наиме, на иници
јативу младих из Купинова спроведена
је акција чишћења плаже, којој су се
придружили и чланови Добровољног
ватрогасног друштва „Деспот Ђурађ
Бранковић“ из Купинова, а акцију је
подржала и Шумска управа Купиново,
која је обезбедила неопходну механи
зацију за чишћење и раскрчивање
растиња.
Акцијом је очишћено неколико сто
тина метара приступног пута кроз
шуму до плаже, који је био потпуно
закрчен растињем, као и део обале на
којем се купалиште налази. На песко
витој плажи на Сави постављена су и
метална бурад која ће служити као
канте за отпатке. Након ове акције
Купинци ће поново моћи да користе
своје традицион
 ално купалиште на
Сави.

ПЕЋИНЦИ

Замена
топловодних
инсталација
Из Јавно комуналног предуз ећа
„Сава“ Пећинци обавештавају грађане
да су почели комунални радови у Ули
ци Јове Негушевића, на шеталишту
где се налази пијаца. Како су рекли у
овом предузећу, у питању је замена
топловодних инсталација због дотраја
лости и цурења. Радови ће се наста
вити читавом дужином шеталишта уз
црквену ограду у дужини од 36 до 40
метара, а постојеће пијачне тезге су
премештене на супротну страну шета
лишта.
Директор ЈКП „Сава“ Жељко Мили
ћевић напомиње да је у питању веома
важан пројекат за грађане Пећинаца
који се греју на даљинско грејање.
- Дотрајале топловодне инсталације
представљају озбиљан проблем, пого
тово што смо установили да неке
цуре, те ћемо се потрудити да про
блем санирамо у што краћем времен
ском периоду. До почетка грејне сезо
не и првих топлих проба све мора
савршено функционисати – рекао је
Милићевић.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

Бољи услови за рад

Директорка Дома здравља др Дубравка Цветковић Мићић

У

оквиру Програма обнове и уна
пређења јавних објеката у јавној
својини у области образовања,
здравства и социјалне заштите Кан
целарије за управљање јавним ула
гањима Владе Републике Србије,
Општини Пећинци су додељена сред
ства путем пројектног финансирања
за реконструкцију Дома здравља „Др
Драган Фундук“, а радови би требало
да крену ових дана.
У оквиру пројекта санације пећинач
ки Дом здравља ће добити нови кров
и кровну опшивку, нову спољну сто
ларију од ПВЦ-а, а комплетна зграда
ће добити термичку изолацију укљу
чујући и изолацију крова, као и нову
фасаду. Према речима директорке
Дома здравља др Дубравке Цветко
вић Мићић ова реконструкција објек
та је од великог значаја како за осо
бље тако и за пацијенте, јер ће бити
побољшани услови за рад лекара и
медицинских сестара, али ће и паци

јенти добити квалитетнију здравстве
ну услугу.
- Посебно је значајна реконструкци
ја крова. Нама је кров прокишњавао,
па су на горњем спрату зграде оште
ћени зидови, а због влаге су електрич
не инсталације представљале посе
бан ризик. Овом санацијом то ће бити
санирано, те ћемо добити не само
лепши изглед зграде, квалитетније и
ефикасније грејање односно хлађење,
него и сигурније место за рад и бора
вак – рекла је др Цветковић Мићић.
Зграда пећиначког Дома здравља
изграђена је давне 1972. године а усе
љена годину дана касније. Од тада у
сам објекат, према речима директор
ке ове установе, није значајније улага
но осим доградње простора за Хитну
службу, лабораторије и Диспанзера
за жене, као и неких ситнијих поправ
ки, те ова реконструкција представља
почетак озбиљнијег уређења објекта
Дома здравља.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Почиње доградња школе

Р

адови на доградњи 964 квадрат
на метра пећиначке средње Тех
ничке школе „Миленко Веркић
Неша“ почињу ових дана, што је потвр
дила председница Општине Пећинци
Дубравка Ковачевић Суботички.
Овом вредном инвестицијом, обра
зовна установа у Пећинцима добиће
нових девет учион
 ица, три кабинета,
библиотеку, зборницу и четири канце
ларије, а учионице и кабинети биће
опремљени по савременим стандар
дима које прописује Министарство
образовања Републике Србије.
Прва жена пећиначке општине наве
ла је да је ова инвестиција од великог
значаја не само за садашње средњо
школце, него и будуће генерације које
ће се школовати у овој школи.
- Тренутно, средња школа није
физички одвојена од основне школе,

што представља додатан проблем за
одржавање наставе, те је ово прили
ка да се две школе просторно раздво
је, а ученици, као и наставно особље,
добију квалитетнији простор за одр
жавање наставе. Наравно, веће инте
ресовање ђака за школовање у пећи
начкој средњој школи, резултирало је
увођењем нових образовних профи
ла, а нама као локалној самоуправи
циљ је да наша деца имају подједна
ке услове за образовање, као и деца у
суседним општинама – рекла је Кова
чевић Суботички, и додала да квали
тет образовања битно утиче на будући
образовни кадар неопх одан локалној
заједници, те да су се тиме руководи
ли, како представници локалне самоу
праве тако и наставно особље средње
школе у Пећинцима, приликом увође
ња нових образовних профила.
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Представа за децу „Краљевски фестивал“ изведена у Огару

ПЕЋИНАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Програм за најмлађе
Д

вориште Аксентијевог кућерка
у Огару, 6. јула било je препу
но деце, радознале и спремне
да погледају дечју представу, коју је
за њих припремио Културни центар
Пећинци у оквиру Пећиначког кул
турног лета, а под покровитељством
пећиначке локалне самоуправе. Мла
ди глумци драмске секције КЦ Пећин
ци извели су награђивану предста
ву „Краљевски фестивал“ за своје
вршњаке из Огара, и оне мало мање,
са јасном поруком да је љубав изнад
свега.
Најстарија очувана кућа у Срему,
тако је постала једна велика позор
ница, а нестрпљиву публику поздра
вили су Перица Одобашић, археолог
Туристичке организације општине
Пећинци, која је суорганизатор Пећи
начког културног лета и Милан Алек
сић испред Савета месне заједнице
Огар, који је најмлађим Огарчанима,
наговестивши шта могу да очекују
током представе, пожелео пријатан
боравак у дворишту Аксентијевог
кућерка.
- Ово је заиста велика ствар за сву
децу из Огара, јер они немају често
прилику да гледају дечје представе у
свом месту, а поготово не у оваквом
амбијенту. Ово двориште смо и осми
слили као једну велику позорницу, где
деца могу да проведу дан испуњен

Двориште
Аксентијевог кућерка
у Огару, 6. јула било
je препуно деце,
радознале и
спремне да погледају
дечју представу, коју
је за њих припремио
Културни центар
Пећинци у оквиру
Пећиначког културног
лета, а под
покровитељством
пећиначке локалне
самоуправе

разним активностима, као што је ова
данас – рекао је Алексић.
„Краљевски фестивал“ извели су
млади глумци – Катарина Поповић,
Милан Чикић, Ненад Кнежевић, Сара
Новковић, Татјана Петошевић, Душан
Плавшић, Александар Трипковић,
Душан Закић, Стефан Закић, Душан
Петровић, Лука Топаловић, Мари
ја Милер, Марина Миловановић и
Ивона Лазаревић. Представу је пре
ма тексту Тоде Николетић режирала
Драгана Кнежевић.
Иста представа сутрадан је одигра
на у Дому културе у Доњем Товарни
ку.
У оквиру Пећиначког културног лета
2. јула је у Дому културе у Брестачу
одиграна дечја представа „Пипи Дуга
Чарапа“. Представу је режирао Цве
тин Аничић, а глумица Јелица Бресто
вац не само да је успела да заокупи
пажњу бројних брестачких малишана
и њихових родитеља, већ је постигла
да деца постану активни учесници
авантура Пипи Дуге Чарапе.
На платоу испред споменик а у
Пећинцима у недељу, 9. јула насту
пио је Градски тамбурашки оркестар
„Бранко Радичевић“ из Руме. Љуби
тељи тамбурице уживали су у изво
ђењима овог оркестра, а публици су
се представили извођачки ансамбл,
као и певачка група.
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ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА НАГРАЂУЈЕ НАЈУСПЕШНИЈЕ ОСНОВЦЕ

Путовање на Крф
за девет најбољих

У

оквиру пројекта „Сто
пама наших предака“
и ове године Oпш
тина Стара Пазова путова
њем на грчко острво Крф
награђује девет најуспе
шнијих ученика из старопа
зовачких школа, који ће
половином августа заједно
са вршњацима из Србије,
Републике Српске и Црне

Горе отпутовати на ово грч
ко острво како би кроз
предв иђ ен е
радио н ице,
излете и дружења упознали
историју свога народа. На
путовању ће им се овогa
пута придружити и чланови
хора „Светосавско звонце“.
Предвиђено је и да током
боравка деца обиђу знаме
нитости острва, историјске

споменике и места везана
за боравак српске војске на
Крфу током Првог светског
рата, речено је на конфе
ренцији за медије која је
одржана у понедељак, 10.
јула у згради Општине Ста
ра Пазова.
Пројекат „Стопама наших
предака“ у оквиру којег се
организује путовање, реа

лизује званично гласило
Српске православне цркве
„Светосавско звонце“ у
домену подршке и спрово
ђења верске наставе у шко
лама на територији општи
не, а њиме се шаље јасна
порука младима да се труд,
учење и одличан успех и те
како вреднују и награђују.
Ј. Клинко

КУЛТУРНО ЛЕТО РУМА

Женски разговори и остало

У

оквиру Културног лета, румска
публика је имала прилику да
погледа представу „Женски раз
говори“ која је настала по текстовима
нашег познатог писца Душка Радови
ћа.
У представи, која је изведена 5. јула,
и која је забавила и насмејала публи
ку, што јој је и основна намера, играли
су наши познати глумци Весна Чипчић,
Милан Цаци Михаиловић и Светлана
Цеца Бојковић.
Реч је о комедији кроз коју Весна
и Светлана показују женски став о
мушкарцима, шта воле, шта им заме
рају, како их виде, али указују, кроз
хумор, да различите жене воле разли
чите типове мушкараца.
Слушајући то, Милан Михаил
 овић,
као мушкарац, покушава да разуме

своју, а потом и све жене. Ова пред
става се игра већ тридесет година.
- Kолико задовољства и радости,
интересантних градова, земаља, људи
и утисака. Да сам после сваке предста
ве написала само по једну реченицу
склопила би се респектабилна књига,
али авај…. Публика нам се бескрајно
радостила. Уживали смо и ми глумци
и то истински. Реакције су биле готово
као на рок концертима. Разговор након
представе дирљив. Само трајање од
готово 30 година потврда је да смо
одличан тим – добитна комбинација написала је коментаришући представу
на свом блогу глумица Весна Чипчић.
После ове, уследила је 7. јула пред
става за мале и велике, како пише на
плакату, „Пипи дуга чарапа“.
То је духовита, весела и интерак

тивна прича, која говори о необичној
девојчици и њеним авантурама. Пред
става подстиче децу на машту и игру,
и оно, што је данас важно, буди свест о
једнакости, прихватању различитости,
о љубави према свим људима на пла
нети, као и према животињама. У пред
стави игра слумица Јелица Брестовац,
а режију потписује Цветин Аничић.
Такође, љубитељи филма су могли
да, у периоду од 6. до 12. јула, погле
дају седам филмова у оквиру Међу
народног фестивала документарног
филам - БЕЛДОКС 2017. Реч је о фил
мовима „Жена и глечер“, „Атос: Укус
неба“, „Ћићолина: кума од сканда
ла“, „Мр Гага“. „Марта и Ники“, „Добри
поштар“ и „Ингрид Бергман - њеним
речима“.

С. Џ.
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Општина Ириг
не штеди на ђацима
З

Побринули смо
се да наградимо
одличне ђаке
и да они знају да све
оно време које су
провели учећи није
било узалудно, јер
неко мисли на
њих,истакао је
председник Општине
Ириг Стеван
Казимировић

а најуспешније основце и средњо
школце из иришке општине пред
седник Општине Стеван Казими
ровић са сарадницима организовао је
прошлог четвртка, 6. јула традицио
нални пријем. Била је то прилика да се
награде ђаци генерације, вуковци и
ученици који су током прошле школске
године постигли успех на такмичењи
ма.
Председник Општине Стеван Кази
мировић на почетку пријема поздравио
је децу, родитеље, директоре школа и
професоре и истакао да му је драго
што су се и ове године окупили у
завидном броју како би наградили децу
која су постигла одличне резултате у
школи и на такмичењима.
- Побринули смо се да наградимо
одличне ђаке и да они знају да све оно
време које су провели учећи није било
узалудно, јер неко мисли на њих –
истакао је Казимировић, који је књиге и
новчане награде уручио ђацима гене
рације.
Начелница Општинске управе Оли
вера Филиповић Протић рекла је да
све потиче из куће, од васпитања, а
школа је ту да то све надогради, уз
помоћ наставника.
- Да нисте задобили лепо васпитање
код куће и стекли радне навике, не би
у школи наставницима било тако једно
ставно да раде са вама. Циљ Општине
је да мотивише знање, рад и примерно

понашање, а ви сте пример за ову
општину и за своје другове и зато вас
Општина и награђује – поручила је оку
пљеној деци начелница.
Вуковцима и ђацима који су постигли
успех на такмичењима награде је уру
чио заменик председник а Општине
Миодраг Бебић.
А ево и ко су овогодишњи награђени.
Новчаном наградом од по 12.000
динара и књигама награђени су уче
ници генерације Вања Духоњ, учени
ца ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ирига
и Бојан Чернош, ученик ОШ „Милица
Стојадиновић Српкиња“ из Врдника,
док је књигама и новчаном наградом од
15.000 динара награђен Срђан Бурсаћ
из Средње стручне школе „Борислав
Михајловић Михиз“.
Новчаним наградама од по 7.000
динара и књигама награђени су уче
ници осмих разреда који су добитници
Вукове дипломе. Из ОШ „Доситеј Обра
довић“ награђени су: Вања Духоњ,
Варвара Квас, Ана Вуковић, Милица
Бурсаћ, Александра Милошевић, Ана
Николајев, Теодора Томашевић, Ђор
ђе Малешевић, Лидија Молнар, Јелена
Јовичић, Вања Срдановић, Леа Кокир и
Дарко Спремић.
Из ОШ „Милица Стојадиновић Срп
киња“ награђени су Николина Јарић,
Бојан Чернош и Милица Опачић.
Најбољи ученици четвртог разреда
ССШ „Борислав Михајловић Михиз“
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Подстрек за нове успехе

Бојан Чернош

Вања Духоњ

Срђан Бурсаћ

Ања Ковач

Бојан Чернош ђак је генерације ОШ
„Милица Стојадиновић Српкиња“ из Врд
ника и добитник Вукове дипломе. Током
школовања постизао је успехе из српског
језика, математике, физике и физичког.
- Ова награда ми пуно значи. Уписао
сам Медицинску школу у Новом Саду,
тамо ми је и брат, а бићу смештен у сред
њошколском дому, што мислим да је тре
нутно најбоље решење – рекао нам је
Бојан Чернош.
Још један ђак генерације иришке
основне школе је Вања Духоњ, из ОШ
„Доситеј Обрадовић“ из Ирига, такође
добитница Вукове дипломе.
– Уписала сам економску школу у
Руми, а током школовања најбоља сам
била из географије, биологије, музичког и
ликовном. Свакако да ми пуно значи
награда коју ми је доделила Општине, јер

је она подстрек за даљи рад и знак да се
цени знање – изјавила је Вања Духоњ.
Најбољи ђак Средње стручне школе
„Борислав Михајловић Михиз“ је Срђан
Бурсаћ, који је завршио смер туристички
техничар, а уписао је биологију на При
родно математичком факултету у Новом
Саду и на буџету је.
- Носим лепе успомене из средње шко
ле, која ми је пружила одлично знање за
факултет. Професори су млади, имају за
нас разумевања, тако да све најлепше
могу рећи о средњој школи коју сам завр
шио. Наравно, на крају је дошла и ова
награда која ми пуно значи – рекао је
Срђан Бурсаћ.
Ања Ковач била је вуковац током сред
ње школе, такође је завршила ССС
„Борислав Михајловић Михиз“, смер
туристички техничар. Она је и успешна

иришка атлетичарка, чланица АК „Соко“
из Врдника.
- Уписала сам Факултет спорта и
физичког васпитања. Бављење атлети
ком одузима много новца, само спринте
рице коштају 150 евра, тако да ћу сав
новац који сам добила од Општине уло
жити у атлетику – каже Ања, која додаје
да јој није било тешко да истовремено
буде одлична ученица и спортисткиња:
- Када се добро распореди време све
се може, и спорт и школа.
Млада атлетичарка АК „Соко“ из Врд
ника недавно је освојила је и трећу меда
љу ове године на шампион
 атима Балка
на у атлетици. Након две медаље освоје
не пре месец дана у Турској, Ања је као
чланица репрезентације Србије, освојила
сребрну медаљу у трци јуниорских шта
фета 4 x 100 метара у Румунији.

за постигнут одличан успех 5,00 и при
мерно владање награђени су са по
5.000 динара и књигама. То су: Срђан
Бурсаћ, Снежана Кијачки, Ања Ковач и
Јована Пантелић.
Књигама су награђени ученици који
су освојили једно од прва три места на
окружном такмичењу. Из ОШ „Доситеј
Обрадовић“ међу награђенима су се
нашли: Ивана Лончар (V-1, освојено 3.
место на окружном такмичењу из био
логије, наставник Сања Медић), Лука
Фодог (VII-2, освојено 3. место на окру
жном такмичењу из биологије, настав
ник Сања Мрдић), Варвара Квас (VIII-1,
освојено 3. место на окружном такми
чењу из биологије, наставник Јелена
Вилус), Лука Суботић (VII-2, освојено 3.
место на окружном такмичењу из исто
рије, наставник Марко Љубичић), Тео
дор Милић (V-1, освојено 3. место на
окружном такмичењу у стоном тенису,
наставник Миша Илић), Чеда Алексић
(V-1, освојено 3. место на окружном
такмичењу у стоном тенису, настав
ник Миша Илић), Теодора Стојчевић
(V-1, освојено 3. место на окружном
такмичењу у стоном тенису, настав
ник Миша Илић), Ђорђе Малешевић
(VIII-2, освојено 3. место на окружном
такмичењу у стоном тенису, наставник
Миша Илић), Тамара Стојчевић (III-1,
освојено 3. место на окружном такми
чењу у стоном тенису, наставник Миша
Илић), Милица Срдановић (VII-2, осво

јено 3.место на окружном такмичењу у
стоном тенису, наставник Миша Илић),
Варвара Квас (VIII-1, освојено 3.место
на окружном такмичењу за најбољу
карикатуру „Мали Пјер 2017.“, настав
ник Сања Суба), Марина Лазаревић
(V-1, освојено 3.место на окружном так
мичењу за најбољу карикатуру „Мали
Пјер 2017.“, наставник Сања Суба).
еђу награђенима из ОШ „Мили
ца
Стојадиновић
Српкиња“
нашли су се: Петар Богнар (I-1,
освојено 1. место на окружном такми
чењу у шаху, наставник Саша Мате
шић), Бојана Арсић (V-1, освојено 3.
место на окружном такмичењу из срп
ског језика и језичке културе, настав
ник Марија Кнежевић), Тарик Рамадани
(VI-1, освојено 2. место на окружном
такмичењу из физике, наставник Зоран
Праштало), Стефан Немања Станко
вић (VII-1, освојено 3. место на окру
жном такмичењу из географије, настав
ник Љубица Давидовић), Жули Одре
Марковић (VII-2, освојено 1. место на
окружном такмичењу из биологије,
наставник Марија Радаковић; освоје
но 2. место на окружном такмичењу из
географије, наставник Љубица Дави
довић; освојено 3. место на окружном
такмичењу из књижевне олимпијаде,
наставник Марија Кнежевић; освоје
но 3. место на окружном такмичењу
из атлетике, наставник Младен Врхо
вац), Анастасија Стојић (VII-2, освоје

но 3. место на окружном такмичењу из
географије, наставник Љубица Дави
довић; освојено 3. место на окружном
такмичењу из биологије, наставник
Марија Радаковић), Сања Њењић (VII1, освојено 3. место на окружном так
мичењу из атлетике, наставник Младен
Врховац), Марија Ивковић (VII-1, осво
јено 3. место на окружном такмичењу
из атлетике, наставник Младен Врхо
вац), Валентина Радукић (VII-1, освоје
но 3. место на окружном такмичењу из
атлетике, наставник Младен Врховац).
Ученици Основне музичке школе
„Теодор Тоша Андрејевић“ Рума, оде
љење у Иригу, за постигнуте резултате
на домаћим и међународним такмиче
њима награђени су такође књигама.
То су: Серафима Суботић (2.разред
флауте, класа: Тања Минов, 2. награ
да на 19. Међународном сусрету фла
утиста „Тахир Куленовић“ Вељко), Вик
торија Јовановић (3. разред гитара,
класа: Јелена Милинковић, 2. награда
на Међународном музичком такмиче
њу „Фантас“ 2017), Дејан Грабунџија
(1.разред хармоника, класа: Драган
Лукић, 2. награда на такмичењу уче
ника хармонике) и Маша Сабовљевић
(2.разред хармонике, класа: Драган
Лукић, 1. награда на такмичењу учени
ка хармонике Панчево).

М

Биљана Селаковић
Фото: Жељко Петрас

22

M NOVINE

ИРИГ ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА

12. JUL 2017.

СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Ириг је постао
велико градилиште

Стеван Казимировић, председник Општине Ириг

Н

а територији иришке општине у
току је реализација неколико
капиталних пројеката. Како каже
председник Општине Стеван Казимиро
вић, Ириг постаје велико градилиште.
С обзиром на то да је Ириг мала
општина, за додатна средства конку
рисали су у Покрајини и Републици, а
да Ирижани кандидују добре пројекте
сведоче и одобрена средства због којих
се ове године буџет Општине удвостру
чио. Два најзначајнија пројекта која ће
се ускоро реализовати јесу санација
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у
Иригу и санација амбуланте у Крушедол
Селу. За ове пројекте средства је обез
бедила Република и радови би врло
брзо требали да почну.
- Успели смо да привучемо значајна
средства и због тога смо већ почетком
маја морали да радимо други ребаланс
буџета. Морам да издвојим два велика
пројекта која су за нашу општину зна
чајна, а за њих смо конкурисали код
Канцеларије за управљање јавним ула
гањима у Влади Републике Србије.
Један пројекат се односи на санацију и
адаптацију амбуланте у Крушедол Селу,
вредност радова је око седам милион
а
динара, а други пројекат је санација
школе „Доситеј Обрадовић“ у Иригу и ту

Поред туристичких
потенцијала
са којима ова
општина располаже,
изградњом
дугоочекиваног
Фрушкогорског
коридора, надају
се и већем броју
гостију, али
и инвеститора

је вредност радова око 183 милиона
динара. Ириг постаје право градилиште
– наводи Казимировић.
На питање у каквом се стању налазе
школе на територији општине Казими
ровић каже:
- Стање школа на иришкој територији
је као у свим општинама по Србији. Из
тог разлога је Канцеларија за управља
ње јавним улагањима и кренула да
оспособљава школе по мањим мести
ма. Основна и средња школа налазе се

Удвостручен
буџет
Прошле године, када је планиран
буџет Општине, планови су били да
он буде реалан. У текућој години,
тај износ се готово удвостручио,
због прилива средстава из Репу
блике и Покрајине. Како каже први
човек Општине, ради се о цифри
коју Ириг у својој историји није
имао, а то ипак нешто показује и
значи, додаје Казимировић. Буџет
је пројектован на око милијарду
динара.
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Реконструкција Михизове куће у Иригу

у згради која је под заштитом државе. У
њу није улагано годинама. Сада ће се
радити санација крова, фасаде, уну
трашњи простор, санитарни чворови...
Примопредаја реконструисане згра
де Касине у Врднику планирана је за
почетак септембра, када ће се у нове
просторије уселити чланови неколико
удружења, као и пошта. Реконструкција
ове зграде коштала је око 32 милиона
динара. У првој фази уложено је 25
милион
 а динара и тада су извођени
електро радови, грађевински радови,
рађен је водовод и канализација. Друга
фаза износи 6,6 милиона динара, и
новац је утрошен за замену подова и
увођење грејања.
Поред ова два значајна и велика про
јекта, у Иригу је у току и реализација
низа мањих.
- Постављене су камере на раскрсни
цама у Иригу, а вредност тих радова је
око два милиона динара. Видео надзор
је постављен на раскрсници код зграде
Општине и на кривини између парка и
Винске улице. Добили смо средства од
Покрајине и за уклањање депонија. Не
може нам Врдник бити туристичк а
дестинација, а да се на уласку у бању
налази депонија смећа. Такође смо

Деца из других
делова Војводине
долазе код нас у
школу и из тог
разлога смо видели
да је неопходна
изградња ученичког
дома. Имамо
подршку да кренемо
у реализацију
тог пројекта

Изградња Домa ученика
Средња школа у Иригу „Борислав
Михајловић Михиз“ има јединствене
смерове. Реч је о смеру виноградар
винар и смеровима кулинарски и
туристички техничар. Треба напоме
нути да је смер виноградар винар
једини у Војводини управо у овој
школи. Приливом већег броја заин
тересованих ђака за овај смер, нео
пходна је изградња Дома ученика,
где би ђаци који долазе са територи
је целе Војводине били смештени.
- Деца из других делова Војводине
долазе код нас у школу и из тог раз
лога смо видели да је неопходна

изградња ученичког дома. У току је
израда пројектне документације, а о
томе смо разговарали са министром
просвете. Имамо подршку да крене
мо у реализацију тог пројекта и
надамо се да ћемо сву документаци
ју средити ове године. Када нам је
пре две године генерација кувара
завршила школу, у року од месец
дана су сви нашли запослење. Ми
смо кренули у причу оспособљава
ња наших младих за оно где могу
одмах да добију посао – каже Сте
ван
Казим ир ов ић,
предс едн ик
Општине.

конкурисали код Покрајинског секрета
ријата за пољопривреду за уређење
атарских путева, с тим да је за те радо
ве 50 одсто учешће Општине, исто
толико учешће секретаријата, око 16,5
милион
 а свако. Такође смо конкуриса
ли и за пројекат одводњавања и чишће
ња канала. Учешће Општине за те
радове је око четири милион
 а динара.
Са уређењем атарских путева и канал
ске мреже се такође креће врло брзо –
истиче Казимировић.
Како ова општина има све предиспо
зиције за развој туризма, тако се опре
дељују и улажу значајна средства у
инфраструктуру.
- Туристичка организација је конкури
сала код Министарства трговине, тури
зма и телекомуникација и одобрена су
им средства у износу од 3,5 милиона за
санацију пешачке стазе у Врднику. Тај
пројекат је при крају, постављене су
бехатон плоче на пешачкој стази.
Настављају се радови на пешачко бициклистичкој стази од Ирига до Хопо
ва, а вредност тих радова је око 7,5
милион
 а. Током распуста, на Дечијој
установи „Дечија радост“ радиће се
санација и адаптација крова. Дечија
установа је добила средства за уград
њу топлотних пумпи, вредности око 4,5
милион
 а и Општина има учешће око
милиона динара. Од Управе за капи
тална улагања смо добили 11 милиона
за завршетак радова Михизове куће и
ти послови се приводе крају. Радници
су на градилишту, ради се веома студи
озно. Пошто је наша општина партнер
Граду Новом Саду за престоницу култу
ре 2021. године кренули смо у санације
културних добара у Иригу. Све о чему
смо раније причали је почело да се
остварује – напомиње први човек
Општине.
Поред туристичких потенцијала са
којима ова општина располаже, изград
њом дугоочекиваног Фрушкогорског
коридора, надају се и већем броју
гостију, али и инвеститора.
Сања Станетић
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Санација дивљих депонија

Обилазак радова на санацији депоније

П

окрајински секретар за пољопри
вреду, водопривреду и шумар
ство Вук Радојевић посетио је
23. јуна Ириг и обишао радове на укла
њању дивљих депонија са пољопри
вредног земљишта у иришкој општини.
Он се прво састао са председником
Општине Стеваном Казимировићем, а
потом су обишли радове на уклањању
дивље депоније у Иригу.
Средстава за уклањање дивљих
депонија, Општина Ириг је добила да
конкурсу Покрајинског секретарија
та за пољопривреду, водопривреду и
шумарство. Укупна вредност радова је
3,9 милион
 а динара, од чега је ресор
ни секретаријат обезбедио 2,5 милио
на динара, а Општина Ириг је издвоји
ла 1,4 милиона динара.
Секретар Радојевић је нагласио да
је суфинансирање радова на укла
њању дивљих депонија са пољопри
вредног земљишта нова мера аграрне
политике, која је први пут реализована
2016, и то, ребалансом буџета, који је
урадила нова Покрајинска влада.
- Ове године, у сарадњи Покрајин
ског секретаријата за пољопривреду
и Општине Ириг биће реализовани
пројекти у вредности од око 50 мили
она динара, што је значајан искорак
у односу претходни период. У проте
клих годину дана пољопривредници из
општине Ириг конкурисали су и оства
рили право на око 55 милиона динара
субвенција, између осталог, за набав
ку противградних мрежа, система за
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Укупна вредност
радова је
3,9 милиона
динара, од чега
је ресорни
секретаријат
обезбедио
2,5 милиона
динара, а Општина
Ириг је издвојила
1,4 милиона динара

наводњавање, хладњача - истакао је
Радојевић додајући да ће поред укла
њања дивљих депонија, бити суфи
нансирани радови на уређењу атар
ских путева.
Он је додао да је неопходно напоме
нути и значај ових радова управо због
туристичких вредности и потенцијала
које поседује општина Ириг.
Стеван Казимировић, председник
Општине Ириг нагласио је да би радо
ви на уклањању три дивље депоније
требало да буду завршени до краја
јула.
- Прошле године смо добили сред
ства за уклањање дивље депоније
у Врднику, а сада смо по другом кон
курсу добили средства за уклањање
депонија у Иригу, Шатринцима и Кру
шедол Селу. Након тога кренуће се са
уређењем атарских путева, а вредност
те инвестиције је 33 милион
 а дина
ра. Средства ће бити обезбеђена од
ресорног Секретаријата и Општине.
Ово показује да је сарадња између
наше локалне самоуправе и покрајин
ског секретаријата на завидном нивоу
– рекао је Казимировић.
Радове на уклањању дивљих депо
нија спроводи Јавно предузеће „Кому
налац“ из Ирига. Како је истакао
директор „Комуналца“ Александар
Манојловић, задовољан је динамиком
извођења радова, а до краја јула, како
каже, сматра да ће бити завршени
радови. 

С. С.
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ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРЕБЕНСКОГ ПУТА

Инвестиција од 50 милиона
С

анација Гребенског пута, у делу пута од Иришког венца до хотела
„Норцев“, завршена је и пуштена у саобраћај, те је од
26. априла грађанима омогућен бољи прилаз излетиштима и манастирима на Фрушкој гори.
Радови на санацији 3,4 километра пута завршени су
двадесет дана пре рока предвиђеног за завршетак радова. Укупна вредност радова
износи 49.826.573 динара, а
средства су Општини Ириг
додељена преко конкурса
Управе за капитална улагања
АП Војводине.
Пројекат је обухватио санацију, одводњавање и постављање саобраћајне сигнализације, што ће допринети
безбедности свих учесника у
саобраћају, али и већем развоју туризма у иришкој општини.
Реконструкција пута од
Иришког венца до хотела
„Норцев“ почетак је великог
пројекта који ће у наредним
годинама да буде реализован
у сарадњи локалних самоуправа и Покрајинске владе,
а који подразумева комплетну реконструкцију Гребенског
пута. Реализација пројекта ће
допринети развоју привреде,
стварањем просторних могућности за изградњу капацитета на изузетно атрактивној
локацији што ће дугорочно да
се позитивно одрази на целокупан развој подручја Фрушке
горе.
Током изградње, радове су
обишли председник Покрајинске владе Игор Мировић, директор Управе за капитална

улагања Војводине Недељко
Ковачевић и председник Општине Стеван Казимировић.
Након обиласка пута, Игор
Мировић је изјавио да се наставља даље са обновом
следеће деонице.
- Припремамо пројекат и за
наставак обнове пута, од хотела „Норцев“ до Банстола
и верујем да ће се то радити
наредне године. С обзиром
на то да су, у договору Покрајинске владе и Министарства
саобраћаја, „Путеви Србије“
преузели да обнове деоницу
државног пута од Банстола
до Сремских Карловаца, тако

ке и љубитеље ове планине, као и за развој туризма
у овом крају. За његову комплетну обнову, деоницу по
деоницу, биће, како је рекао,
потребне године и заједнички
напори. Мировић је нагласио
да нема довољно адекватних
објеката на Фрушкој гори и да
се нада да ће инфраструктурно улагање у реконструкцију Гребенског пута привући
и неке приватне иницијативе које ће допринети развоју
овог дела Срема.
Председник
Покрајинске
владе Игор Мировић осврнуо
се и на друге пројекте који се

Председник Покрајинске владе
нагласио је да је Гребенски пут по
себно важан за Национални парк
„Фрушка гора“, излетнике и љуби
теље ове планине, као и за развој
туризма у овом крају
ћемо, у наредних годину дана, заокружити овај путни део
на Гребенском путу - рекао је
Мировић.
Реконструкцијом биће омогућена боља повезаност инђијске и иришке општине и
обезбеђен безбеднији пут ка
излетиштима и манастирима
Фрушке горе, рекао је тада
Мировић.
Председник
Покрајинске
владе нагласио је да је Гребенски пут који се протеже
гредом Фрушке горе у дужини од око 57 километара посебно важан за Национални
парк „Фрушка гора“, излетни-

реализују на територији општине Ириг. Он је рекао да
је Покрајинска влада ове године издвојила средства за
неколико важних пројеката
у овој општини, међу којима
су: уређење родне куће Борислава Михајловића Михиза,
објекат старе Касине, санација крова на предшколској
установи. Према његовим речима, општина Ириг ранијих
година није добијала много
средстава, али се та пракса
мења и Покрајинска влада
ће у сарадњи са овом локалном самоуправом заједнички
радити на припреми и реали-

зацији пројеката који треба
да допринесу да иришка општина почне да стиже развијеније општине у Сремском
округу.
На питање медија које се
односи на Фрушкогорски коридор (Нови Сад – Рума са
тунелом кроз Фрушку гору),
председник Покрајинске владе рекао је да су у републичком буџету планирана средства за почетак финансирања
решавања имовинско - правних односа на тој траси, као
и да је за две фазе на траси
коридора завршена израда
идејног пројекта. Према његовим речима, наставља се
припрема идејних пројеката
на траси кроз Нови Сад, од
Парагова до Петроварадина.
Када и то буде готово, паралелно са решавањем имовинских односа, пројекат ће
би бити спреман, према међународним стандардима.
ировић је затим рекао
да ће реализацију радова на изградњи коридора, као одлуку о моделу
њеног финансирања, преузети Влада Републике Србије.
Додао је да постоји велико
интересовање могућих инвеститора за ову саобраћајницу
и да то не чуди, с обзиром на
то да овим путем дневно прође око 12.000 возила, од тога
више од 700 теретних.
Председник Општине Стеван Казимировић је изјавио
да је ова општина прва имала готов пројекат за санацију
деонице Гребенског пута која пролази кроз ову општину
и да ће то допринети већем
развоју туризма у иришкој општини.

М
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КЛУБ ЗА СТАРА ЛИЦА У ИРИГУ

Место за дружење
К

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

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

Од сада дружење старијих у новим просторијама

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

Пројекат „Ириг јуче данас сутра“ финансијски је подржан од стране Општине Ириг.
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НЕОБИЧАН ХОБИ МИРКА БЕРКЕРА ИЗ ШИДА

Срем и приморје
на једном месту

Н

едостатак слободног времена током
радног века сваког човека, најчешћи
је разлог недовољног посвећивања
омиљеном хобију. Ако је та жеља потискивана годинама, онда је време након одласка
у пензију најидеалније да се човек потпуно
посвети ономе што заиста воли. Такав је
случај био и код Мирка Беркера из Шида.
Још у момачким данима он је гајио велику
љубав према бродоградњи, старим сремачким колима, а како каже и према свему
ономе што га везује за његов вољени Срем.
Број израђених бродова и сремачких запрега и кола од дрвета, али и од осталих природних материјала попут ораха, бадема и
осталог коштуњавог воћа, расла је из године
у годину. Своје експонате од оних најминијатурнијих до оних највећих, он данас чува
у својој кући.
На иницијативу Зеленог еколошког покрета Шид, одлучио се да направи своју прву
самосталну изложбу и тако упозна ширу
јавност са својим радовима. Изложба Миркових рукотворина одржана је прошлог петка 7. јула у Народној библиотеци „Симеон
Пишчевић“ у Шиду на велико задовољство
свих присутних, а многи од посетилаца нису
ни сањали да се њихов суграђанин у слободно време бави израдом таквих предмета.
- Још у школи почео сам да се бавим израдом бродића искључиво од дрвета. Касније
када сам био старији, у слободно време
након посла, наставио сам да радим. Углавном су то тада били бродови, али и стари
сремачки бунари, фигуре Сремаца, па чак и
неки актови. Нешто касније, када сам имао
више слободног времена, када је кућа била
завршена, а деца већ одрасла, посветио
сам се изради старих бродова. Већином
су то били бродови из 16. века, а неке сам
проналазио на интернету иако је то било
тешко, с обзиром на то да се није могао
видети изглед брода са свих страна. Многе од њих сам и поклонио, неке продао и не

могу рећи да је то било исплативо али сам
барем нешто новца добио за платно, лакове и канапе које користим у изради. Прошле
године сам продао шест бродова за уређење хотелског ентеријера на приморју и тај
човек је био изузетно задовољан. Ова изложба мислим да довољно показује мој рад и
труд, не у материјалном смислу, него моју
љубав према дрвету, према Срему и природи уопште - каже Мирко.
Како наводи, израда једног брода и сеоских кола, зависно од величине и изгледа,
може да траје и данима.
- За израду сеоских кола, треба ми две
недеље и четири до пет сати рада дневно.
То су кола која изискују да чак и точкови
буду оковани. То су шидска кола и она морају бити окована жељезом. Затим шараге, па
„лојтре“ и сви остали детаљи, који изискују пуно времена и улагања. Сремачка кола

Мирко Беркер

израђујем од буковог дрвета, које је изузетно
тврдо а и тешко се набавља. Али када завршим замишљени предмет, поготово када га
излакирам и видим његов коначан изглед,
задовољство је немерљиво. Некад се деси и
да ми се нешто не свиди, али је то ређе. Пре
него што кренем на посао, направим скицу,
размере како не бих погрешио код израде
свих потребних делова - истиче Мирко.
аже да не може да издвоји ниједан
предмет као најдражи. Сви су му подједнако драги. Најмањи експонат му је
брод Викинг који како каже, стане у мали
филџан за кафу, док му је најмања минијатура израђена на коштици од бадема. Највећи експонат нажалост није могао да стане у изложбени простор. Велик је преко два
метра. У питању је италијански брод из 15.
века и има назив „Лапикола“. Мирко се нада
да ће ускоро бити прилике да га заврши и
прикаже шидској јавности. Друга Миркова
изложба наговештена је у скорије време али
на отвореном простору. А с обзиром на то
да се ради о осетљивим експонатима, из
Еколошког покрета Шид најавили су помоћ у
набавци стаклених витрина где би се чували
Миркови експонати и били доступни за гледање широј јавности.
- Еколошки покрет Шид је одлучио да у
свој план и програм рада покрене и активности да се преко одговарајућих донатора,
спонзора и Општине Шид, купе одговарајуће
ормани где би се држали овакви предивни
експонати које би грађани могли да погледају у одговарајућим условима. Захваљујући
овој изложби, имали смо прилику да упознамо још једног уметника који се бави израдом
предивних предмета из природе. Еколози
су имали жељу да кроз једну одговарајућу
визију покажу ширину нашег духа, да највеће богатство у ствари јесте у лепоти, естетици и у чистој незагађеној животној средини
- каже председница Еколошког покрета Шид
Александра Недић.
М. Н.
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ГОРИЦА ПОПОВИЋ, ГЛУМИЦА

Волим представе у којима
има и смеха и суза
Г
орица Поповић је позната глуми
ца, али исто тако добру каријеру
је имала и у сфери музике, као
чланица познате групе „Сунцокрет“
иза које су остали бројни хитови као
што су „Пада први снег“, „Моје туге“,
„Бубе“...
И само та музичка каријера довољ
на је за један живот.
Горица је стална чланица београд
ског „Атељеа 212“, али је била и аси
стент на Факултету драмских уметно
сти у Београду, опробала се и као
режисер, а позната је и по својим
креативним хобијима и позоришним
костимима.
Румљани су имали прилике да је
гледају у више представа, последњи
пут у претпремијери представе „Моја
ти“.
: Ево у Руми претпре
MМNOVINE
НОВИНЕ:
мијера представе „Моја ти“ која је
свој живот започела под насловом
„Како је добро видети те опет“, али
су се ту појавили одређени про
блеми...
ГОРИЦА ПОПОВИЋ: Изворни
наслов је био „Како је добро видети
те опет“ али нисмо добили дозволу
из Хрватске да то буде такав наслов,
јер је то заштићен наслов неке песме,
нама је то мало чудно, али није то
најбитније. Представа је била први
пут изведена на затварању „Стерији
ног позорја“ у Новом Саду, требала је
да буде изведена у част награђених,
али знамо како је било, но без обзира
на то ми смо заиста примљени фан
тастично. Није нам било свеједно
после те целе гужве, јер је требало
да изађемо и играмо после образло
жења жирија, али смо врло брзо
„смирили“ публику и привукли је да
гледају представу. Ово је једна врло
лепа и емотивна прича, комад Олге
Димитријевић који говори о пријатељ
ству, љубави, о прошлости, сада
шњости, о истополној љубави, што
није и главна тема јер има више сло
јева. Имали смо и генералне пробе
са публиком и јако лепо представа
делује на публику која је емотивно
прима. Ту се налазе и неке ствари из
наше старе Југе, неке партизанске
песме, има и доста хумора и оно што
ја највише волим у позоришту, то је и
смех и сузе. Радили смо врло лепо са
младом редитељком Сашом Мила
вић Дејвис која је рођена у Енглеској,
која је јако даровита и која је у „Ате
љеу 212“ радила једну лепу малу
представу „Констелације“, а ово је
сада за велику сцену. То је нешто пот

Горица Поповић

пуно другачије од онога што смо до
сада радили, јер је она пуно радила у
иностарнству и види се један друга
чији рукопис. Екипа је цела фанта
стична, јако смо лепо радили и доби
ли тај фини резултат и ја сам сигурна
да ће се представа допасти публици.
Да кажемо нешто и о тој све при
сутнијој појави код нас, о „терору
младости“ којим се бави и ова
представа. Како објашњавате
чињеницу да смо као друштво у
просеку стари 45 година, одакле
онда та појава и како се она одра
жава и на Ваш глумачки посао. Има
ли доста улога за Вас?
Па јесте. Једна од ствари која ми се
десила ове године, када сам хтела да
продужим возачку дозволу, рекли су
ми, морате на систематски преглед.

Добро, ја то разумем, старост стиже,
а ти не видиш како стиже. Ја мислим
да је то доста индивидуално. Ја лич
но имам енергију и не обазирем се
много на своје године, али заиста
мислим да постоји тај један терор да
се људи ћушкају у страну, људи који
су у неким годинама, врло је тешко
ако изгубите посао да ћете поново да
се запослите, на крају ја то видим и
око себе, у мојој фамилији. То посто
ји, и то је једна од тема ове предста
ве, врло лепо обрађена и ми смо тако
напарвили да се те „луде бабе“ како
себе називају - не предају. Мислим да
се једноставно не треба предавати и
треба борити против друштва које
заборавља на своје старије грађане.
Али да вам кажем, не мисли друштво
пуно ни на ове млађе, све је то код
нас тешко и драматично.
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С обзиром на целокупну ситуа
цију у друштву, коју сте делом и
поменули, какав је Ваш став као
уметника, да ли позориште треба
да буде ангажовано, да ли глумци
треба да буду ангажовани, неки се
опредељују политички, неки су
били и на функцијама, али већина
само ради свој посао.
Ми смо (глумци) улазили у разне
битке и били смо истурени у време
демократских промена и опекли смо
се. Нисмо баш прошли сјајно у свему
томе, јер се наставила та пракса
наметања погрешних људи, а ми смо
се надали да ћемо сами одлучивати
о неким својим позоришним ствари
ма, али то се очигледно код нас пона
вља, свака власт има своје игранке и
своје фаворите, тако да је то, као и
многе ствари у нашем друштву, изме
шано, и без критеријума, без праве
културне политике, тако да то често
депримира. Ја нисам више за то да
се лично негде ангажујем, ја се тру
дим да у свом малом свету направим
колико год могу честитије ставри,
ствари које ће нешто да помере. Ево
ова представа је једна од тих која ће
да изазове неку лепоту и доброту и
борим се у том свом неком малом
кругу. Има људи који мисле да се тре

Ми смо (глумци)
улазили у разне
битке и били смо
истурени у време
демократских
промена и опекли
смо се. Нисмо баш
прошли сјајно у свему
томе, јер се наставила
та пракса наметања
погрешних људи,
а ми смо се надали
да ћемо сами
одлучивати о неким
својим позоришним
стварима

Представа „Моја ти“

У пуној великој дворани Културног
центра румска публика је имала при
лику и задовољство да погледа прет
премијеру представе „Моја ти“ Ате
љеа 212.
Реч је о представи која је настала по
тексту Олге Димитријевић „Како је
добро видети те опет“ којим је победи
ла на конкурсу Стеријиног позорја за
најбољи оригинални домаћи драмски
текст 2014. године.
Представа, због проблема везаних
за ауторство које нису добили од
„Нових фосила“ - наслов је један стих
њихове песме - мења назив у „Моја
ти“ чију режију потписује Александра
Милавић Дејвис.
Како саме у представи кажу - „луде
бабе“ играју наше сјајне глумице Све
тлана Цеца Бојковић, Тања Бошковић

и Горица Поповић, а ту су, као младе
снаге Софија Јуричан и Иван Михаи
ловић.
Ова представа се највише бави про
блемом старости, положаја старих
лица у нашем друштву, а ми иако
нација чији је просек старости 45 годи
на, маргинализујемо већину наше
популације у том „терору младости“
којем смо подлегли.
Али истовремено, ово је и предста
ва о љубави, истополној љубави, при
јатељству, идеалима и несналажењу у
време тајкуна и приватизације, борби
за правду, али и смрти која је стално
присутна.
Представу чини 17 сцена уоквире
них прологом и епилогом Цеце Бојко
вић и њеним објашњењем публици
како је хепиенд ипак могућ.
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ба ангажовати и не могу ни њих да
осуђујем, јер мисле да могу да нешто
промене, направе нешто значајно и
не желим ни њима да одузмем то
право.
У Руми сте раније били са пред
ставом „Славна Флоранс“ то је
једна заиста дивна представа која
је одушевила румску публику.
Вама је свакако био изазов да као
особа која изузетно добро пева
тумачите Флоранс, коју је тумачи
ла и славна Мерил Стрип. Да ли
бисте волели више таквих улога?
Волела бих, да. Ретки су ти комади
који се десе, није лако доћи до доброг
комада, добро скројеног, па да још
мени одговара. Јако ми је легла та
улога и задовољна сам њом, ми смо
у сталној потрази за тим у позоришту
- таман помислите ово ће да буде
фантастично, а не испадне тако. Ево
сада имам један шведски комад који
ћу радити са колегом Феђом Стојано
вићем, а зове „Тетка Цвета“, јако леп
и духовит, истовремено и сетан и то
ћемо радити на јесен, као самостал
ну продукцију. То је једна од предста
ва у којој ћу и певати и која ме радује,
надам се да ће то бити једна лепа
представа и да ћемо доћи поново у
Руму.
Иако сте талентовани и за музи
ку, креат
 ивне хобије, режирали
сте, предавали на ФДУ, ипак сте
изјавили да сте пре свега, глумица.
Иза Вас је изузетна филмографија.
Колико Вам чини част што сте
играли у култним филмовима као
што су „Мирис пољског цвећа“,
„Национална класа“, „У раљама
живота“?
То је дивно, мислим да сам имала
среће и драго ми је што сам била у
том новом таласу, редитеља који су
дошли из Чешке и направили те сјај
не филмове. То су неке ствари које
вам се десе или не десе у животу и
није то само питање дара и вредноће
него и питање неких срећних околно
сти, тако да сам ја јако сретна због
тих неких филмова, што могу да их
убележим у своју биографију.
У филму „Тамна страна сунца“ из
1988. године играли сте поред Бре
да Пита. Њему је то била прва већа
улога и играо је сина, а мајку је
тумачила Милена Дравић. Ви сте
имали улогу кућне помоћнице
Нине. Да ли се тада могла видети
нека харизма, да сте помислили
овај глумац ће имати сјајну карије
ру и бити светски познат, сем што
је тада био млад и леп?
Не. Ништа специјално - био је
млад, сладак, вредан. Тада је био
заиста млад и ништа није указивало
тада да ће да постане таква звезда.
С. Џакула
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ЈАСНА КНЕЖЕВИЋ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ОСЛИКАВА НАГА ЖЕНСКА ТЕЛА

Тело као платно за сликање
Коришћење модела,
тј. живог платна
даје додатну
димензију
целокупној слици.
Елеганција покрета,
мимика и став
тела доприносе
преношењу поруке

Б

оди арт као правац модерне умет
ности настао је након 1966. године
и подразумева све процесе у који
ма уметник користи властито или туђе
тело као материјалну подлогу уметнич
ког дела. Тело је служило као платно за
сликање, транспарент за пароле, мате
ријал за различите фигуре.
Коришћење модела, тј. живог платна
даје додатну димензију целокупној сли
ци. Елеганција покрета, мимика и став
тела доприносе преношењу поруке.
Међутим, боди арт није свуда прихваћен
као лепа уметност. Главни разлог је то
што се најчешће изводи на нагим тели
ма, која, иако у служби уметности, и
даље представљају неку врсту табуа.
Митровчанка која веома успешно већ
четири године осликава нага женска
тела и од њих чини уметничка дела је
Јасна Кнежевић. Недавно је на такмиче
њу у боди арту у Загребу освојила прво
место и пласирала се на светско такми
чење које се од 24. до 30. јула одржава
у Аустрији. Представница Србије на так
мичењу у Загребу исликала је ликове из
нордијске митологије и заслужено одне
ла победу.
- На такмичењима имамо пет сати да
осликамо тело, што јесте довољно вре
мена, али је прилично стресно. Стално
си под тензијом, не стигнеш ни да једеш
ни да пијеш, међутим, када се заврши
осликавање, будем задовољна. Поно
сна сам на све своје радове, поготово на
овај победнички из Загреба, мада ми се
и даље свиђају и први радови. Пред так
мичења вежбам тако што правим скице
и гледам да се уклопи у рељеф тела, да
видим да ли се може добити неки троди
мензионални ефекат. Ако је у питању
неки детаљ који треба да дорадим, онда

Јасна Кнежевић осликава модел на такмичењу у Загребу

провежбам на себи. Мада, дешава ми се
да одем на такмичење и да не прове
жбам ништа, али сам схватила да одлич
но функционишем под притиском, што је
добро – прича Јасна, која је завршила
Средњу медицинску школу „Драгиња
Никшић“, смер козметички техничар, а
касније и Вишу медицинску, смер нутри
циониста.
У свет боди арта упловила је сасвим
случајно, пре четири године, када је
пожелела да се пријави за једно такми
чење у шминкању. Пошто јој категорија
класичног вечерњег и дневног шминка
ња није била превише занимљива, сме

Самоув
 ерени модели
Јасна каже да није лако пронаћи моде
ла за такмичење, јер се девојке углавном
стиде.
- У почетку су модели били људи које
познајем, њима је мало био проблем да се
скину. Касније су се пријављивале девојке
и њима скидање није био проблем. Најбит
није је да ти буде модел неко ко је самоу
верен, ко може да изађе на сцену и изнесе

то како треба. Џабе ако ће изаћи на сцену
погурена, неће бити цело дело укомпоно
вано. Нема баш пуно заинтересованих,
ретко да неко баш жели да се скине у маси
људи на сајму козметике, али нађе се.
Имала сам девојку која је желела да
савлада стидљивост и била је баш поно
сна на себе када се такмичење завршило
– присећа се Јасна.

ло се одлучила да одговори на боди арт
изазов на тему „Космос“. Реализујући тај
концепт схватила је да је сликање по
телу њена љубав.
- Почела сам да пратим сва такмиче
ња, обично су она на сајму козметику у
октобру и априлу, и углавном сам била
успешна. Ово је сада између посла и
хобија, радим осликавање лица на деч
јим рођенданима, боди арт је ефектан
када се ради и за рекламе. Надам се да
ће бити позива. Тренутно је осликавање
тела допуна мом послу, радим као
козметички техничар – каже наша саго
ворница.
Она за крај наводи да су у боди арту
боје веома важне. Прилично су скупе и
набавља их у Београду од жене која је
организатор такмичења. Те боје за тело
се лако скидају водом и сапуном и када
се наносе на тело, кожа може да дише.
Поред боја, веома велику улогу играју
специјални ефекти и костими, који су
веома важни за финални изглед самог
боди арта, јер раду дају аутентичност и
гламур, а за специјалне ефекте је заду
жена њена сестра Милица.
Б. Селаковић
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Сва моја деца
Д

ечји фолклорни фестивал Златна бра
на, који окупља бројне дечје ансамбле
из културно уметничких друштава и
школа Војводине одржан је последњег
викенда у јуну у Кисачу. На фестивалу сваке
године наступају и дечји фолклорни ансам
бли СКУД „Херој Јанко Чмелик“ из Старе
Пазове, које припрема Ружена Червенски.
Био је то повод да са овом кореографкињом
попричам о њеном аматерском раду који
траје шестдесет година.
Ружена Червенски, рођена Фејђи, Старо
пазовчанка бачкопетровачког порекла, је
учитељица, која се и по одласку у пензију
још увек дружи са децом. Често својим бив
шим ученицима, сада већ одраслим људи
ма говори моја деца, као и најмлађим фол
клорашима са којима ради. За свој педаго
шки и рад у фолклору Ружена Червенски је
добила на стотине диплома, златних плаке
та, чак је два пута добила највеће призна
ње Културно – просветне заједнице Србије
– Златна значка Србије 1985. и 1990. годи
не. Од свих признања, која су јој драга ипак
је најдражи дечји осмех на пробама и
наступима.
- Од малена волим децу. Као ученица
основне школе у нижим разредима, често
са одлазила код комшиница Милке Барток
и књижевнице Ане Мајера и помагала им
када су купале своју децу. Те две сестре
биле су ми као друге маме, јер ја мајку
нисам памтила. Биле су ми драге и њима
могу бити захвална, што сам кренула путем
учитељице. Моја мајка је умрла када сам
имала две године и о мени је бринула нај

Ружена Червенски (десно)
више бака, али сам доста тога учила и
сама. Била сам одмалена свестрана,
активна у спорту, у гимнастици, пливању,
атлетици али и у култури, не само у фол
клору, већ и у позоришту, рецитовању, соло
певању - каже Ружена Червенски.
Фолклор је ипак остао Ваша животна
љубав.
- Фолклор је моја љубав од малена. Већ
у забавишту сам помагала васпитачици у
припреми кореографије. Касније у школи

имали смо такозване беседе, стално смо
играли исте игре и требало је припремити
нове кореографије. Тада смо добили књиге
из Словачке и професорка физичког Милка
Барток ми је читала, а ја сам учила кораке
да припремимо нове кореографије. Било је
то тешко, али савладала сам. Касније као
девојка сам играла у школској, ваншколској
и студентској фолклорној групи.
Да ли сте имали неки идол у фолкло
ру?

Všetky moje deti

P

osledný júnový víkend v Kysáči prebie
ha Detský folklórny festival Zlatá brána
ktorý zoskupuje početné detské súbory
z kltúrno umeleckých spolkov a škôl vo Voj
vodine. Festival sa pravidelne zúčastňujú aj
detské folklórne súbory SKUS hrdinu Janka
Čmelíka, ktoré nacvičuje Ružena Ćervenská.
Bol to dôvod aby sme sa s choreografkou
porozprávala o jej ochotníckej činnosti, ktorá
trvá šesťdesiat rokov.
Ružena Červenská, narodená Fejdiová,
Staropazovčanka, petrovského pôvodu,
patrí medzi tie učiteľky, ktoré sa aj po odcho
de do výslužby kamaráti s deťmi. Často
svojím bývalým žiakom, teraz už dospelým
ľudom hovorí moje dieťa, tak ako aj tým
najmenším. Odkedy sa tá láska k deťom a k
tancu u vás zjavila?
- Od malička som chcela deti. Ako žiačka
základnej školy, 2 až 4 ročník chodila k
susedám a najviac k tety Milky Bartokovej a
Anne Majerovej, spisovateľky, aby som im
pomáhala keď kúpali deti. Tie dve sestry mi
boli ako druhé mamy, preto že som svoju
mamu nemala. Boli mi také milé a dobré, že
môžem aj im ďakovať, že som takou cestou
kráčala tak voľne. Môj otec nechodieval na
rodičovské, stará mama bola obťažená s
výchovou mňa a sestry, tak som sa samo
statne vychovávala a bola som všestranne
vzdelaná. Aj športovkyňa, aj divadelníčka, aj
vo folklóre, všade ma bolo.

Folklór je vašou životnou záľubou.
- Folklór je mojou záľubou od malička.
Tančiť som začala ako maličká, škôlkarka
pomáhala som vychovávateľke. Voľakedy v
škole sme mali besedy, stále sme to tančili a
bolo treba robiť aj nové choreografie. Dosta
li sme knihy zo Slovenska a potom teta Milka
Bartoková bola profesorkou telesnej výchovy
ona mi čítala a ja som robila kroky aby sme
urobili nové choreografi. Bolo to ťažko, ale
zdolala som to, aby sme zachovali ten folklór
taký, aký bol vtedy. Už ako mladá som tan
čila v troch skupinách, školskej, mimoškol
skej a študentskej.
Mali ste aj nejaký svoj idol?
- Moja mama bola vychovávateľka, hovo
rili mi, že všetko vedela robiť a bola mi
príkladom. Nehovorím, že som dosiahla
veľa v týchto rokoch a mám ich na chrbte 80
a ešte stále som s deťmi, ja sa cítim s nimi
mladou. Mám ich rada ako by všetky boli
moje, hoci niekedy aj kričím na nich aj sa
vyvadím, ale potom ich pritúlim, pobozkám a
pohladím a to je tá láska ktorá pretrváva vo
folklóre už 60 rokov. Aj dnes si všetkých svo
jich žiakov poznám, čo je zriedkavosť u uči
teľov. Nedávno som mala stretnutie
generácie 1948/49, to bola moja druhá
generácia a iba na jedného žiaka som si
nespomenula, no iba na chvíľku a potom
som si spomenula aj na jeho sestru, ktorej

som dávala ceruzky a papier aby kreslila
kým mama a ocko boli v poli. Dobre si
pamätám aj tanečníkovs ktorými som praco
vala. Dnes mám žiadosť zoskupiť ich a robiť
s nimi. Bolo by to krásne, lebo dnes nacviču
jem už ich vnukov.
Zdá sa že ste nemali ľahké detstvo a
ani život.
- Zvykla som si na všetky nehody ale aj
dobroty v živote, lebo keď rastiete bez
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- Моја мама је била васпитачица, нисам
је упамтила али како су ми причали о њој,
знала је све да ради и она је била мој идол.
Не кажем да сам постигла пуно, али ни
мало, јер у овим годинама, а имам их 80,
још увек се дружим са децом. Са њима се
осећам млађом. Волим их као да су моја
иако некада и вичем када ме не слушају,
они се не љуте на мене, јер их после тога
загрлим, пољубим и то је та љубав која ме
одржава у фолклору, ето већ 60 година. И
данас се ја свих мојих ученика сећам и
познајем их. Недавно сам имала сусрет
генерације 1948/49, била је то моја друга
генерација ученика и само се једног учени
ка нисам сетила, али кратко и онда сам се
сетила не само њега већ и његове сестре
која је често долазила код брата и заједно
су цртали док су им мама и тата били на
њиви. Добро се сећам и свих фолклораша
са којима сам радила. И сада имам жељу
да их окупим као ветеране и да радимо.
Било би то лепо, јер данас радим са мно
гим њиховим унуцима.
Чини ми се да нисте имали безбрижно
детињство, а ни живот?
- Навикла сам на све недаће, али на
добро у животу. Када растете без мајке,
када тата није стално са вама и о вама бри
не бака морате да навикнете и сами да
зарађујете као дете. Ја сам често одлазила
да радим како би себи нешто купила, иако
нисмо били тако сиромашна породица. Ја
сам волела да зарадим сама и онда сам
одлазила у позориште или оперу у Нови
Сад. У школи ми је све било лако иако
нисам била омиљена, морала сам све сво
је оцене поштено да зарадим. Учила сам
често рано ујутро, устајала некада и у три
како би све постигла. Касније када сам већ
имала своју породицу увек сам била најва
жнији стуб у њој. Супруг Мирослав, наша
mamy, keď ani otec nie je stále pri vás, ale
sa o vás stará babička tak si musíte zvyknúť
sami si zarábať dináre. Ja som často chodi
evala robiť, aby som si kúpila niečo, aj keď
sme neboli taký chudobný, ale ja som bola
taká, že som to chcela a potom som mala
svoje dináre a mohla isť aj do divadla alebo
opery do Noveho Sadu. V škole mi všetko
ľahko padlo, ale som nebola miláčikom,
musela som si svoje známky zarobiť. Učila
som sa nad ránom okolo tretej som vstávala,
učila sa potom šla do školy. Ani neviem ako
som to mohla vydržať. Neskošie ked´som už
mala vlastnú rodinu, ja som bola ten
najdôležitejší stĺp v rodine. Manžel Miroslav,
legenda nášho futbalu bol často ako tréner v

фудбалска легенда, као тренер често је
био у иностранству, а ја остајала код куће
са две ћерке, Миреном и Зденком, која је
кренула мојим стопама у фолклору, али
није истрајала као ја.
Рођени сте у Бачком Петровцу, а како
сте стигли у Стару Пазову?
- Када сам као учитељица почела да
радим у Сланк аменачким Виноградима
било ми је то тешко, јер су тамо била ком

Имамо здраве
породице, које
подједнако воле
и словачки и српски
фолклор и није им
битно где им дете
игра. Ја нисам
љубоморна ако
словачко дете игра
у српском ансамблу
бинована одељења. Било је то моје прво
радно место 1957. године, али тамо сам
била два месеца. Затим сам дошла у Стару
Пазову и добила четвртаке. Била је то моја
прва генерација. Иначе сам почела да
радим са 18 година и био је то успешан
почетак мог рада у школи. Радила сам у
основној школи Пинки са словачким оде
љењем. Тамо сам радила 22 године, чак су
ме прогласили за најбољу учитељицу.
Никада у школу нисам каснила, увек сам
zahraničí a ja som bola doma s dcéremi
Mirenou a Zdenkou, ktorá začala kráčať
mojimi stopami, ale nezotrvala v tom ako ja.
Ružena Červenská sa narodila v
Báčskom Petrovci a ako sa dostala do
Starej Pazovy?
- Keď som prišla ako učiteľka do Slanka
menských Vinohradov to mi veľmi ťažko
padlo, lebo boli kombinované oddelenia.
Bolo to moje prvé pracovné miesto 1957
roku, ale som tam bola iba dva mesiace.
Potom som prišla do Starej Pazovy a dosta
la som štvrtý ročník. To bola moja prvá
generácia pracovať som začala ako 18-roč
na a mala som úspešný začiatok. Vtedy
som robila v Pinki škole v slovenskom
oddelení a bola som tam 22 roky. Vyhlásili
ma aj za najlepšiu učiteľku. Nikdy som do
školy nemeškala, vždy som prišla polhodin
ku skôr a tak je to aj dnes vo folklore. Para
lelne s vyučovaním učila som deti nielen
tančiť, ale aj iné veci a to s takou chuťou a
tak normálne, že tie deti boli úspešne na
súťažiach, kde mali pozoruhodné výsledky
aj keď sa osobitne nepripravovali. Nie som
neskromná keď poviem, že som bola dobrá
učiteľka aj ked´ ma deti tak nevolali. Pre
ních som bola súdružka a aj dnes ma tak
volajú.
Od malička s deťmi a aj teraz vo výslu
žbe tiež s deťmi.
- Keď som pred 25. rokmi odišla do
výslužby tak som pokračovala robiť ďalej
s deťmi vo folklóre v SKUS hrdinu Janka
Čmelíka. Mala som a aj mám tri, štyrii sku
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долазила пола сата раније а тако је и данас
када одлазим на пробе. Паралелно са пре
давањима, децу сам учила не само негова
њу фолклорног блага али и друге ствари,
тако да су моја деца увек била спремна за
такмичења, где су постизала добре резул
тате. Нећу бити скромна ако кажем да сам
била добра учитељица, иако ме деца нису
тако звала. За њих сам била другарица и
данас ме тако зову.
Од малена са децом, ето и сада у пен
зији опет са децом.
- Када сам пре 25 година отишла у пензи
ју наставила сам да радим са децом у фол
клору у СКУД „Херој Јанко Чмелик“. Имала
сам и имам три, четири групе и стално оку
пљам ту децу. То ми је циљ. Јако сам се
лепо осећала када ми је мој Предраг Пје
тловић, који не разуме најбоље словачки,
недавно на гостовању у Словачкој на пита
ње – Како ти је овде? – одговорио – Одлич
но, ја би овде остао. Дакле могу да кажем
да ми имамо здраве породице, које подјед
нако воле и словачки и српски фолклор и
није им битно где им дете игра. Ја нисам
љубоморна ако словачко дете игра у срп
ском ансамблу. Поносна сам на то, јер деца
су тада богатија двојезичношћу, обичајима
и једног и другог народа. Мислим да не тре
ба да будемо ограничени већ треба да
поштујемо туђе исто као и своје. Доста сам
ангажована око фолклора. Можда ће неко
рећи да је то глупост, али за мене није.
Мислим да је то добар посао за неговање
фолклора Словака. А да ли ће то неко,
некада да цени није ми битно. Не радим то
да би неко некада рекао – свака част шта је
та Червенска за нас урадила. Не, ја то
радим пре свега за себе, да ја будем задо
вољна, јер фолклор је моја љубав.


Ана Симоновић

piny a stále zbieram tie deti. To mi je aj cieľ.
Veľmi som sa príjemne cítila nedávno na
Slovensku, keď mi môj Predrag Pjetlović,
ktorý nerozumel všetko po slovenský, na
otázku – Kako ti je ovde? – odpovedal –
Výborne, ani stadiaľto neodídem. Tak
môžem povedať, že mi tu máme veľmi
zdravé rodiny ktoré majú rád ajslovenský
ajsrbský folklór a ani je nie dôležité kde
dieťa tančí. Ja som nie žiarlivá ak slovenské
dieťa tančí v srbskom folklóre. Ja som hrdá
na to, lebo ony tak zbohatnú dvoj
jazyčnosťou, zvykmi aj jedného aj druhého
národa. Myslím si, že netreba byť ohrani
čený, treba si uctievať cudzie ale aj svoje.
Keď ide o folklór ja všetko robím ako keď
som bola v škole. Príprava je veľmi dôležitá.
Angažovaná som veľa vo folklore, možno
niekto povie za hlúposť, ale pre mňa to nie
je hlúposť, lež veľká práca v zachovávaní
folklóru Slovákov. A či si to niekto bude ctiť
alebo nie uvidíme. Ja si to ani neželám, lebo
to nerobím, aby niekto raz povedal – každá
česť, čo tá Červenská pre nás urobila. Nie,
ja to robím predovšetkým pre seba, aby
som ja bola spokojná, lebo folklór je mojou
láskou.
Za svoju pedagogickú a folklórnu činnosť
Ružene Červenskej sa dostalo na stovky
diplomov, zlatých plakiet a až dva krát
najvyššie uznanie Kultúrno- osvetového
spoločenstva Srbska – Zlatý odznak Srbska
1985. a 1990. roku. Zo všetkých uznaní,
ktoré sú jej milé, predsa je jej najmilší
detský úsmev na skúškach a vystúpeniach.

Anna Simonovićová
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VREMEPLOV
12. јул
100. п.н.е. Рођен римски вој
сковођа, писац и државник Гај
Јулије Цезар.
1920.
Зван ичн о
отвор ен
Панамски канал, шест година
пошто је кроз њега прошао
први брод.
13. јул
1985. На стадионима у Лондо
ну и Филаделфији истовреме
но одржани хуманитарни рокконцерти „Live Aid“ које је орга
низовао Боб Гелдоф за помоћ
гладнима у Африци. Прику
пљено преко 60 милиона дола
ра, а ТВ-пренос концерата пра
тило око 1,5 милијарди гледа
лаца широм света.
14. јул
1789. У Паризу народ заузео
злогласни затвор Бастију, сим
бол монархије. Тај дан сматра
се почетком Француске револу
ције, догађаја који је предста
вљао прекретницу у европској
историји. У Француској се сла
ви као национални празник.
2000. Суд у Мајамију обавезао
највеће америчке произвођаче
цигарета да плате 145 милијар
ди долара на име одштете
пушачима Флориде због угро
жавања здравља.
15. јул
1099. Крсташи су у Првом
крсташком рату освојили Јеру
салим и разорили га.
1795. Марсељеза је званично
прихваћена за химну Францу
ске.
16. јул
1533. Према наредби шпанског
освајача Франсиска Пизара
убијен цар Инк а Атахуалпа,
иако је дао тражен откуп, једну
собу пуну злата и две пуне сре
бра.
1661. Стокхолмска банка изда
ла прве папирне новчанице у
Европи.
1861. Основано Српско народ
но позориште у Новом Саду.
17. јул
1917. Британска краљевска
кућа променила је своје име
Сакс-Кобург-Гота у Виндзор
због антинемачког расположе
ња у Британији током Првог
светског рата.
1946. У Београду је погубљен
Драгољуб Дража Михаиловић,
генерал краљевске југословен
ске војске и вођа четничког
покрета у Другом светском
рату.
18. јул
64. Две трећине Рима изгорело
у пожару. Цар Нерон оптужио
је хришћане да су подметнули
пожар и прогнао их из Рима.
1290. Краљ Едвард I протерао
Јевреје из Енглеске.
1942. Немци, у Другом свет
ском рату, уз помоћ домобра
на, након више од месец дана
борби победили партизанске
снаге на планини Козари, у
северозападној Босни. Спаље
на су села, а око 50.000 људи
одведено је у логоре.

12. JUL 2017.

HOROSKOP
ОВАН:
Обрат ит е
пажњу на различите
детаље у новим прего
ворима, јер ствари које
имају важно значење често остају
скривене између редова или иза
нечијих обећања. Пословно надму
дривање понекад делије сувише
заморно. Код вас провејава добра
воља и емотивна нота, а код вашег
партнера смисао за лепим и кори
сним стварима. Умете сјајно да се
допуњујете на различите начине.
БИК: Понекад губите
важну нит у пословном
дијалогу што предста
вља довољан повод
да се не уплићете у различите иза
зове. Недостатак информација
узрокује погрешну процену или
нове неспоразуме у односу са
сарадницима. Важно је да се при
државате својих правила у сарад
њи. Изненадни сусрет са једном
особом делује подстицајно на
ваше емотивно расположење.
БЛИЗ АНЦ И:
Нек о
ваше понашање тума
чи као извесну неодго
ворност , стога морате
да промените свој став и наступ
пред сарадницима. Све има своју
добру или лошу страну, а на вама
је да сачувате добру пословну
позицију и дугорочније интересе.
Партнер има позитиван утицај на
ваше расположење и инспирацију.
Када се налазите у прилици ужи
вајте у различитим ситуац
 ијама
које вас емотивно зближавају.
РАК: Не верујете у
нове информације и
нечију причу али исто
времено немате ни
велики утицај на своју околину.
Највеће проблеме вам задаје неко
од сарадника ко без вашег знања и
против ваше воље чини неке
погрешне ствари. Дозволите свом
партнеру да донесе нову одлуку у
заједничко име. Подразумева се
да морате имати довољно повере
ња у блиску особу, чак и у некој
нејасној ситуацији.
ЛАВ: Тренутни неу
спех или губитак не
треба да доживљавате
као неки вид личног
пораза. Нову ситуацију на послов
ној сцени прихватите као логичан
след догађаја и као добар подсти
цај да промените свој однос према
сарадницима. Покажите више дис
креције у свом приватном или
интимном понашању, немојте
дозволити да вашу пажњу заоку
пљају неке особе са стране или
ласкави комплименти које добија
те.
ДЕВИЦА: Нема разло
га да истраж ујете
област или питања
која спадају у зону
високог пословног ризика. Будите
довољно разумни и немојте чини
ти ствари које представљају потен
цијални ризик за ваш пословни или
друштвени углед. Потрудите се да
боље разумете нечију немоћ или
емотивна ограничења кроз која
пролази. Партнер не жели да вас
додатно оптерећује неким својим
дилемама.

ВАГА: Пон ек ад је
тешко лако препознати
тим који побеђује и
страну која губи. Збу
њују вас одговори које добијате од
сарадника, јер свако има неку сво
ју верзију приче или личне интере
се који не могу да се подведу под
заједнички добитак. Полако почи
ње да вам смета нечије присуство
или провок ативно понашање.
Волите да господарите комплет
ном ситуацијом у емотивном одно
су.
ШКОРПИЈА: Уколико
вам је стало да оства
рите пословни доби
так, важно је да будете
за корак испред других и довољно
упорни у својим намерама. Зано
сите се неким новим идејама.
Партнер са симпатичним осмехом
посматра ваше реакције које под
сећају на хвалисавост или надме
ност. Учините све што је потребно
да ваша породица осети позитивне
промене и задовољство у зајед
ничким ситуацијама.
СТРЕЛАЦ: Неко вас на
инд ир ект ан
нач ин
кажњава, али ви пре
ћутно или смишљено
пристајете на такав вид односа.
Јасно вам је да многе ствари
изгледају другачије у односу на
оно што се јавно говори или предо
чава у друштву сарадника. Све
чешће почиње да вам недостаје
нечије присуство или емотивна
пажња. Нема разлога да потискује
те своја осећања посебно кад се
налазите уз блиску особу.
ЈАРАЦ: Не допада вам
се нечија ласкавост
или помало усиљено
понашање. На основу
првог утиска биће вам јасно да
постоји јасна граница до које може
те да рачунате на одређене сарад
нике. Потрудите се да заштитите
своје пословне интересе. Све
више вам је потребно нечије при
суство и разумевање у неким ситу
ацијама, међутим имате утисак да
вољена особа тренутно не мари
много за ваше жеље.
ВОДОЛИЈА: Показаће
се да имате добре
пословне идеје и прог
нозе. Постоје различи
та тумачења догађаја али немојте
дозволити да неко мења смисао
вашег успеха. Док ажите своје
интелектуалне или практичне спо
собности на делу. Приуштите себи
добру забаву или сусрет са једном
занимљивом особом за коју вас
везују слични афинитети. Показа
ће се да сличности делују подсти
цајно у зближавању.
РИБЕ: Неко вам намеће
различите обвезе и
покушава да вас наведе
на
своје
циљ еве.
Довољно сте мудри да оправдате
нечија очекивања, али и да сачувате
личне интересе. Избегавајте јавну
расправу и ситуације које вас додат
но замарају. Нема разлога да сум
њате у своја осећања или у договор
који имате са вољеном особом.
Понекад умете да делујете сувише
строго према свом партнеру.

Crkveni
kalendar
Среда, 12. јул (29. јун)
Свети апостоли Петар и Павле
– Петровдан
Четвртак, 13. јул (30. јун)
Сабор Светих дванаест апосто
ла – Павловдан
Петак, 14. (1) јул
Свети мученици и бесребрени
ци Козма и Дамјан
Субота, 15. (2) јул
Полагање ризе Пресвете Бого
родице
Недеља, 16. (3) јул
Свети мученик Јакинт; Препо
добни Анатолије
Понедељак, 17. (4) јул
Св. Андреј Критски; Св. свеште
номученик Сава Горњок арло
вачки
Уторак, 18. (5) јул
Преподобни Атанасије Атонски;
Свети Сергије Радоњешки

Пуњени
кромпир
Сас тојц и:
8
средњ их
крoмпира, 16 кришки танко наре
зане сланине, со, бибер, масли
ново уље мало качкаваља.

Припрема: Кромпире оперите
и исеците сваки на пола. Плех
обложите папиром за печење, па
на њега ставите кромпир, посо
лите, побиберите и пеците на
200°Ц у претходно загрејаној
рерни. Потом извадите плех, на
сваки кромпир ставите једну
кричку сланине и мало ренданог
качкаваља, па вратите и пеците
док сланина не постане хрскава.
Служите уз колутове љубичастог
лука.

• Да ме није направила
будалом, никад не би
нашла човека сличног
себи.
• Да би се народ нацио
нално освестио, морали
су да га шамарају до
бесвести.
• Стићи ће их рука прав
де. Мораће да јој уделе.
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СВЕЧАНО ОТВОРЕН РЕКОНСТРУИСАНИ КОШАРКАШКИ ТЕРЕН У ИНЂИЈИ

Терен за нове кошаркашке асове
Заиста ми је
велика част што
терен носи
моје име и
надам се да ће
инспирисати
многе да
се да се баве
спортом, било
професионално
или рекреативно,
рекао је
Мирослав
Радуљица

Љ

Мирослав Радуљица и Владимир Гак званично отворили терен

убитељи кошарке, спортисти и
рекреативци добили су најбоље
услове за тренирање и одиграва
ње кошаркашких утакмица „на отвореном“
на реконструисаном терену код Културног
центра у Инђији. У недељу, 9. јула просла
вљени кошаркашки репрезентативац Миро
слав Радуљица и председник Општине
Инђија Владимир Гак, симболичним пресе
цањем врпце отворили су поменути кошар
кашки терен уз присуство великог броја
грађана, међу којима је највише било нај
млађих.
Терен, који носи име „Мирослав Радуљи
ца“, обновљен је пре нешто више од месец
дана захваљујући иницијативи Општине
Инђија, а партнери који су помогли да
кошаркашки терен добије садашњи изглед
су компаније „Моцарт“ и „Гогић пласт“.
- Ово је заиста одлична акција и знам
колико је значајна за клинце у Инђији. Да

Н

акон једномесечне пау
зе стручни штаб и фуд
балери „Инђије“ окупили
су се у среду, 5. јула како би
започели припремни циклус
пред почетак новог првенства
у оквиру Прве лиге Србије. На
„прозивци“ присутне фудбале
ре поздравио је шеф стручног
штаба Спасоје Јелачић, гово
рећи о плану и програму при
према у склопу којих ће бити
одиграно девет контролних
утакмица.
- Пред нама је шест тешких
недеља где нас очекује 55
различитих активности и како
ствари стоје, за сада, припре
ме ћемо реализовати у Инђи
ји. Постоји могућност да ћемо
се на неко време дислоцира
ти ван града, у току су прего
вори, али ми се базирамо да
ћемо припреме одрадити на
свом терену - каже Јелачић и

сам ја имао овакав терен, можда бих био
још бољи играч - рекао је Мирослав Раду
љица и додао:
- Заиста ми је велика част што терен
носи моје име и надам се да ће инспириса
ти многе да се увек труде и, наравно, да се
баве спортом, било професионално или
рекреативно. Захваљујем се Општини
Инђија и компанији „Моцарт“ на одлично
урађеном послу за моје суграђане.
Председник Општине Инђија Владимир
Гак подсетио је да је на кошаркашком тере
ну, у претходном периоду, замењена стара,
дотрајала тартан подлога новом која ће
бити лакша за одржавање.
- Желимо да обезбедимо најбоље и нај
савременије услове за све спортисте и
рекреативце у нашем граду. Због тога је
реконструкција кошаркашког терена само
почетак свих активности које смо предвиде
ли, а које се тичу реконструкције спортских

терена у нашој општини - истакао је Гак и
додао:
- Веома смо срећни што је са нама наш
суграђанин и кошаркашки репрезентативац
Мирослав Радуљица који нашу земљу и
наш град представља у најбољем светлу
широм света. Терен сада носи његово име
и надамо се да ће једног дана бити још
добрих и успешних кошаркаша као што је
Радуљица.
Председник Општине Инђија искористио
је прилику и још једном најавио да ће уско
ро кренути радови на замени подлоге на
тениском терену, који се налази у близини
кошаркашког, као и да је предвиђено поста
вљање столица на бетонској трибини код
рукометног терена.
Након пресецања свечане врпце, одигра
на је ревијална утакмица између младих
нада инђијске кошарке, после чега је одр
жано и такмичење у бацању тројки.  М. Ђ.

ФК „ИНЂИЈА“

Почеле припреме

додаје да су се на „прозивци“
појавила 34 играча од којих 16
старих и 18 нових момака.
Шеф стручног штаба „зеле
но-белих“ говорио је и о томе
да су клуб напустили носиоци
игре током претходног првен
ства, међу њима, голман Ста
нивуковић, затим и Филип
Ивановић, Симуновић, Лалић,
Долмагић и капитен Лемајић
који ће каријеру наставити у
иностранству.
- У фудбалу се са тим ства
рима стално суочавамо. Иако
нису пријатне, оне су састав
ни део игре. У овом тренутку
можда могу да жалим за тим
играчима, јер би са њима ФК
„Инђија“ била стабилан прво

лигаш без икакве сумње. Са
толиким
бројем
одлазака
играча из стартне поставе,
тренер је увек у проблему, јер
се креће из почетка, и ствара
се нова екипа у новом амби
јенту.
Јелачић се нада да ће, са
друге стране, бити и нових
појачања, али да ће требати
времена да се ти играчи укло
пе и уиграју.
На самом старту припрема
дошло је и до одређених про
мена у саставу стручног шта
ба. Душан Димитријевић је
нови кондицион
 и тренер у ФК
„Инђија“.
- Мене заиста радује што ће
Душан бити са нама и стави

ти своје знање на располага
ње нашим играчима. Мислим
да је овим потезом ФК „Инђи
ја“ показао једну велику дозу
озбиљности. Сматрам да су
добар тим и стручни штаб
предуслов за добре резултате.
Са Душаном Димитријевићем
мислим да ћемо добити на
квалитету и да ћемо сегмент
физичке спремности сигурно
побољшати код наших играча
- каже Јелачић, који је на кра
ју најавио контролне утакмице
које ће одиграти у наредних
шест недеља.
ФК „Инђија“ ће одиграти
девет утакмица. Генерална
проба предвиђена је за 12.
август, али се још увек не зна
противник, а већ 19. августа
одиграће прво коло у окви
ру нове сезоне у Првој лиги
Србије.
М. Ђ.

M NOVINE

12. JUL 2017.

КМФ „ИНДИАНС“ ИНЂИЈА ЖЕЛИ У ВИШИ РАНГ

Приоритет пласман у
Јединствену другу лигу

КМФ „Индианс“ Инђија

П

осле завршетка сезоне и
освајања другог места у
Регион
 алној футсал лиги
Војводине, у Клубу малог фуд
бала „Индианс“ из Инђије окре
ћу се предстојећим обавезама,
комплетирању играчког кадра и
прављењу плана припрема за
предстојећу сезону у којој је циљ
прво место и пласман у Једин
ствену другу лигу.
Председник КМФ „Индианс“
Марио Милковић истакао је да је
Управа клуба задовољна осваја
њем другог места у претходној
сезони.
- Последња утакмица у Новом

Бечеју која је одлучивала о пре
стижу и првом месту, не и пла
сману у другу лигу, показала је
да овај тим има велики потен
цијал, узимајући у обзир да смо
екипа која је највише затресла
мрежу противника и прими
ла најмање голова - рекао је
Милковић и додао да је циљ
за наредну сезону и више него
јасан, а то је „напад“ на прво
место и пласман у Јединствену
другу лигу.
Председник КМФ „Индианс“
истакао је да је и Управа клу
ба однедавно богатија за још
једног члана. Реч је о Катици

Бешић, која ће обављати функ
цију секретара и водиће рачуна
о административним питањима.
- Покренут је и сајт, са циљем
да се што боље промовишу клуб
и футсал уопште. Очекивања за
следећу сезону су велика, прво
место и пласман у другу лигу,
што би заиста био велики успех.
Што се тиче играчког кадра сви
играчи су остали у клубу, а дове
ли смо и два појачања. Предраг
Цветиновић је дошао из Нове
Пазове, док ће конкуренцију
међу стативама појачати Томи
слав Вићентић - закључио је
Милковић.
М. Ђ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

АТЛЕТИКА: СУСРЕТ РЕГИОНА

У сремскомитровачкој Градској кући у
понедељак 10. јула заменица градона
челник а Светлана Миловановић са
сарадницима организовала је пријем за
Огњена Стојановића и Огњена Деспића,
атлетичаре АК „Сирмијум“ и њихове тре
нере. Ова два јуниора су у претходном
периоду остварили неколико запажених
резултата и освојили медаље на неколи
ко такмичења.
Огњен Стојановић био је трећи на
Првенству Балкана у Румунији у дисци
плини штафета 4 пута 100 метара, док је
Огњен Деспић на Сусрету региона за
млађе јуниоре освојио прво место у баца
њу копља.
В. Ц.

У суботу, 8. јула у Београду, на стадион
 у Војне академи
је одржана су два такмичења. Прво су наступили сениор
и
и сениорке на отвореном Првенству Београда, где су се
медаљама окитили атлетичари „Сирмијума“ Наташа
Живановић у трци на 800 метара и Никола Првуловић у
бацању копља. Након тога, на сцену су ступили млађи
јуниори и јуниорке на првом Сусрету региона (Војводина,
Београд, централна Србија) новоформираном такмичењу
где наступају најбољи појединци у свакој дисциплини.
Сара Киш из АК „Сирмијум“ је победила у трци на 100
метара код јуниорки, док је код јуниора у истој дисциплини
убедљиво тријумфовао Немања Јоргић („Сирмијум“).
Огњен Деспић новим личним рекордом од 55,86 метара
победио је у бацању копља, док је Ивана Тадић заузела
5.место у трци на 800 метара. Обоје су такмичари „Сирми
јума“.
Немања за јуниоре и Сара за јуниорке су као капитени
најбољи појединци испред регије Војводина подигли
победничке пехаре намењене екипном победнику целог
такмичења.
На Сусрету региона АК „Срем“ је имао шест представ
ника. Мирко Мауна био је други у трци на 3.000 метара,
као и Сара Берток у трци на 1.500 метара. У бацању
копља, друго место је заузела Мирјана Дасовић. Четврте
позиције су заузели Сара Станимировић (бацање копља),
Жељка Познановић (скок у вис) и Тамара Јовановић
(бацање кугле).

Пријем за најбоље
атлетичаре

Успех Митровчана
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ВИШЊИЋЕВО

Домаћин
кајакашке
регате

Кајак ашки клуб „Филип
Вишњић“ из Вишњићева по
четврти пут организује вели
ку Међународну кајак ашку
регату у знак сећања на свог
дугогодишњег тренера и јед
ног од оснивача клуба, Ста
нишу Радмановића, једног од
најбољих српских и југосло
венских кајакаша свих вре
мена.
Такмичења ће се одржати
у недељу, 16. јула на стази на
реци Босут у Вишњићеву.
Очекује се да ће на ового
дишњој регати учествовати
преко 300 кајакаша и кануи
ста из Србије и суседних
земаља.
Регата се одржава под
покровитељством Општине
Шид и Туристичке организа
ције Шид а за све победнике
на такмичењу обезбеђене су
пригодне награде и призна
ња.
Такмичење ће се одржати
у више дисциплина, а старт
прве трке је у 10:30 часова.

КАЈАК КЛУБ „ВАЛ“

Медаље из
Бачке Паланке
На језеру Тиквара у Бачкој
Паланц и
претп рош лог
викенда одржано је 2. коло
мини кајак и пионирске лиге
Србије. Чланови Кајакашког
клуба „Вала“ из Сремске
Митровице на овом такмиче
њу су освојили пет медаља,
и то златну, три сребрне и
бронзану, а све под вођ
ством тренера Ненада Коси
јера и Игора Дошена. Меда
ље су освојили: Марк о
Пепелчевић, Никола Диклић
злато (МК-2 500 метара),
сребрни су били Наташа
Лаушевић ( МК-1 1.000 мета
ра), Марк о Пепелчевић
(МК-1 1.000 метара) и Јован
Радм ан ов ић,
Страх ињ а
Филиповић, Лука Којовић,
Алекса Стојановић (МК-4
500 метара). Бронзу су у
двоседу освојили Лука Којо
вић и Алекса Стојановић
(МК-2 500 метара).
Б. З.

