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ПОЛИЦИЈСКАСТАНИЦАРУМА

Новиаутомобилдонација
локалнесамоуправе
КатаринаТомашевић,помоћница

министра и начелница сектора
за људске ресурсе Министар

стваунутрашњихпословаРепублике
Србијебилаје4.јулаупосетиРуми,
гдејепрвоуГрадскојкућиразговара
ла са председником Општине Сла
ђаном Манчићем и представницима
ПолицијскестаницеРумаиПУСрем
скаМитровица,апотомјеприсуство
вала и примопредаји возила које је
локалнасамоуправадониралаПоли
цијскојстаници.
Реч је о новој Шкоди Рапид која

је купљена делом средстава прику
пљених од наплате новчаних казни
које су изречене свим учесницима
саобраћајакојисукршилиодређене
прописе.

Приликомуручењакључеваначел
нику ПС Рума Влатку Тадићу пред
седник Општине Слађан Манчић је
рекаода јетонајмањештосеможе
урадити да би се унапредио њихов
рад.
Самозаједничкимснагамаможе

мо унапредити безбедност нашег
града и свих грађана. Желим да и
ова донација помогне у раду Поли
цијској станици, а ово није ни прва
нипоследњапомоћ.Овојепетиауто
у протекле три године који локална
самоуправапоклања,атакоћебитии
убудуће.Жељамиједаубуџетубуде
вишесредставакакобиивишемогли
издвојитизакуповинуновихаутомо
билаалиидругепотребнеопреме
рекаојепредседникМанчић.

Катарина Томашевић, помоћница
министра јеуказалада јеовоправи
начин на који треба да функциони
ше сарадња локалне самоуправе и
Министарства унутрашњих посло
ваналокалуокојој јеинформисана
токомразговорауГрадскојкући.
ЗахваљујемсепредседникуМан

чићу што је препознао наше потре
беиштонамизлазиусусретипру
жа подршку нашем раду  рекла је
помоћницаминистраКатаринаТома
шевић.
ВлаткоТадић,начелникПолицијске

станицеуРумисезахвалиолокалној
самоуправи на донацији истакавши
даћесвеоноштосудобиликористи
тинанајбољиначинзапобољшање
квалитетарада.
Тоћеувеликојмериподићиниво

сузбијања криминала и одржавање
јавногредаимиранаподручјуцеле
румске општине. Напоменуо бих да
смопрошле годинедобилипет ком
плетних рачунарских конфигурација,
фотографску опрему и један фото
апарат за вршење компликованих
увиђаја што значајно помаже раду
наших службеника  рекао је начел
никВлаткоТадић.
Помоћница министра је потом са

својим домаћинима обишла Поли
цијскустаницууРумикакобивидела
опремуиусловеукојимазапослени
раде.
 СмиљаЏакула

КатаринаТомашевић,СлађанМанчићиВлаткоТадић

Донирановозило
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УВОДНИК

Тајни „адвокати“
за јавне „оптужнице“Pi{e:

Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Ситуација 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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ОДБОР НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ УСВО ЈИ ЛИ ЗАВР ШНИ РАЧУН БУЏЕ ТА ЗА 2016.

Оства рен суфи цит
од 100 мили о на

Ова срем ска локал на 
само у пра ва

у про шлој годи ни 
оства ри ла је при ход 

од мили јар ду и 713 
мили о на дина ра, док 
су рас хо ди и изда ци 

изно си ли нешто више 
од мили јар ду и 612 

мили о на дина ра, 
чиме је у 2016. годи ни 
оства рен суфи цит од 
100 мили о на дина ра

На 15. сед ни ци Скуп шти не општи-
не Инђи ја одр жа ној у поне де-
љак, 10. јула одбор ни ци локал-

ног пар ла мен та, изме ђу оста лог, усво-
ји ли су одлу ку о завр шном рачу ну 
буџе та Општи не Инђи ја за 2016. годи-
ну. У обра зло же њу се наво ди да је ова 
срем ска локал на само у пра ва у про-
шлој годи ни оства ри ла при ход од 
мили јар ду и 713 мили о на дина ра, док 
су рас хо ди и изда ци изно си ли нешто 
више од мили јар ду и 612 мили о на 
дина ра, чиме је у 2016. годи ни оства-
рен суфи цит од 100 мили о на дина ра. 
Суфи цит из сред ста ва буџе та Општи-
не Инђи ја изно си 99 мили о на и 408 
хиља да дина ра, док су инди рект ни 
кори сни ци „уште де ли“ мили он и 430 
хиља да, наво ди се у одлу ци.

Поред завр шног рачу на, одбор ни ци 
СО Инђи ја усво ји ли су и одлу ку о 
одре ђи ва њу мак си мал ног бро ја запо-
сле них на нео д ре ђе но вре ме за сва ки 
орга ни за ци о ни облик у систе му локал-
не само у пра ве за 2017. годи ну. Мак си-
ма лан број запо сле них на нео д ре ђе но 
вре ме у систе му локал не само у пра ве 
општи не Инђи ја за кален дар ску 2017. 
годи ну, на осно ву одлу ке о мак си мал-
ном бро ју запо сле них на нео д ре ђе но 
вре ме у систе му држав них орга на, 
систе му јав них слу жби, систе му ауто-
ном не покра ји не и систе му локал не 

само у пра ве за 2017. годи ну, коју је 
доне ла Вла да Репу бли ке Срби је, јесте 
579.

Мак си ма лан број запо сле них у 
Општин ској упра ви може бити 119, у 
Народ ној библи о те ци „Др Ђор ђе Нато-
ше вић“ 17 рад ни ка, 120 рад ни ка у ПУ 
„Бошко Буха“, Кул тур ном цен тру сед-
мо ро рад ни ка, Спорт ском цен тру 14, 
ЈП „Инђи ја пут“ мак си мал но 24 рад ни-
ка, Цен тру за соци јал ни рад три, ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ 72, ЈКП 
„Кому на лац“ 134, ЈП „Ингас“ 35 рад ни-
ка, ЈП „Ингрин“ пет, Тури стич ка орга-
ни за ци ја може има ти чети ри стал но 
запо сле на рад ни ка, Послов но обра-
зов ни цен тар пет, Аген ци ја за ИТ, ГИС 
и кому ни ка ци је шест, Аген ци ја за ЛЕР 
чети ри, Аген ци ја за рурал ни раз вој 
мак си мал но три запо сле на лица на 
нео д ре ђе но вре ме и сва ка месна 
зајед ни ца по јед ног рад ни ка.

На 15. засе да њу локал ног пар ла-
мен та у Инђи ји, већи ном гла со ва, 
усво је на су и реше ња о дава њу сагла-
сно сти на одлу ке о изме на ма и допу-
на ма Ста ту та свих месних зајед ни ца 
на тери то ри ји општи не Инђи ја. Доне та 
су и реше ња о дава њу сагла сно сти на 
одлу ке о рас по де ли доби ти јав них 
пред у зе ћа „Ингрин“, „Кому на лац“, 
„Ингас“ и „Инђи ја пут“.

М. Ђ.

Заседање локалног парламента у Инђији
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ЈКП „ВОДО ВОД“ 

Сред ства
из Покра ји не
за два про јек та

Заме ни ца пред сед ни ка Oпш тине Инђи ја 
Дра га на Ради но вић у четвр так, 6. јула у 
Покра јин ској вла ди пот пи са ла је два уго во-
ра за бес по врат на сред ства која су одо-
бре на тој локал ној само у пра ви на име два 
про јек та. Покра јин ски секре та ри јат за 
пољо при вре ду, водо при вре ду и шумар-
ство опре де лио је 31 мили он дина ра за 
реа ли за ци ју про јек та који се одно си на 
изград њу бате ри је буна ра 24 на изво ри-
шту у Инђи ји и за про је кат изград ње 
фекал не кана ли за ци је на лока ци ји 15 у 
севе ро и сточ ној инду стриј ској зони у Инђи-
ји.

Како је иста као Дра го љуб Три фу но вић, 
дирек тор ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“ 
реч је о два вео ма зна чај на про јек та.

- Већ за који дан оче ку је мо озбиљ не 
инве сти то ре са који ма би пред сед ник тре-
бао да пот пи ше писмо о наме ра ма, а који 
би сво је постро је ње тре ба ли да гра де 
упра во на лока ци ји број 15 у инду стриј ској 
зони. Због тога су нам сред ства из Покра-
ји не вео ма зна чај на, пого то во у окол но сти-
ма када наша локал на само у пра ва још 
увек вра ћа насле ђе не дуго ве - иста као је 
Три фу но вић и захва лио се вишим ниво и ма 
вла сти који пре по зна ју ква ли тет не уго во ре 
са који ма локал не само у пра ве апли ци ра ју 
за бес по врат на сред ства на раз ли чи тим 
кон кур си ма.

- При ли ке које нам пру жа ју Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при вре ду и Вла да 
Вој во ди не доде љу ју ћи сред ства за озбиљ-
не инфра струк тур не про јек те гене рал но су 
нај о збиљ ни ја раз вој на шан са локал ним 
само у пра ва ма - каже дирек тор инђиј ског 
„Водо во да“ и дода је да је та локал на само-
у пра ва јед на од укуп но 13 које су доби ле 
бес по врат на сред ства и једи на у Сре му 
која је недав но пот пи са ла уго вор у Покра-
јин ском секре та ри ја ту за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство.

ЈП „ИНЂИ ЈА ПУТ“

Про фи та бил на
пар кинг слу жба

Јав но пред у зе ће „Инђи ја пут“ оства ри ло 
је при ход од укуп но пет мили о на и 300 
хиља да дина ра од напла те пар кин га у теку-
ћој годи ни. Нај ве ћи део, више од три и по 
мили о на, напла ће но је путем СМС пору ка, 
док је про да јом днев них кара та при хо до ва-
но нешто више од мили он дина ра. 

Из ЈП „Инђи ја пут“ под се ћа ју да је воза-
чи ма у Инђи ји на рас по ла га њу укуп но 482 
пар кинг места у првој и дру гој зони, али је 
обез бе ђе но и 27 за воза че са инва ли ди те-
том. Како је иста као Зоран Мили ће вић, 
дирек тор ЈП „Инђи ја пут“ нај ве ћи финан сиј-
ски ефек ти оства ру ју се напла том пар кин га 
у првој зони, више од 80 одсто од укуп ног 
при хо да. Пре ма речи ма дирек то ра то је и 
раз лог због којег пла ни ра ју да пове ћа ју број 
пар кинг места у првој зони, и то у бли зи ни 
тржних цен та ра у ужем цен тру гра да.

М. Ђ.

ИНЂИЈ СКИ ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Почи ње изград ња 
новог објек та 

Ана ли зи ра ју ћи укуп ну ситу а ци ју у 
Репу бли ци Срби ји у погле ду про-
стор не опре мље но сти општин ских 

цен та ра за соци јал ни рад Мини стар ство за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња, доне ло је одлу ку да у три локал не 
само у пра ве изгра ди нове послов не про сто-

ре за пру жа ње соци јал них услу га. 
На осно ву оби ма услу га и ста ња згра-

де у којој се нала зи, Цен тар за соци јал ни 
рад „Дунав“ из Инђи је један је од поме ну те 
три уста но ве које су обу хва ће не одлу ком 
ресор ног мини стар ства, што је потвр ди-
ла Жељ ка Годић Авра мо вић, дирек тор ка 
ЦЗСР „Дунав“ Инђи ја.

- Цен тар за соци јал ни рад у Инђи ји посто-
ји и ради већ 35 годи на. Нала зи мо се у згра-
ди која је у вео ма лошем ста њу, нисмо при-
сту пач ни вели ком бро ју наших кори сни ка 
јер се нала зи мо на спра ту - каже Жељ ка 
Годић Авра мо вић и дода је да су више пута 
о томе у сво јим изве шта ји ма оба ве шта ва ли 
над ле жне.

- Попу ни ли смо одго ва ра ју ћи зах тев пре-
ма ресор ном Мини стар ству и одо бре на 
су нам нео п ход на сред ства за изград њу 
новог објек та, због чега смо вео ма срећ ни. 
Општи на Инђи ја већ има лока ци ју у Желе-
знич кој ули ци на којој се нала зе соци јал ни 
ста но ви, а где је већ рани је доне то реше ње 
о руше њу услед лошег ста ња - каже дирек-
то рка Цен тра за соци јал ни рад „Дунав“ 
и исти че да ако све буде текло по пла ну 
њихо ви рад ни ци и кори сни ци има ће мно го 
боље усло ве за рад и пру жа ње нео п ход них 
соци јал них услу га.

М. Ђ.

Иде ја да се офор ми Клуб хра ни те ља у 
општи ни Инђи ја поте кла је од Цен тра за 
соци јал ни рад „Дунав“, а при хва ће на је од 
стра не Покра јин ског секре та ри ја та за 
соци јал ну поли ти ку. Тако ће, захва љу ју ћи 
реа ли за ци ји поме ну тог про јек та, хра ни те-
љи из овог срем ског гра да моћи још боље 
да се еду ку ју, раз ме не иску ства и доби ју 
сву нео п ход ну струч ну подр шку.

Како исти чу пред став ни ци инђиј ског 
Цен тра за соци јал ни рад, про је кат ће 
поче ти у сеп тем бру и обу хва ти ће свих 26 
поро ди ца које се баве хра ни тељ ством. 
Пред ви ђен је рад у ради о ни ца ма, док ће 
им на рас по ла га њу бити и педа го зи, прав-
ни ци и пси хо ло зи.

Инђи ја доби ја 
Клуб хра ни те ља

Ста ра згра да инђиј ског Цен тра за соци јал ни рад

Над зор ни одбор ЈП „Ингас“ Инђи ја 
донео је одлу ку да се у пери о ду од 15. јула 
до 15. окто бра теку ће годи не свим ста нов-
ни ци ма општи не Инђи ја омо гу ћи јеф ти ни-
ји при кљу чак на гасну мре жу.

Пре ма речи ма Гој ка Кне же ви ћа, в.д. 
дирек то ра ЈП „Ингас“ током акци је цена 
при кључ ка биће нижа за 24 одсто, одно-
сно, уме сто 71.000 дина ра, акциј ска цена 
изно си ће 51.500 дина ра.

- Пози ва мо све ста нов ни ке наше општи-
не који желе сво ја дома ћин ства да при-
кљу че на мре жу да се опре де ле за то у 
току акци је, јер је реч о вео ма при сту пач-
ној цени. Ми оче ку је мо да ћемо у току овог 
пери о да доби ти изме ђу 30 и 40 нових 
кори сни ка, мада смо спрем ни и за већи 
број, уко ли ко буде било инте ре со ва ња - 
иста као је Кне же вић.

М. Ђ.

ЈП „ИНГАС“

Нижа цена при кључ ка

Про је кат „У СРЕ ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Уре ђе ње цен трал не
град ске зоне

Одбор ни ци Скуп шти не Гра да Срем-
ска Митро ви ца на сед ни ци која 
је одр жа на про шле сре де, 5. јула 

усво ји ли су неко ли ко пла но ва детаљ-
не регу ла ци је (ПДР). На днев ном реду 
су се нашли ПДР изво ри шта Водо во да 
„Мар тин ци“; ПДР про стор ног бло ка изме-
ђу ули ца Арсе ни ја Чар но је ви ћа, Ратар-
ске, Васе Пела ги ћа и Петра Пре ра до ви-
ћа; ПДР про стор ног бло ка изме ђу ули ца 
Арсе ни ја Чар но је ви ћа, Петра Пре ра до ви-
ћа, Кра ља Алек сан дра Кара ђор ђе ви ћа, 
Насе ља 25 мај, Ули це Бату то ве и Ули це 
Палан ка; ПДР Леди не 2 у Лаћар ку; ПДР 
викенд зоне „Лежи мир - Куштиљ“ и ПДР 
комплeкса за изград њу енер га не на био-
ма су у Јар ку.

Пре ма речи ма митро вач ког гра до на-

чел ни ка Вла ди ми ра Сана де ра, зна чај 
доне тих пла но ва је велик, с обзи ром на 
то да ће се цен трал не зоне у гра ду са 
овим план ским акти ма моћи ста ви ти у 
функ ци ју изград ње.

- То ће дове сти и до пове ћа ња при хо-
да Гра да и до пове ћа ња при вре де актив-
но сти у самом гра ду. Што се тиче сео-
ских пла но ва, изу зет но је зна ча јан План 
детаљ не регу ла ци је Леди не 2 у Лаћар ку, 
јер се њиме даје могућ ност гра ђа ни ма, 
који су нека да дав но зау зе ли држав но 
земљи ште, да конач но лега ли зу ју сво је 
објек те. Ту је и План детаљ не регу ла ци је 
викенд зоне „Лежи мир – Куштиљ“, који ће 
омо гу ћи ти ста вља ње у функ ци ју про сто-
ра око хоте ла Лежи мир, њего ву про да ју 
или неки дру ги вид при вред не акти ва ци-

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер је 
на кра ју скуп штин ског засе да ња про ко-
мен та ри сао докле се сти гло са изград-
њом под во жња ка и базе на.

- Гра ди ли шта ће уско ро поно во да 
зажи ве, пре све га под во жњак. Изво ђа чи 
по новом тен де ру уско ро ула зе у изград-
њу. Што се базе на тиче, у току је набав ка 
кера ми ке и ту кре ћу убр зо завр шни радо-
ви. Доста тога је уну тра већ завр ше но, од 
поста вља ња под ног гре ја ња, гип сар ских 
радо ва, сто ла ри је, фаса да је гото ва. Оче-

ку јем да се убр за ју радо ви на шкољ ка ма 
базе на. Про јек то ва на вред ност базе на 
пре него што смо ушли у јав не набав ке 
била је 320 мили о на дина ра, а с обзи ром 
на то да ће се завр ши ти на неких 260 
мили о на дина ра, није било про би ја ња 
финан сиј ског окви ра – рекао је Сана дер и 
тако одго во рио Дра га ну Мило ше ви ћу, који 
је за скуп штин ском говор ни цом питао да 
ли је тач но да је финан сиј ска кон струк ци-
ја која је била пред ви ђе на за базен про-
би је на. 

Наста вак изград ње под во жња ка

Пре ма речи ма
митро вач ког

гра до на чел ни ка
Вла ди ми ра Сана де ра, 

зна чај доне тих
пла но ва је велик,

с обзи ром на то да ће 
се цен трал не зоне

у гра ду са овим
план ским акти ма

моћи ста ви ти у
функ ци ју изград ње
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је у гра ду. Мно го је заин те ре со ва них за 
пози ци ју хоте ла Лежи мир – наво ди гра до-
на чел ник. 

Подр жа на је и одлу ка о рад ном вре ме-
ну у уго сти тељ ским, трго вин ским и занат-
ским објек ти ма на тери то ри ји Гра да, 
којом је пред ви ђе но рад но вре ме уго сти-
тељ ских обје ка та рад ним дани ма и неде-
љом од 7 до 24 часа, а пет ком и субо том 
од 7 до 1 сат иза поно ћи.  

Одбор ни ци су усво ји ли одлу ку Над зор-
ног одбо ра ЈКП „Кому на ли је“ о рас по де-
ли нерас по ре ђе не доби ти утвр ђе не по 
завр шном рачу ну за 2016. годи ну, која 
изно си 42,8 мили о на дина ра. Од тога ће 
25 одсто, или 10,7 мили о на дина ра бити 
упла ће но у буџет осни ва ча, Гра да Срем-
ска Митро ви ца.

Дато је зеле но све тло и на изме не 
одлу ке о држа њу и зашти те дома ћих и 
егзо тич них живо ти ња и изме не одлу ке о 
уре ђе њу и одр жа ва њу пар ко ва, зеле них и 
рекре а ци о них повр ши на. При хва ће не су 
и изме не и допу не про гра ма посло ва ња 
и финан сиј ског пла на Пред школ ске уста-
но ве „Пче ли ца“ за ову годи ну, као и прве 
изме не про гра ма посло ва ња ЈКП „Водо-
вод“.

На сед ни ци су усво је не Стра те ги ја и 
Акци о ни план без бед но сти сао бра ћа ја 
на путе ви ма Гра да Срем ска Митро ви ца 
за пери од од 2017. до 2022. годи не. Ана-
ли зом ста ња без бед но сти сао бра ћа ја за 
пери од од 1997. до 2016. годи не на под-
руч ју Гра да Срем ска Митро ви ца  дого ди-
ло се укуп но 10.498 сао бра ћај них незго-
да. Од укуп ног бро ја незго да, 194 незго де 
су са поги ну лим лици ма, а 3.119 су са 
повре ђе ним лици ма и 7.185 незго да су 
само са мате ри јал ном ште том. Поги ну ло 
је 38 пеша ка, 32 бици кли ста, пет деце до 
14 годи на ста ро сти, шест воза ча трак то-
ра, 13 воза ча мото ци ка ла и мопе да. 

Изме ње ном одлу ком о град ској пла-
жи скра ће но је рад но вре ме купа ли шта, 
тако да је оно сада од 10 до 20 часо ва, 
докле ради и спа си лач ке слу жба. Вози ли-
ма за снаб де ва ње послов них обје ка та и 
послов них про сто ра заку па ца дозво љен 
је улаз у град ску пла жу у вре ме ну од 6 до 
10 часо ва.

Иако је опо зи ци ја комен та ри са ла да 
на пла жи има купа ча и пре 10 и после 
20 часо ва, гра до на чел ник Сана дер наво-
ди да је ова одлу ка доне та како би се 
финан сиј ски укло пи ли са радом спа си-
лач ке слу жбе, јер ће спа си о ци од сада 
бити пла ће ни за 10 сати днев но про ве де-
них на пла жи.

На сед ни ци су при хва ће ни изме ње ни и 
допу ње ни ста ту ти уста но ва кул ту ре чији 

је осни вач локал на само у пра ва. Како је 
рече но, до изме не ста ту та је дошло јер 
су исти мора ли бити ускла ђе ни са новим 
Зако ном о кул ту ри, а новим ста ту ти ма је 
пред ви ђе но и осни ва ње умет нич ких или 
струч них саве та, зави сно од делат но сти 
уста но ве.

Шеф одбор нич ке гру пе „За бољу 
Митро ви цу“ Алек сан дар Про да но вић про-
ко мен та ри сао је за скуп штин ском говор-
ни цом изме ну ста ту та уста но ва кул ту ре.

– Изме ње ним ста ту ти ма уста но ва кул-
ту ре је пред ви ђе но фор ми ра ње умет-
нич ких и струч них саве та, па мене као 
одбор ни ка Скуп шти не гра да зани ма да 
ли ће чла но ви тих саве та при ма ти накна-
де – питао је Про да но вић.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
је рекао да ће у умет нич ким и струч ним 
саве ти ма седе ти и људи који су већ запо-
сле ни у уста но ва ма кул ту ре и они неће 
бити пла ће ни за рад у саве ти ма, а уко-
ли ко се буду анга жо ва ли људи са стра не, 
они ће веро ват но бити пла ће ни. 

Врши лац дужно сти начел ни ка Град-
ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну 
Или ја Недић дода је да је Закон о кул ту ри 
пред ви део фор ми ра ње струч них и умет-
нич ких саве та.

- У њима ће седе ти струч на лица, људи 
из кул ту ре, а за то ће нај ве ро ват ни је при-
ма ти сим бо лич ну надок на ду и то они који 
нису запо сле ни у уста но ва ма – наво ди 
Недић. 

Послед ња тач ка днев ног реда одно си-
ла се на име но ва ње новог чла на Школ-
ског одбо ра Шко ле за основ но и сред ње 
обра зо ва ње „Ради вој Попо вић“ из редо-
ва запо сле них. Наи ме, дужно сти чла на 
раз ре ше на је Суза на Вла дић, а на њено 
место је име но ва на Сања Мило ва но вић.

Биља на Села ко вић

На засе да њу митро вач ког пар ла мен та 
води ла се рас пра ва о поску пље њу одво за 
сме ћа. Наи ме, јун ски рачу ни које физич ка 
лица пла ћа ју за одвоз сме ћа су уве ћа ни 
за десет одсто. И док одбор ник опо зи ци је 
Алек сан дар Про да но вић твр ди да је 
поску пље ње кому нал них услу га нео прав-
да но, јер је ЈКП „Кому на ли је“ у про шлој 
годи ни оства ри ло добит од пре ко 40 
мили о на дина ра и да је сек тор град ске 
чисто ће тако ђе посло вао у плу су, дирек-
тор „Кому на ли ја“ Радо слав Јевре мо вић и 
гра до на чел ник Срем ске Митро ви це Вла-
ди мир Сана дер обја шња ва ју због чега је 

дошло до поску пље ња. 
- Град је у прет ход не три годи не суфи-

нан си рао депо но ва ње кому нал ног отпа да 
на реги о нал ну депо ни ју, а од сада ће 
депо но ва ње пла ћа ти гра ђа ни и то је једи-
ни раз лог да одвоз сме ћа поску пи – рекли 
су Сана дер и Јевре мо вић.

Након поску пље ња, цена за физич ка 
лица која живе у инди ви ду ал ним дома-
ћин стви ма изно си 7,01 дина р по метру 
ква драт ном са ПДВ-ом, а за физич ка лица 
у колек тив ном ста но ва њу 8,98 дина ра по 
метру ква драт ном са ура чу на тим поре зом 
на дода ту вред ност. 

Поску пео одвоз сме ћа

На про шлој сед ни ци локал ног пар ла-
мен та 31. маја одбор ник опо зи ци је Дра ган 
Мило ше вић поста вио је одбор нич ко пита-
ње Град ском већу због чега су кон кур се за 
начел ни ке град ских упра ва обја ви ли у 
днев ном листу „Инфор мер“?

- Чиме је то „Инфор мер“ заслу жио да 
буде испред „Поли ти ке“ или „Вечер њих 
ново сти“ и ко је заслу жан за то да се кон-
кур си обја ве у „Инфор ме ру“ – питао је 
тада Мило ше вић. 

Одго вор на пита ње одбор ни ци и меди ји 
су доби ли на овој сед ни ци. У одго во ру, 
који пот пи су је пред сед ник Град ског већа 
Вла ди мир Сана дер се каже:

- Зако ном о запо сле ни ма у ауто ном ним 
покра ји на ма и једи ни ца ма локал не само у
пра ве („Сл. гла сник РС“ бр.21/2016) утвр
ђе но је да јав ни кон курс за попу ња ва ње 
поло жа ја у једи ни ци локал не само у пра ве 
огла ша ва општин ско/град ско веће.

Истим Зако ном утвр ђе но је да се 
огла с о јав ном кон кур су оба ве зно обја
вљу је на интер нет пре зен та ци ји једи ни
це локал не само у пра ве, а да се у днев ним 
нови на ма које се дистри бу и ра ју за целу 
тери то ри ју Репу бли ке Срби је обја вљу је 
оба ве ште ње о јав ном кон кур су и адре са 
интер нет пре зен та ци је на којој је обја
вљен оглас.

Град ско веће Гра да Срем ска Митро ви
ца је на сво јој 18. сед ни ци, одр жа ној 
20.05.2017. годи не, доне ло закључ ке о 

рас пи си ва њу јав них кон кур са за попу ња
ва ње поло жа ја начел ни ка и заме ни ка 
начел ни ка град ских упра ва и исто вре ме
но одлу чи ло да се, у скла ду са Зако ном, 
јав ни кон курс обја ви на интер нет пре
зен та ци ји Гра да Срем ска Митро ви ца, а 
да се оба ве ште ње о јав ном кон кур су, са 
адре сом интер нет пре зен та ци је Гра да 
Срем ска Митро ви ца на којој је јав ни кон
курс обја вљен, обја ви у днев ним нови на
ма „Инфор мер“ које се дистри бу и ра ју за 
целу тери то ри ју Репу бли ке Срби је.

Сма тра мо да је Град ско веће у пот пу
но сти испо што ва ло одред бе Зако на о 
запо сле ни ма у ауто ном ним покра ји на ма 
и једи ни ца ма локал не само у пра ве које се 
тичу начи на обја вљи ва ња јав ног кон кур
са за попу ња ва ње поло жа ја. При том 
тре ба иста ћи, да је пита ње избо ра 
днев ног листа у којем ће бити обја вље
но оба ве ште ње о обја вље ном јав ном 
кон кур су, само пита ње да ли се исти 
дистри бу и ра за целу тери то ри ју Репу
бли ке Срби је а не ствар субјек тив не 
оце не да у одре ђе ном днев ном листу 
тре ба да се обја ви такво оба ве ште ње а 
дру гом не.

Мило ше вић је крат ко про ко мен та ри сао 
да није задо во љан одго во ром, јер не сум-
ња да је све ура ђе но по Зако ну, већ га 
зани ма шта је то „Инфор мер“, који је по 
њему млад лист, пре по ру чи ло испред 
„Поли ти ке“ и „Вечер њих ново сти“.

Одбор нич ка пита ња и одго во ри

Град је у прет ход не 
три годи не

суфи нан си рао
депо но ва ње

кому нал ног отпа да
на реги о нал ну

депо ни ју, а од сада
ће депо но ва ње

пла ћа ти гра ђа ни
и то је једи ни раз лог 

да одвоз сме ћа
поску пи, рекли
су Сана дер и
Јевре мо вић
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Град Срем ска Митро ви-
ца је на ово го ди шњем 
кон кур су Мини стар ства 

кул ту ре „Гра до ви у фоку су 
2017. годи не“ кон ку ри сао 
са про јек том „Све тло сти 
цар ског гра да“. Опре де ље-
но је 24 мили о на дина ра 
за реа ли за ци ју актив но сти 
на пре зен та ци ји архе о ло-
шког лока ли те та на Жит ном 
тргу, док је уче шће локал не 
само у пра ве у овом про јек-
ту три мили о на дина ра и та 
сред ства биће утро ше на на 
кон зер ва тор ске радо ве на 
самом лока ли те ту.

Цен трал ни део про јек та 
„Све тло сти цар ског гра да“ 
чини кон зер ва ци ја, реста-
у ра ци ја и пре зен та ци ја 
архе о ло шког лока ли те та на 
Жит ном тргу. Пла ни ра но је 
архе о ло шко истра жи ва ње 
дела трга, радо ви на кон зер-
ва ци ји архи тек тон ских оста-
та ка, уре ђе ње лока ли те та 
и пре зен та ци ја трга у виду 
амфи те а трал ног сте пе ни-
шта. На овај начин омо гу-
ћи ће се пра вил на пре зен та-
ци ја мате ри јал ног насле ђа, 
а исто вре ме но један од 
цен трал них трго ва поста ће 
место одр жа ва ња нај по се-
ће ни јих кул тур них мани фе-
ста ци ја гра да. 

Спој насле ђе них кул тур-
них вред но сти и савре ме-
ног кул тур ног ства ра ла штва 
Гра да, које је Мини стар ство 

кул ту ре пре по зна ло у про-
јек ту „Све тло сти цар ског 
гра да“ поди ћи ће атрак тив-
ност кул тур них про гра ма 
и олак ша ти реа ли за ци ју 
актив но сти које се већ ско-
ро две деце ни је пре зен ту ју 
на оста ци ма антич ког Сир-
ми ју ма. 

- Радо ви на Жит ном тргу 
би тре ба ло да поч ну у дру-
гој поло ви ни авгу ста, након 
завр шет ка Срем фолк 
феста, који ће ове годи не 
бити одр жан од 12. до 15. 
авгу ста, а вече касни је ће на 
Жит ном тргу бити орга ни-

зо ва но и там бу ра шко вече. 
Про јек том „Све тло сти цар-
ског гра да“ ћемо реши ти 
зашти ту самог лока ли те та, 
а након поста вља ња амфи-
те а тра са одре ђе ним бро јем 
седе ћих места, план је да 
Жит ни трг поста не позор ни-
ца на отво ре ном и седи ште 
кул тур них деша ва ња у гра ду 
током лета. Биће то иде ал-
но место за повра так Фести-
ва ла бесед ни штва међу 
антич ке иско пи на, план је 
да можда и Позо ри шно лето 
реа ли зу је мо на Жит ном тргу 
- наво ди врши лац дужно сти 

начел ни ка Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди-
ну Или ја Недић.

Захва љу ју ћи Мини-
ста р ству кул ту ре, током 
ове годи не Град ће доби-
ти једин стве ну „отво ре ну 
позор ни цу“ која ће пред-
ста вља ти осно ву кул тур ног 
живо та гра да али и њего во 
бога то кул тур но насле ђе. 

Начел ник дода је да је за 
ово го ди шње кул тур но лето 
у гра ду на Сави издво је но 
из буџе та око седам мили-
о на дина ра. Нај ви ше нов-
ца биће утро ше но на Срем 
фолк фест, око 3,5 мили о на 
дина ра. Позо ри шно лето 
„Тра го ви 2017“ биће одр жа-
но у дру гој поло ви ни јула, 
тра ди ци о нал но у Лапи да ри-
ју му Музе ја Сре ма и тре нут-
но се пра ви про грам. Кар не-
вал бро до ва биће одр жан 
нај ве ро ват ни је кра јем авгу-
ста тре ћу годи ну заре дом, 
а ове годи не Сир ми јум рок 
фест биће у слу жби афир-
ма ци је локал них бен до ва, 
тра ја ће неко ли ко викен да 
и одр жа ће се на неко ли ко 
лока ци ја у гра ду. Удру же ње 
за очу ва ње ста рих зана та 
и вешти на „Бели орло ви“ 
ће 22. јула на Град ској тргу 
одр жа ти пре зен та ци ју кова-
них маче ва, с обзи ром на то 
да Митров ча нин Сло бо дан 
Мари нић ради маче ве за 
сери ју „Нема њи ћи“.  Б. С.

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ЖИТ НОГ ТРГА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Седи ште кул тур ног
живо та током лета

Начел ник Или ја Недић

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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РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ЗГРА ДЕ ПИО ФОН ДА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Од окто бра лак ши
при лаз инва ли ди ма
Гра до на чел ник Срем ске Митро ви-

це Вла ди мир Сана дер и дирек тор 
митро вач ке Фили ја ле Репу блич-

ког фон да за пен зи о но и инва лид ско 
оси гу ра ње (ПИО) Зоран Бере жни су 
у уто рак, 4. јула оби шли радо ве на 
рекон струк ци ји и надо град њи згра де 
у којој су сме ште ни Фонд ПИО и Репу-
блич ки фон да за здрав стве но оси гу-
ра ње фонд (РФЗО). 

Како је том при ли ком истак ну то, 
радо ви ма је обу хва ће на доград ња 
згра де којом ће се доби ти додат них 
400 мета ра ква драт них про сто ра, 
мења ју се про зо ри, пра ви се рам па за 
инва лид на лица и угра ђу је се лифт. 

- Има ли смо про бле ма са функ ци о-
ни са њем у ста рој згра ди. Про ки шња-
ва ла је, изли ва ла се кана ли за ци ја 
и због тога је Фонд решио да кори-
сни ци ма наших услу га и запо сле ни-
ма обез бе ди боље усло ве. Ради се 
при ла зна рам па за инва лид на лица, 
лифт, мења ју се елек тро ин ста ла ци је, 
ради се изо ла ци ја згра де, ста вља ју 
се нови про зо ри који задо во ља ва ју 
кри те ри ју ме енер гет ске ефи ка сно-
сти. Радо ве финан си ра ју Фонд ПИО 
и РФЗО, а њихо ва вред ност је око 69 
мили о на дина ра без ПДВ-а. Оче ку је-
мо да ћемо се до греј не сезо не усе ли-
ти у рено ви ра не про сто ри је – рекао је 
Бере жни. 

Митро вач ки гра до на чел ник Вла-
ди мир Сана дер задо во љан је како 

напре ду ју радо ви и исти че да ће теже 
покрет на лица и инва ли ди након завр-
шет ка рекон струк ци је згра де моћи 
лак ше да оства ре сво ја пра ва, јер 
ће има ти несме тан при лаз шал те ри-
ма Фон да ПИО и РФЗО. Град Срем-
ска Митро ви ца је издао гра ђе вин ску 
дозво лу за поче так радо ва, и исте са 
вели ком пажњом пра ти. 

- И запо сле ни ће има ти мно го боље 
усло ве за рад, тако да оче ку јем да ће 
бити мно го ефи ка сни ји. Ово је зна чај-
на инве сти ци ја за Град, којом ће се 
допри не ти и уште да у енер ги ји, а када 
се завр ши фаса да на објек ту, цен-
трал на град ска ули ца ће доби ти леп-
ши изглед – изја вио је Сана дер.

Б. С.

Оби ла зак радо ва

ПЕЋИН ЦИ

Кон сти ту и са ни саве ти 
месних зајед ни ца
Гра ђа ни 11 насе ља пећи нач ке 

општи не 18. јуна гла са ли су за 
чла но ве саве та месних зајед ни-

ца у сво јим насе љи ма. Рад но тело 
Општин ске избор не коми си је за 
спро во ђе ње избо ра за саве те месних 
зајед ни ца обја ви ло је конач не резул-
та те избо ра, а ново и за бра ни чла но ви 
су у закон ском року од десет дана 
одр жа ли прве кон сти ту тив не сед ни-
це, и тако кон сти ту и са ли нове саве те 
месних зајед ни ца и иза бра ли пред-
сед ни ке.

Рад но тело Општин ске избор не 
коми си је оби шло је нове кон сти ту и-
са не саве те месних зајед ни ца у свих 

11 насе ља пећи нач ке општи не и упо-
зна ло се са новим чла но ви ма саве та 
и ново и за бра ним пред сед ни ци ма и 
позва ло их да што пре сагле да ју 
ситу а ци ју у сво јим месним зајед ни ца-
ма и одре де при о ри тет не про бле ме 
за реша ва ње. Тим пово дом, начел-
ник Општин ске упра ве Општи не 
Пећин ци Жељ ко Трбо вић иста као је 
зна чај добре сарад ње локал не само-
у пра ве и месних зајед ни ца.

- Саве ти месних зајед ни ца пред-
ста вља ју мост изме ђу гра ђа на и 
локал не само у пра ве. Сма трам да ће 
нови саве ти допри не ти бржој и ефи-
ка сни јој коор ди на ци ји, јер нама је 

циљ да иза ђе мо у сусрет свим гра ђа-
ни ма наше општи не и да реши мо 
кључ не про бле ме са који ма се сусре-
ћу у сво јим насе љи ма – рекао је 
Трбо вић.

Нови пред сед ни ци саве та месних 
зајед ни ца су: Дејан Ђура ћис (Аша-
ња), Мар ко Срет ко вић (Бре стач), 
Милан Алек сић (Доњи Товар ник), 
Дејан Девр ња (Кар лов чић), Пери ца 
Одо ба шић (Купи но во), Зоран Јова но-
вић (Обреж), Жив ко Бла го је вић 
(Огар), Дејан Бано вач ки (Попин ци), 
Злат ко Јови чић (Пећин ци), Ђор ђе 
Сми ља нић (Сибач), Душан Ста кић 
(Субо ти ште).
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: РЕАК ЦИ ЈЕ НА ИЗБО РЕ ЗА САВЕ ТЕ 
МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА

Ко губи има пра во
да се љути

Избо ри за саве те месних 
зајед ни ца на тери то ри ји 
Гра да Срем ска Митро-

ви ца су окон ча ни 25. јуна. 
Пра во гла са има ло је 70.660 
бира ча, а на избо ре је иза шло 
8.147 од укуп ног бро ја упи са-
них. Убе дљи ву побе ду су 
одне ли кан ди да ти које је 
пред ло жи ла Срп ска напред на 
стран ка. Како је тада саоп-
ште но из митро вач ког СНС-а, 
на избо ри ма за 34 саве та 
месних зајед ни ца, листа коју 
пред во ди Срп ска напред на 
стран ка, одне ла је непри ко-
сно ве ну побе ду, осво јив ши 99 
одсто места у свим саве ти ма 
месних зајед ни ца. Овим су 
ста нов ни ци и сео ских и град-
ских месних зајед ни ца пока за-
ли да поли ти ка која се води на 
локал ном нивоу има апсо лут-
ну подр шку. Пред нама је 
пери од рада и апсо лут ног раз-
во ја свих сег ме на та нашег 
Гра да, наве де но је у саоп ште-
њу митро вач ког СНС-а.   

Сада је на побед ни ци ма 
избо ра да одр же кон сти ту тив-
не сед ни це, фор ми ра ју савет 
и иза бе ру пред сед ни ка. 
Нарав но, они који губе има ју 
пра во да се љуте, те се тако 
редак ци ји М нови на обра тио 
Радо слав Мили че вић, широј 
јав но сти позна ти ји као Јаза, 
нека да шњи пред сед ник син-
ди ка та Митр о са. Мили че вић 
се кан ди до вао за чла на Саве-
та месне зајед ни це Блок Б у 

Срем ској Митро ви ци и твр ди 
да избо ри нису били регу лар-
ни. Пре ма њего вим тврд ња ма 
гра ђа ни ма који су иза шли на 
гла са ње испред згра де МЗ 
деље ни су листи ћи са бро је-
ви ма кан ди да та за које тре ба 
да гла са ју. Он је због тога, 
како наво ди, поку шао да уло-
жи при го вор Избор ној коми си-
ји, међу тим твр ди да у Општи-
ни на дан гла са ња није седе ла 
коми си ја. 

- Мали број гра ђа на је иза-
шао на избо ре не зато што 
није хтео да гла са, већ зато 
што нису зна ли за избо ре. 
Оба ве ште ни су само они који 
су тре ба ли да гла са ју за њихо-
ве. Сма рам да ови папи ри ћи 
са бро је ви ма кан ди да та које 
тре ба зао кру жи ти који су 
деље ни нису корект ни. Да ли 
се ова ко гла са у Срби ји – пита 
се Радо слав Мили че вић.

Са дру ге стра не, пред сед-
ник избор не коми си је Миро-
слав Јокић наво ди да су избо-
ри за чла но ве саве та МЗ на 
тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца спро ве де ни у 
скла ду са свим закон ским и 
под за кон ским акти ма. 

- Да су избо ри били без 
непра вил но сти све до че запи-
сни ци о раду бирач ких одбо ра 
у који ма није наве де на ника-
ква непра вил ност на рад 
бирач ких одбо ра и сам ток 
избор ног про це са. Тако ђе, од 
стра не гра ђа на Срем ске 

Митро ви це није упу ће на било 
каква при мед ба на избор ни 
про цес и рад бирач ких одбо-
ра. Избор ну коми си ју чини ли 
су пред став ни ци свих поли-
тич ких орга ни за ци ја и гру па 
гра ђа на која су засту пље на у 
локал ном пар ла мен ту. Осим 
тога, сва ки кан ди дат за чла на 
саве та МЗ имао је пра во да 
пред ло жи посма тра ча који ће 
пра ти ти ток избор ног про це са 
на бирач ком месту. Коми си ја 
је била дежур на на дан избо-
ра и оби ла зи ла је бирач ка 
места а тако ђе пред став ни ци 
исте су били у згра ди локал не 
само у пра ве у сали 2, као и 
оста ла лица која су пома га ла 
Избор ној коми си ји. О све му 
што је ради ла избор на коми-
си ја меди ји су редов но оба ве-
шта ва ни и исти су редов но о 
тим актив но сти ма изве шта ва-
ли гра ђа не Срем ске Митро ви-
це. Исти су путем меди ја у 
више навра та оба ве ште ни о 
рас пи са ним избо ри ма за чла-
но ве саве та МЗ – наво ди 
Јокић.

Што би зна чи ло, пред став-
ни ци локал не само у пра ве су 
гра ђа не путем меди ја оба ве-
сти ли о избо ри ма за чла но ве 
месних зајед ни ца, а они који 
су желе ли да иза ђу на исте су 
то и учи ни ли. 

На кра ју, сва ко ко губи има 
пра во да се љути, па ваљ да 
живи мо у демо кра ти ји?!

Б. Села ко вић

Неза до вољ ни гра ђа нин
Радо слав Мили че вић 

Пред сед ник Коми си је
Миро слав Јокић

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

ДОБИ ЛИ СИНА: Сто јан 
и Бран ка Мар ко вић, 
Роберт и Све тла на Јовић, 
Едвард и Мир ја на Шћурк, 
Миро слав и Дани је ла 
Џинић, Нико ла и Ива на 
Осто јић – Срем ска Митро-
ви ца, Мар ко Коси јер и 
Мари ја Коси јер Недић - 
Мачван ска Митро ви ца, 
Дани јел и Дари ја Јока но-
вић, Горан и Мари на 
Плав шић - Шид, Милош и 
Даја на Бано вач ки - Попин-
ци, Дани јел и Мари ја Про-
да но вић - Пећин ци.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Сте-
ван и Маја Лаке тић, Бобан 
и Јеле на Тошев, Давор 
Сла ву је вић и Вален ти на 
Векић-Сла ву је вић - Срем-
ска Митро ви ца, Воји слав 
и Ива на Стар че вић – Шид, 
Вла ди мир и Тања Вуји но-
вић - Ноћај, Дани јел и 
Мари на Сто ја ко вић - Јар-
ков ци, Радо мир и Ана 
Поли ма нац - Куку јев ци, 
Жели мир и Души ца Башић 
- Пећин ци, Радо ван и 
Јеле на Гра дић - Рума.

УМР ЛИ: Мира Ива но-
вић, рођ. 1948; Сте ван 
Заска лиц ки, рођ. 1955; 
Крсма ни ја Ивић, рођ. 
1924; Пре драг Нешић, 
рођ. 1938; Гор да на Орша-
нић, рођ. 1962; Нада 
Јелић, рођ. 1940; Пане 
Булат, рођ. 1950; Мари ја 
Стан ко вић, рођ. 1926; 
Петар Љахо вић, рођ. 
1953; Реља Паво, рођ. 
1930; Рат ко Гру јић, рођ. 
1941; Гли го рић Вуко са ва, 
рођ. 1947; Ради ша Јова-
но вић, рођ. 1941; Сте ван 
Плав шић, рођ. 1939; 
Мили ца Јере мић, рођ. 
1937; Зори ца Весић, рођ. 
1935; Сте ви ца Мар ти но-
вић, рођ. 1965; Мили ца 
Сла дић, рођ. 1955; Мари ја 
Латас, рођ. 1936; Ђуро 
Кораћ, рођ. 1928; Ружи ца 
Сте фа но вић, рођ. 1927. 

RUMA

УМР ЛИ: Анђа Марин, 
рођ. 1939; Јела Делић, 
рођ. 1938; Миро сла ва 
Бар ба рић, рођ. 1947; 
Алек сан дар Павло вић, 
рођ. 1957;

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

20.00 и 22.00 час
13 – 19.7. Дрон
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За све који раде у окви ру 
про гра ма кућ на нега и 
помоћ за ста ра самач-

ка дома ћин ства, а реч је о 
22 герон то до ма ћи це, него ва-
те љи це и јед ном герон то до-
ма ћи ну, Цен тар за соци јал ни 
рад, чија је то услу га, је обез-
бе дио нове бици кле који ће 
им омо гу ћи ти да брже дођу 
до сво јих кори сни ка.

Сред ства за купо ви ну бици-
ка ла је обез бе ди ла локал на 
само у пра ва, а запо сле ни ма 
су поде ље ни 6. јула.

Дирек тор Цен тра за соци-
јал ни рад Сло бо дан Кра-
сић исти че да се ова услу га 
помо ћи ста рим и инва лид ним 
лици ма пру жа у гра ду, али и 
у гото во свим сели ма рум ске 
општи не.

- То је доста зах те ван посао 
има ју ћи у виду и раз у ђе ност 
наших места, уочи ли смо да 
би герон то до ма ћи це биле још 
ефи ка сни је када би их боље 
опре ми ли. Зато смо пред ви-
де ли сред ства, прво за набав-
ку бици кла за пре воз, али смо 
купи ли и апа ра те за мере ње 
при ти ска. Локал на само у пра-
ва је то финан сиј ски подр жа-
ла. Соци јал на зашти та у делу 
пру жа ња помо ћи ста ри ма је 
на висо ком нивоу, има мо 22 
герон то до ма ћи це, а ову услу-
гу кори сти око 220 ста рих и 
инва лид них лица. Под се ћам, 
да од ско ра има мо и „дуг ме 
спа са“ које је доби ло три де-

се так наших кори сни ка и сви 
су пре за до вољ ни - рекао је 
дирек тор Сло бо дан Кра сић.

Нера Пет ко вић је герон то-
до ма ћи ца и него ва те љи ца 
из Пла ти че ва која се овим 
послом бави већ седам годи-
на. 

- Има мо доста кори сни ка 
и важан нам је сва ки тре ну-
так, овај бицикл ће ми помо-
ћи да брже дођем до мојих 
кори сни ка. И рани је смо ми 

углав ном, кори сти ли бици-
кле, али је сва ко имао неки 
свој ста ри бицикл. Тако ђе, 
доби ја мо и апа ра те за мере-
ње при ти ска и шећер, што је 
јако важно, јер их нема ју сви 
кори сни ци, па нисмо могли 
сва ком да мери мо при ти сак. 
Сада ћемо то моћи. Ја бри-
нем о 15 кори сни ка и могу да 
све постиг нем, то је отпри ли-
ке опти ма лан број, а радим 
ком би но ва но и негу и помоћ у 

кући у Пла ти че ву, где и живим 
- каже Нера.

Она исти че да је ова услу-
га герон то до ма ћи ца ста рим 
људи ма заи ста бит на, али 
и да ће још више на зна ча-
ју доби ти убу ду ће, јер је све 
више ста рих људи о који ма 
нема ко редов но да бри не.

За набав ку бици ка ла и 
апа ра та за мере ње при ти ска 
обез бе ђе но је пре ко 360.000 
дина ра. С. Џакула

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД РУМА

22 бици кла за герон то до ма ћи це

Герон то до ма ћи це са новим бици кли ма

Жетва пше ни це у рум-
ској општи ни је на 
самом кра ју, тако да 

се њен завр ше так оче ку је у 
првој дека ди јула. Овом кул-
ту ром је засе ја но је 8.000 хек-
та ра.

Оства ре ни су при но си у 
распо ну од чети ри до осам 
тона по хек та ру. 

- Ова ко вели ке раз ли ке у 
оства ре ном при но су ове годи-
не су, пре све га после ди ца 
роко ва сетве. Пше ни ца посе-
ја на у првих 20 дана окто бра 
има ла је одлич не усло ве за 
ница ње и боко ре ње па је и 
успе ла да оства ри задо во ља-
ва ју ћи склоп и оства ри добар 
при нос. Нажалост, има ли смо 
доста зака сне ле сетве где 
је, пре све га боко ре ње, било 
сла бо па су и при но си нижи. 
На при нос су ути ца ле и при-

ме ње не агро тех нич ке мере, 
а пре свих основ но ђубре ње 
у јесен - обја шња ва за наше 
нови не Горан Дроб њак, струч-
ни сарад ник у Пољо при вред-
ној струч ној слу жби Рума.

Број ком бај на, пре во зних 
сред ста ва и скла ди шта је 

задо во ља ва ју ћи, а исто важи 
и за ква ли тет пше ни це. 

- Ква ли тет пше ни це нај-
ви ше зави си од сор те која 
је засе ја на и од при ме ње не 
агро тех ни ке и вре мен ских 
усло ва - рекао је Дроб њак.

С. Џ.

ЖЕТВА ПШЕ НИ ЦЕ У РУМИ

При нос од чети ри до осам тона

Горан Дроб њак,
струч ни сарад ник 
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УПИС У РУМ СКЕ СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

Од 510 сло бод них,
попу ње но 400 места
Од 510 сло бод них места у рум-

ске сред ње шко ле упи са но је 
400 уче ни ка. Про пор ци о нал но, у 

одно су на план, нај бо љи резул тат има 
рум ска Гим на зи ја. 

Већ дужи низ годи на Гим на зи ја упи-
су је 120 уче ни ка - по 60 на дру штве но 
језич ком и општем сме ру. Ове годи не 
попу њен је дру штве но језич ки смер, док 
је на општем сме ру упи са но 44 уче ни ка. 

- Изу зет но смо задо вољ ни ово го-
ди шњим упи сом јер ћемо има ти сва 
чети ри оде ље ња, како смо и пла ни ра-
ли, пого то во што је било мање уче ни ка 
завр шних раз ре да у основ ним шко ла ма 
него про шле годи не - каже Бра ни сла ва 
Коње вић, дирек тор ка рум ске Гим на зи је.

Пла ном је одо брен упис 150 уче ни ка 
у Тех нич ку шко лу „Милен ко Брзак Уча“ 
- по 30 за машин ског тех ни ча ра за ком-
пју тер ско кон стру и са ње (упи са но 26), 
машин ског тех ни ча ра мотор них вози ла 
(упи са но 17) и елек тро тех ни ча ра рачу-
на ра - једи ни попу њен смер, као и по 
15 уче ни ка у тре ћем сте пе ну за зани-
ма ња елек тро ме ха ни чар за тер мич ке и 
рас хлад не уре ђа је и елек тро ин ста ла те-
ра (укуп но их је упи са но 18), ауто ме ха-
ни ча ра и бра ва ра је било пред ви ђе но 
пла ном по 15, а упи са но је у оба зани-
ма ња укуп но 18. Ове годи не у Тех нич ку 
шко лу се упи са ло око 120 уче ни ка, што 
је мање од про шло го ди шњих 135 уче-
ни ка. 

- И поред мањег бро ја уче ни ка, ипак 
смо задо вољ ни јер ћемо има ти ком-
пле ти ра них свих пет оде ље ња, како 

смо и пла ни ра ли, одно сно биће засту-
пље ни сви обра зов ни про фи ли за које 
смо доби ли сагла сност да их упи ше мо 
- комен та ри ше Игор Садри ја, дирек тор 
Тех нич ке шко ле „Милен ко Брзак Уча“.

У Сред њој струч ној шко ли „Бран ко 
Ради че вић“ пла ном је пред ви ђен упис 
146 уче ни ка - по 30 на сме ру еко ном ски 
и прав ни тех ни чар - који су по тра ди ци-
ји, попу ње ни, жен ски фри зер (упи са но 
23) и моде лар оде ће (упи са но све га 11), 
као и по 15 уче ни ка за зани ма ње кувар 

(попу ње но) и коно бар, где је упи са но 
девет уче ни ка.

Про шле годи не је упи са но 123, а сада 
117 нових сред њо шко ла ца. 

- План нашег упи са смо оства ри ли 
са нешто пре ко 81 про це нат. Нисам 
задо во љан када је реч о упи су уче ни-
ка у оде ље ње моде лар оде ће које је 
под зна ком пита ња. Због при ја вље них 
уче ни ка упу ти ли зах тев Мини стар ству 
про све те да фор ми ра мо ове оде ље ње. 
Морам да кажем да смо у про те кле три 
годи не изгу би ли два оде ље ња, прво 
нам је уки ну то дру го оде ље ње еко ном-
ског тех ни ча ра, а потом и финан сиј ског 
тех ни ча ра, а ту је увек било вели ко 
инте ре со ва ње уче ни ка. Тако сада уме-
сто седам првих има мо пет оде ље ња, 
а гле да но укуп но, по свим годи на ма, од 
24 сада има мо 19 оде ље ња - рекао нам 
је дирек тор Мир ко Зрнић.

Пољо при вред на шко ла „Сте ван 
Петро вић Бри ле“ има ла је 90 сло бод них 
места за при јем нових уче ни ка, по 30 на 
сме ру вете ри нар ски тех ни чар (који је и 
попу њен), и пољо при вред ни тех ни чар 
(упи са но 23) као и по 15 пека ра и меса-
ра у тре ћем сте пе ну обра зо ва ња, а упи-
са но их је укуп но 11.

Лане су у овој шко ли упи са на 72 уче-
ни ка првих раз ре да, а ове 64.

- Гле да ју ћи ове резул та те, ако их 
упо ре ди мо са про шлом годи ном, али 
и чиње ни цом да је мање уче ни ка који 
су завр ши ли осмо го ди шње шко ло ва-
ње, ми смо задо вољ ни - исти че Милан 
Пупо вац, дирек тор Пољо при вред не 
шко ле. С. Џаку ла

Нај ви ше гужве је било првог дана упи са 
4. јула, и то већ од 8 часо ва ују тро - како 
би уче ни ци што пре пре бро ди ли бри гу 
веза ну за упис, али и избе гли вру ћи не.

Алек сан дар Трку ља је завр шио основ ну 
шко лу у Путин ци ма и то као добит ник 
Вуко ве дипло ме. 

- Ја сам се опре де лио да упи шем општи 
смер у рум ској Гим на зи ји. Жеља ми је да 
будем про фе сор, нај ве ро ват ни је мате ма-
ти ке или био ло ги је - каже Алек сан дар.

Јед на од оних који су попу ња ва ли обра-
сце за упис у Гим на зи ју је и Ана Цицо вић 
из ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“. Ана је тако ђе, 
добит ник „Вуко ве дипло ме“ за изу зе тан 
успех у осмо го ди шњем шко ло ва њу. 

- Ја сам се опре де ли ла за дру штве но-
језич ки смер. Више волим дру штве не 
пред ме те. Што се тиче даљег шко ло ва ња 
раз ми шљам о пра ви ма или Фило ло шком 
факул те ту, ту још нисам сигур на. Рапи ти-
ва ла сам се и код ста ри јих уче ни ка Гим на-
зи је, нарав но мора да се учи, али сви 
кажу да се овде сти че добра под ло га за 

даље шко ло ва ње на факул те ту - каже 
Ана.

Сне жа на Мар ко вић се опре де ли ла за 
зани ма ње жен ски фри зер у ССШ „Бран ко 
Ради че вић“.

- Ја дола зим из ОШ „Сло бо дан Бајић 
Паја“ у Пећин ци ма, била сам врло добар 
ђак. Ово зани ма ње ми се нај ви ше допа да, 
а чула сам да има ју и добру прак су. Имам 
наме ру да после шко ло ва ња одмах поч-
нем да радим, да отво рим свој фри зер ски 
салон - рекла је Сне жа на.

Ана Вуко вић је завр ши ла ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ у Ири гу, тако ђе са нај ви шим 
оце на ма и Вуко вом дипло мом.

- Жеља ми је била и упи су јем смер 
прав ни тех ни чар. После сред ње шко ле ћу 
упи са ти Прав ни факул тет, хте ла бих да се 
бавим адво ка ту ром. Рас пи ти ва ла сам се 
пре тога и о школ ском про гра му на овом 
сме ру и мислим да неће бити тешко за 
мене, нарав но тре ба само редов но учи ти 
- рекла је за наше нови не Ана Вуко вић из 
Ири га.

Упис пре вру ћи не

Буду ћа фри зер ка Сне жа на Мар ко вић на упису
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ШИД И РУМА

Обе ле жен Дан бор ца

Дан бор ца 4. јул, обе ле жен је у 
шид ској општи ни у знак сећа ња 
на дан када је 1941. годи не у Бео-

гра ду доне та одлу ка о орга ни зо ва њу 
бор бе про тив фаши стич ког оку па то ра. 
Обе ле жа ва ње овог зна чај ног исто риј-
ског дату ма запо че ло је све ча ном сед-
ни цом СУБ НОР-а, а затим пола га њем 
вена ца палим бор ци ма на зајед нич кој 
гроб ни ци по пето кра ком. При сут ни-
ма се обра тио пред сед ник општин ске 
орга ни за ци је СУБ НОР-а Јови ца Сте-
па нић и пред сед ник СО Шид Вели мир 
Рани са вље вић. Вен це су поло жи ли и 
пред став ни ци локал не само у пра ве.

- Овај датум је од исто риј ске важно-
сти и тре ба да оста не уре зан у пам ће-
њу и мла ђим гене ра ци ја ма. Исто ри ју 
нико не може да избри ше, она мора 
оста ти забе ле же на и запам ће на, а ми 
се мора мо сећа ти жрта ва који су дали 
сво је живо те за дана шњу сло бо ду у 
којој живи мо - иста као је члан Општин-
ског већа Мита Авра мов.

Била је ово при ли ка да се пре не се 
пору ка свим мла ђим гене ра ци ја ма.

- Ми наста вља мо тра ди ци ју свих 
оних бора ца који су уче ство ва ли у 
народ но о сло бо ди лач ком рату и који су 
дали живо те за дана шњу сло бо ду. Ми 
неће мо то забо ра ви ти, а мла ђе мора-
мо под се ћа ти коли ко је бора ца изгу-
би ло живот за сло бо ду како би је они 
данас више цени ли - рекао је Јови ца 
Сте па нић.

При сут ни ма се обра тио и нај ста ри ји 
члан и поча сни пред сед ник ОО СУБ-
НОР-а Шид и уче сник Дру гог свет ског 
рата Гаври ло Вин чић.

- Вели ка ми је част што сам данас у 
92. годи ни живо та, још увек у могућ но-

сти да при су ству јем овом ску пу. У орга-
ни за ци ји Саве за бора ца сам више од 
50 годи на. Тако ђе ми је дра го што се 
данас оку пио вели ки број мла ђих људи 
који ће у будућ но сти наста ви ти тај наш 
пут. Као уче сник Дру гог свет ског рата 
могу да кажем, да су у то вре ме срп-
ска села била паље на, уни шта ва на, у 
Јасе но вац су одво ђе не сто ти не људи, 
а ја сам пре жи вео тај рат и дожи вео 
ове годи не да могу да видим да се тај 
датум пошту је. Дра го ми је што и сам 
могу да при су ству јем - каже Гаври ло 
Вин чић.

Дан бор ца у рум ској општи ни обе-
ле жен је пола га њем вена ца на спо-
мен обе леж ја поги ну лим бор ци ма и 
жртва ма у Дру гом свет ском рату на 
Град ском гро бљу. Тим пово дом вен-
це су поло жи ле деле га ци је борач ког 
удру же ња, локал не само у пра ве, као и 
поли тич ких стра на ка.

Томи слав Милић, пред сед ник ОО 
СУБ НОР-а Рума је под се тио да је на 
овај дан дале ке 1941. годи не у Бео гра-
ду доне та одлу ка о поди за њу устан ка 
наро да Југо сла ви је про тив фаши стич-
ких оку па то ра, као и на дату ме веза-
не за поди за ње устан ка широм бив ше 
Југо сла ви је. 

- Срп ски народ је први у поро бље ној 
Евро пи устао на ору жа ну бор бу про тив 
фаши зма који је пре тио да поро би цео 
свет. Као потом ци наших слав них пре-
да ка ми смо данас дужни да се сети мо 
бора ца за сло бо ду, као и свих стра да-
лих у свим осло бо ди лач ким рато ви ма 
нашег наро да - рекао је Милић. 

О дани ма веза ним за уста нак и бор-
бу про тив оку па то ра гово рио је и Сте-
ван Кова че вић, пред сед ник СО Рума.

Обе ле жен Дан бор ца у Шиду

Mла ђе мора мо под се ћа ти коли ко је бора ца 
изгу би ло живот за сло бо ду како би је они данас 
више цени ли, рекао је Јови ца Сте па нић

РУМА

Ове годи не
468 прва ка

Упис прва ка зва нич но тра је до 31. авгу-
ста, али је послед њи дан био 31. мај. 
Нарав но, сву ону децу коју нису до овог 
рока упи са ли, њихо ви роди те љи могу упи-
са ти до кра ја авгу ста.

Како сазна је мо од Све ти сла ва Дамјан-
чу ка, шефа Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти ове годи не је упи са но 468 
прва ка - тек нешто мање од про шло го ди-
шњих 474.

Гле да но по шко ла ма, нај ви ше прва ка је 
упи са но, али ипак мање него про шле 
годи не, већ по тра ди ци ји у ОШ „Душан 
Јер ко вић“ - укуп но 92. У оста лим град ским 
основ ним шко ла ма је упи са но: у „Змај 
Јова Јова но вић“ 91 првак, један мање у 
ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“, док је у ОШ „Иво 
Лола Рибар“, тако ђе већ уоби ча је но, нај-
ма ње прва ка - 49.

Када је реч о сели ма, по први пут у 
школ ске клу пе седа 32 уче ни ка у Клен ку, а 
један мање у Пла ти че ву. Нај ма ње уче ни ка 
је упи са но у Гра бов ци ма, само 11, а два 
прва ка из Павло ва ца сво је шко ло ва ње 
запо чи њу у град ској ОШ „Змај Јова Јова-
но вић“.

Дакле, до почет ка нове школ ске годи не 
биће још спо ра дич ног упи си ва ња, али је 
изве сно да ће број прва ка бити на про-
шло го ди шњем нивоу.

УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“ РУМА

Упи са но 257
нових мали ша на

Ове годи не у врти ће у рум ској општи ни 
је упи са но 257 нових мали ша на, а неу пи-
са но је оста ло 52 деце. 

Како сазна је мо од дирек тор ке УПВО 
„Поле та рац“ Дра га не Стој шић све гру пе су 
попу ње не, има чак и више деце, али све у 
скла ду са закон ском могућ но шћу да се 
гру па за одре ђе ни про це нат про ши ри. 

У свим објек ти ма „Поле тар ца“ има пре-
ко 1.350 деце.

- Посеб но су нам опте ре ће не гру пе са 
децом јасле ног узра ста и мла ђе обда ни-
ште, одно сно деца која су рође на 2014. и 
2015. годи не. Има мо укуп но 64 гру пе у 
седам обје ка та у гра ду и сели ма рум ске 
општи не - каже дирек тор ка Стој шић.

Од села једи но Павлов ци нема ју вртић. 
Током лета у „Поле тар цу“ је на сна зи 

лет ње дежур ство које под ра зу ме ва да 
раде два објек та - у цен тру гра да и у 
Прво мај ској ули ци.

И „Игров ни ца“ чека сеп тем бар да поч не 
поно во са радом, а реч је о про јек ту који 
укљу чу је децу од три до пет и по годи на 
која нису упи са на у вртић. 

Та деца могу са роди те љи ма и вас пи та-
чи ма да се игра ју и дру же два сата, по 
утвр ђе ним про гра ми ма у објек ту у Прво-
мај ској ули ци. С. Џ.
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ

Конкурси за 
директоре јав них 
предузећа

Одбор ни ци Скуп шти не општи не Ста ра 
Пазо ва су на послед њој сед ни ци пред лет-
њу пау зу усво ји ли већи ном гла со ва сва 
реше ња и одлу ке, које су се нашле на 
днев ном реду. Прет ход но су одбор ни ци 
при хва ти ли и пред лог допу не днев ног 
реда који је под не ло Општин ско веће. 
Већи на реше ња тиче се реба лан са финан-
сиј ских пла но ва за 2017. годи ну неко ли ко 
инсти ту ци ја и уста но ва, чији је осни вач 
Скуп шти на општи не, Месних зајед ни ца 
Ста ра Пазо ва и Банов ци Дунав, пред-
школ ских уста но ва „Поле та рац“ и „Радост“, 
Народ не библи о те ке „Доси теј Обра до вић“, 
Цен тра за соци јал ни рад и Цен тра за кул-
ту ру Ста ра Пазо ва. Одбор ни ци су при хва-
ти ли и одлу ку Над зор ног одбо ра ЈКП 
„Чисто ћа“, да део доби ти из 2016. годи не у 
изно си од пре ко 11 мили о на дина ра, ово 
јав но пред у зе ће у цело сти усме ри осни ва-
чу, дакле СО Ста ра Пазо ва и упла ти на 
рачун про пи сан за упла ту јав них при хо да. 
Усво је на је и инфо р ма ци ја о про лећ ној 
сетви на тери то ри ји општи не. Одбор ни ци 
су раз мо три ли и усво ји ли и ана ли зу мор-
би ди те та за 2016.годи ну на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва са ком плет ном 
ана ли зом за пери од од 2006. до 2016. 
годи не, из које се види да је већи на боле-
сти у знат ном пора сту. Тако ђе су доне те 
одлу ке о спро во ђе њу јав ног кон кур са за 
избор дирек то ра јав них пред у зе ћа 
Општин ска стам бе на аген ци ја, Урба ни зам 
и Водо вод и кана ли за ци ја.

 Ј. К.

ИНФРА СТРУК ТУ РА

Завр ше так кружне
рас кр сни це

Радо ви на изград њи нове кру жне рас кр-
сни це на ста ром путу Бео град - Нови Сад и 
локал ном путу Вој ка – Ста ри Банов ци, 
поче ли су 22. маја, а наја ве су да ће захва-
љу ју ћи ефи ка сно сти изво ђа ча радо ва и пре 
рока, за само пар дана рас кр сни ца бити 
ком плет но гото ва. Сао бра ћај је већ нор ма-
ли зо ван, нај ве ћи део посла је завр шен, 
асфал ти ра не су све сао бра ћај ни це и ново-
и згра ђе не и посто је ће при ла зне на пут Бео-
град - Нови Сад и Вој ка – Ста ри Банов ци.  
Ново и згра ђе на остр ва ће наред них дана 
бити уре ђе на у сми слу озе ле ња ва ња и 
сађе ња сезон ског цве ћа, када ће бити 
поста вље на и оба ве зна вер ти кал на сао-
бра ћај на сиг на ли за ци ја. Тре нут но се изво-
де радо ви на изград њи недо ста ју ћег дела 
бици кли стич ке ста зе, која ће бити пове за на 
са већ посто је ћом пешач ко – бици кли стич-
ком ста зом на прав цу Ста ра Пазо ва – Нова 
Пазо ва. Ј. К.

ЛЕГА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ОБЈЕ КА ТА У ОПШТИ НИ СТАРА ПАЗОВА

Пре ко 11.500
неле гал них обје ка та

Од тре нут ка сту па ња на сна гу 
Зако на о оза ко ње њу бес прав-
но изгра ђе них обје ка та, од 

новем бра 2015. до апри ла ове годи не 
на тери то ри ји Општи не Ста ра Пазо-
ва попи са но је 11.575 обје ка та. И док 
оза ко ње ње обје ка та тре ба да буде 
завр ше но у наред не две до три годи-
не, из Оде ље ња за урба ни зам и гра-
ђе ње напо ми њу да гра ђа ни дола зе и 
рас пи ту ју како да се про цес оза ко ње-
ња окон ча у нај кра ћем року. 

Попис неле гал но изгра ђе них обје-
ка та у Општи ни Ста ра Пазо ва је 
успе шно окон чан, каже Милош Мило-
ва но вић из Оде ље ња за урба ни зам и 
гра ђе ње Општи не Ста ра Пазо ва.

- Укуп но је попи са но више од 6.300 
бес прав но изгра ђе них обје ка та. 
Међу тим, том бро ју мора мо дода ти 
и при ја ве гра ђа на за лега ли за ци ју по 
осно ву рани је важе ћих зако на, тако 
да уку пан број бес прав но изгра ђе них 
обје ка та на тери то ри ји ста ро па зо вач-
ке општи не изно си 11.575 – наво ди 
Милош Мило ва но вић.

Гра ђе вин ска инспек ци ја Општи-
не Ста ра Пазо ва је доне ла реше ња 
о укла ња њу бес прав но изгра ђе них 
обје ка та и доста ви ла их вла сни ци ма. 
У вели ком бро ју слу ча је ва у пита њу 
су помоћ ни објек ти по дво ри шти ма и, 

пре ма речи ма над ле жних, вла сни ци 
су рас по ло же ни да их на што јед но-
став ни ји начин оза ко не.

У Оде ље њу за урба ни зам и гра ђе-
ње наво де, да ће доста вља њем пози-
ва за допу ну доку мен та ци је обја сни ти 
гра ђа ни ма сва ки сле де ћи корак и шта 
је још потреб но од доку мен та ци је.  

- Нај ва жни је је да има ју пре пис 
листа непо крет но сти. По њему се 
види да су вла сни ци земљи шта на 
коме је обје кат. Уко ли ко обје кат није 
уцр тан у ката стру, тре ба да при ба ве 
ела бо рат гео дет ских радо ва. Уко ли ко 
је обје кат већ уцр тан онда је довољ-
на копи ја пла на - каже Мило ва но вић. 

Пла ћа ју се и одре ђе не так се, чија 
виси на зави си од ква дра ту ре објек-
та, док је за све помоћ не, неве за но 
од ква дра ту ре утвр ђе на једин стве-
на так са од 5.000 дина ра. У наред не 
две до три годи не би тре ба ло да буде 
завр ше но оза ко ње ње неле гал них 
обје ка та, а из Оде ље ња за урба ни-
зам и гра ђе ње напо ми њу, да у поје-
ди ним слу ча је ви ма не могу попи са ни 
објек ти да се оза ко не, јер се мора ју 
испу ни ти одре ђе ни усло ви о чему 
ће гра ђа ни бити оба ве ште ни, како 
писме но тако и усме но дола ском у 
Оде ље ње.

Зден ка Кожик

Гра ђе вин ска инспек ци ја Општи не Ста ра Пазо
ва је доне ла реше ња о укла ња њу бес прав но 
изгра ђе них обје ка та и доста ви ла их вла сни ци ма
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ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД 

Три и по
деце ни је рада

Гра ђа ни ма општи не Ста ра Пазо ва, који-
ма је потре бан неки облик соци јал не зашти-
те, већ 35 годи на помоћ пру жа Цен тар за 
соци јал ни рад. Захва љу ју ћи Цен тру мно ги 
има ју бар егзи стен ци јал ни мини мум, збри-
ну те су мно ге жртве наси ља, деца без 
роди тељ ског ста ра ња нашла су свој дом, 
ста ри ја лица доби ла су потреб ну негу и 
помоћ. У годи ни јуби ле ја Цен тар ће орга ни-
зо ва ти неко ли ко три би на и кон фе рен ци ја и 
спро ве шће два нова про јек та, одо бре на од 
стра не Покра јин ског секре та ри ја та за соци-
јал ну поли ти ку, демо гра фи ју и рав но прав-
ност поло ва – „Имам пра во на зашти ту“, са 
циљем ства ра ња усло ва за пре вен ци ју 
наси ља у поро ди ци и „Алтер на ти ва наси-
љу“, у окви ру којег ће бити орга ни зо ва не 
инди ви ду ал не и груп не тера пи је са жртва-
ма наси ља и са почи ни о ци ма. Реа ли за ци ја 
оба про јек та је поче ла, с обзи ром на то да 
је Вла да Репу бли ке Срби је про гла си ла је 
2017. за годи ну међу ге не ра циј ске соли дар-
но сти, Цен тар за соци јал ни рад орга ни зо-
ва ће и про гра ме за нај ста ри је сугра ђа не.

Ј. К.

Бес плат но море за 
сиро ма шну децу 

Црве ни крст Срби је сва ке годи не пру жа 
могућ ност деци из соци јал но угро же них 
поро ди ца, да десе то днев ни одмор про ве ду 
у одма ра ли шту Црве ног крста у Бао ши ћи-
ма код Хер цег Новог. Први пут пре ко Црве-
ног крста Ста ра Пазо ва, на море су отпу то-
ва ла и деца из мате ри јал но угро же них 
поро ди ца са тери то ри је општи не Ста ра 
Пазо ва, зајед но са децом из хра ни тељ ских 
поро ди ца, захва љу ју ћи Цен тру за соци јал-
ни рад Ста ра Пазо ва и Мини стар ству за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња. Укуп но 44 деце из ста ро па зо вач ке 
општи не, са којом су отпу то ва ла и два 
струч на рад ни ка Цен тра за соци јал ни рад и 
неко ли ко хра ни те ља, бора ви ће у одма ра-
ли шту до 17. јула, када ће у Бао ши ће отпу-
то ва ти још јед на гру па од 25 деце из соци-
јал но угро же них поро ди ца.

Ј. К.

СКУП ШТИ НА САВЕ ЗА АМА ТЕ РА

Раз ре ше ни
неак тив ни чла но ви

На ван ред ној избор ној Скуп шти ни Саве-
за ама те ра Општи не Ста ра Пазо ва, раз ре-
ше ни су неак тив ни чла но ви поје дин ци и 
због нефунк ци о ни са ња ски ну ти са листе 

КУД Голу бин ци из Голу би на ца, КУД Митан-
че из Беле ги ша и Град ски там бу ра шки 
орке стар из Ста ре Пазо ве, док ће Дру штво 
при ја те ља и мла дих из Нових Бано ва ца 
бити позва но на раз го вор, како би потвр ди-
ло сво је функ ци о ни са ње а за орга ни за ци је, 
које су под не ле зах тев за члан ство, одлу че-
но је да се саче ка сле де ћа сед ни ца. Уме сто 
доса да шњих 27, Савез ама те ра сад бро ји 
21 пред став ни ка сво јих чла ни ца. Усво је не 
су изме не Ста ту та о Управ ном одбо ру, који 
је са девет сма њен на седам чла но ва и 
пре не та су му већа овла шће ња, а одлу че но 
је да се награ ди рад секре та ра Саве за за 
орга ни за ци ју смо три. Оства рен је помак, 
када је у пита њу при лив сред ста ва по осно-
ву под сти ца ја ама те ри зма, али оста је нере-
ше но пита ње ста ту са Саве за ама те ра, 
нагла си ла је пред сед ни ца Скуп шти не 
Анђел ка Мали. З. К.

КУЛ ТУР НО ЛЕТО 

У зна ку нај мла ђих

Сре ди ном јула почи ње Кул тур но лето 
2017. у општи ни Ста ра Пазо ва. Као и про-
шле годи не нај ви ше про гра ма биће за децу. 
Нај мла ђи ће у пред ста ва ма ужи ва ти у Ста-
рој и Новој Пазо ви, Ста рим и Новим Банов-
ци ма и Беле ги шу. Током лета ради ће и 
био скоп, у Ста рој и Новој Пазо ви и Ста рим 
Банов ци ма, а на пла тоу испред позо ри шта 
у Ста рој Пазо ви и лет њи био скоп на отво-
ре ном. Цен тар за кул ту ру зајед но са Тури-
стич ком орга ни за ци јом општи не Ста ра 
Пазо ва наја вљу је за крај лета и Гастро 
Срем. У Гале ри ји Цен тра за кул ту ру биће 
отво ре на стал на постав ка сли ка. Ј. К. 

ПОКРЕТ СНА ГА СРБИ ЈЕ
БОГО ЉУБ КАРИЋ

Још јед на поли тич ка 
стран ка на лока лу

У Ста рој Пазо ви је одр жан први саста нак 
ново фор ми ра ног Општин ског одбо ра 
Покре та сна га Срби је Бого љуб Карић. 
Састан ку Општин ског одбо ра који је осно-
ван пре два месе ца при су ство ва ли су, 

поред пред став ни ка Општин ског одбо ра 
стран ке у Инђи ји, и пред став ни ци Глав ног 
Извр шног одбо ра, који су иста кли да су 
наче ла стран ке засно ва на на уна пре ђе њу 
еко но ми је и при вре де са акцен том на мала 
и сред ња пред у зе ћа и инди ви ду ал не пољо-
при вред не про из во ђа че. Чла но ви ста ро па-
зо вач ког одбо ра ове стран ке уве ре ња су да 
сва ка поро ди ца тре ба да буде јед на мала 
фабри ка и у том циљу зајед нич ки ће дело-
ва ти 170 општин ских одбо ра широм земље, 
на челу са пред сед ни ком Општин ског одбо-
ра у Ста рој Пазо ви Срђа ном Чола ко ви ћем.

С. С.

ШАХ ТУР НИР У СТА РИМ 
БАНОВ ЦИ МА 

Побед ник
Бор ко Лај тхајм

Веле мај стор Бор ко Лај тхајм побед ник је 
два де се тог тур ни ра у шаху „Видов дан 
2017“ који је одр жан у Ста рим Банов ци ма. 
Он је у девет кола осво јио седам пое на 
коли ко и дру го пла си ра ни Мил ко Почев, 
веле мај стор из Бугар ске, тре ћи је био веле-
мај стор Бошко Абра мо вић са пола пое на 
мање коли ко су осво ји ли и Горан Тодо ро-
вић, Јован Радло вач ки и Иван Тишма. На 
тур ни ру је уче ство ва ло пре ко педе сет 
шахи ста из Срби је, Бугар ске, Мол да ви је, 
Босне и Хер це го ви не и Немач ке. На кра ју 
тур ни ра орга ни за тор је поде лио још вели ки 
број награ да уче сни ци ма тур ни ра као и 
спон зо ри ма који су помо гли ово так ми че-
ње. Вели ку помоћ у орга ни за ци ји тур ни ра 
пру жи ла је и Општи на Ста ра Пазо ва.

 Д. Б.

ФК „ПОДУ НА ВАЦ“ БЕЛЕ ГИШ

Нови тре нер
Нека да шњи капи тен ФК „Црве на зве зда“ 

Ненад Кова че вић нови је тре нер ФК „Поду-
на вац“ из Беле ги ша. „Поду на вац“ који се 
так ми чи у Вој во ђан ској лиги, гру па Југ, у 
прет ход ној сезо ни на 30 оди гра них упи сао 
је 60 бодо ва, уз само шест изгу бље них 
утак ми ца, што их је на кра ју сезо не дове ло 
до дру гог места на табе ли. Са новим тре не-
ром попу лар ни „шмај се ри“ из Беле ги ша, 
нада ју се и новим успе си ма. Под се ћа ња 
ради, Кова че вић је до 2006. годи не играо за 
бео град ске црве но беле, да би кари је ру 
наста вио у фран цу ском „Лан су“, затим се 
вра тио у „Црве ну зве зду“, да би потом 
играо и за „Баку“, „Ара ду“, „Ниму“ и „Земун“ 
а за репре зен та ци ју наше земље упи сао је 
25 насту па у пери о ду од 2003. до 2008. 
годи не. Ненад Кова че вић окон чао је сво ју 
фуд бал ску кари је ру у сво јој 36. годи ни, у 
ФК „Сло га“ у род ном Кра ље ву.

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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РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ДОМА ЗДРА ВЉА

Бољи усло ви за рад

У окви ру Про гра ма обно ве и уна-
пре ђе ња јав них обје ка та у јав ној 
сво ји ни у обла сти обра зо ва ња, 

здрав ства и соци јал не зашти те Кан-
це ла ри је за упра вља ње јав ним ула-
га њи ма Вла де Репу бли ке Срби је, 
Општи ни Пећин ци су доде ље на сред-
ства путем про јект ног финан си ра ња 
за рекон струк ци ју Дома здра вља „Др 
Дра ган Фун дук“, а радо ви би тре ба ло 
да кре ну ових дана.

У окви ру про јек та сана ци је пећи нач-
ки Дом здра вља ће доби ти нови кров 
и кров ну опшив ку, нову спољ ну сто-
ла ри ју од ПВЦ-а, а ком плет на згра да 
ће доби ти тер мич ку изо ла ци ју укљу-
чу ју ћи и изо ла ци ју кро ва, као и нову 
фаса ду. Пре ма речи ма дирек тор ке 
Дома здра вља др Дубрав ке Цвет ко-
вић Мићић ова рекон струк ци ја објек-
та је од вели ког зна ча ја како за осо-
бље тако и за паци јен те, јер ће бити 
побољ ша ни усло ви за рад лека ра и 
меди цин ских сеста ра, али ће и паци-

јен ти доби ти ква ли тет ни ју здрав стве-
ну услу гу.

- Посеб но је зна чај на рекон струк ци-
ја кро ва. Нама је кров про ки шња вао, 
па су на гор њем спра ту згра де оште-
ће ни зидо ви, а због вла ге су елек трич-
не инста ла ци је пред ста вља ле посе-
бан ризик. Овом сана ци јом то ће бити 
сани ра но, те ћемо доби ти не само 
леп ши изглед згра де, ква ли тет ни је и 
ефи ка сни је гре ја ње одно сно хла ђе ње, 
него и сигур ни је место за рад и бора-
вак – рекла је др Цвет ко вић Мићић.

Згра да пећи нач ког Дома здра вља 
изгра ђе на је дав не 1972. годи не а усе-
ље на годи ну дана касни је. Од тада у 
сам обје кат, пре ма речи ма дирек тор-
ке ове уста но ве, није зна чај ни је ула га-
но осим доград ње про сто ра за Хит ну 
слу жбу, лабо ра то ри је и Дис пан зе ра 
за жене, као и неких сит ни јих поправ-
ки, те ова рекон струк ци ја пред ста вља 
поче так озбиљ ни јег уре ђе ња објек та 
Дома здра вља.

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА

Почи ње доград ња шко ле
Радо ви на доград њи 964 ква драт-

на метра пећи нач ке сред ње Тех-
нич ке шко ле „Милен ко Вер кић 

Неша“ почи њу ових дана, што је потвр-
ди ла пред сед ни ца Општи не Пећин ци 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки.

Овом вред ном инве сти ци јом, обра-
зов на уста но ва у Пећин ци ма доби ће 
нових девет учи о ни ца, три каби не та, 
библи о те ку, збор ни цу и чети ри кан це-
ла ри је, а учи о ни це и каби не ти биће 
опре мље ни по савре ме ним стан дар-
ди ма које про пи су је Мини стар ство 
обра зо ва ња Репу бли ке Срби је.

Прва жена пећи нач ке општи не наве-
ла је да је ова инве сти ци ја од вели ког 
зна ча ја не само за сада шње сред њо-
школ це, него и буду ће гене ра ци је које 
ће се шко ло ва ти у овој шко ли.

- Тре нут но, сред ња шко ла није 
физич ки одво је на од основ не шко ле, 

што пред ста вља дода тан про блем за 
одр жа ва ње наста ве, те је ово при ли-
ка да се две шко ле про стор но раз дво-
је, а уче ни ци, као и настав но осо бље, 
доби ју ква ли тет ни ји про стор за одр-
жа ва ње наста ве. Нарав но, веће инте-
ре со ва ње ђака за шко ло ва ње у пећи-
нач кој сред њој шко ли, резул ти ра ло је 
уво ђе њем нових обра зов них про фи-
ла, а нама као локал ној само у пра ви 
циљ је да наша деца има ју под јед на-
ке усло ве за обра зо ва ње, као и деца у 
сусед ним општи на ма – рекла је Кова-
че вић Субо тич ки, и дода ла да ква ли-
тет обра зо ва ња бит но ути че на буду ћи 
обра зов ни кадар нео п хо дан локал ној 
зајед ни ци, те да су се тиме руко во ди-
ли, како пред став ни ци локал не само у-
пра ве тако и настав но осо бље сред ње 
шко ле у Пећин ци ма, при ли ком уво ђе-
ња нових обра зов них про фи ла.

Дирек тор ка Дома здра вља др Дубрав ка Цвет ко вић Мићић

КУПИ НО ВО

Поно во доступ на 
оми ље на пла жа

Крсто ви, нека да оми ље но купа ли-
ште Купи на ца на Сави, које се годи на-
ма није кори сти ло и самим тим пот пу-
но обра сло расти њем, поно во је угле-
да ло све тлост дана. Наи ме, на ини ци-
ја ти ву мла дих из Купи но ва спро ве де на 
је акци ја чишће ња пла же, којој су се 
при дру жи ли и чла но ви Добро вољ ног 
ватро га сног дру штва „Деспот Ђурађ 
Бран ко вић“ из Купи но ва, а акци ју је 
подр жа ла и Шум ска упра ва Купи но во, 
која је обез бе ди ла нео п ход ну меха ни-
за ци ју за чишће ње и рас кр чи ва ње 
расти ња.

Акци јом је очи шће но неко ли ко сто-
ти на мета ра при ступ ног пута кроз 
шуму до пла же, који је био пот пу но 
закр чен расти њем, као и део оба ле на 
којем се купа ли ште нала зи. На песко-
ви тој пла жи на Сави поста вље на су и 
метал на бурад која ће слу жи ти као 
кан те за отпат ке. Након ове акци је 
Купин ци ће поно во моћи да кори сте 
сво је тра ди ци о нал но купа ли ште на 
Сави.

ПЕЋИН ЦИ

Заме на
топло вод них
инста ла ци ја 

Из Јав но кому нал ног пред у зе ћа 
„Сава“ Пећин ци оба ве шта ва ју гра ђа не 
да су поче ли кому нал ни радо ви у Ули-
ци Јове Негу ше ви ћа, на шета ли шту 
где се нала зи пија ца. Како су рекли у 
овом пред у зе ћу, у пита њу је заме на 
топло вод них инста ла ци ја због дотра ја-
ло сти и цуре ња. Радо ви ће се наста-
ви ти чита вом дужи ном шета ли шта уз 
цркве ну огра ду у дужи ни од 36 до 40 
мета ра, а посто је ће пијач не тезге су 
пре ме ште не на супрот ну стра ну шета-
ли шта.

Дирек тор ЈКП „Сава“ Жељ ко Мили-
ће вић напо ми ње да је у пита њу вео ма 
важан про је кат за гра ђа не Пећи на ца 
који се гре ју на даљин ско гре ја ње.

- Дотра ја ле топло вод не инста ла ци је 
пред ста вља ју озби љан про блем, пого-
то во што смо уста но ви ли да неке 
цуре, те ћемо се потру ди ти да про-
блем сани ра мо у што кра ћем вре мен-
ском пери о ду. До почет ка греј не сезо-
не и првих топлих про ба све мора 
савр ше но функ ци о ни са ти – рекао је 
Мили ће вић.
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ПЕЋИ НАЧ КО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Про грам за нај мла ђе
Дво ри ште Аксен ти је вог кућер ка 

у Ога ру, 6. јула било je пре пу-
но деце, радо зна ле и спрем не 

да погле да ју деч ју пред ста ву, коју је 
за њих при пре мио Кул тур ни цен тар 
Пећин ци у окви ру Пећи нач ког кул-
тур ног лета, а под покро ви тељ ством 
пећи нач ке локал не само у пра ве. Мла-
ди глум ци драм ске сек ци је КЦ Пећин-
ци изве ли су награ ђи ва ну пред ста-
ву „Кра љев ски фести вал“ за сво је 
вршња ке из Ога ра, и оне мало мање, 
са јасном пору ком да је љубав изнад 
све га.

Нај ста ри ја очу ва на кућа у Сре му, 
тако је поста ла јед на вели ка позор-
ни ца, а нестр пљи ву публи ку поздра-
ви ли су Пери ца Одо ба шић, архе о лог 
Тури стич ке орга ни за ци је општи не 
Пећин ци, која је суор га ни за тор Пећи-
нач ког кул тур ног лета и Милан Алек-
сић испред Саве та месне зајед ни це 
Огар, који је нај мла ђим Огар ча ни ма, 
наго ве стив ши шта могу да оче ку ју 
током пред ста ве, поже лео при ја тан 
бора вак у дво ри шту Аксен ти је вог 
кућер ка.

- Ово је заи ста вели ка ствар за сву 
децу из Ога ра, јер они нема ју често 
при ли ку да гле да ју деч је пред ста ве у 
свом месту, а пого то во не у ова квом 
амби јен ту. Ово дво ри ште смо и осми-
сли ли као јед ну вели ку позор ни цу, где 
деца могу да про ве ду дан испу њен 

разним актив но сти ма, као што је ова 
данас – рекао је Алек сић.

„Кра љев ски фести вал“ изве ли су 
мла ди глум ци – Ката ри на Попо вић, 
Милан Чикић, Ненад Кне же вић, Сара 
Нов ко вић, Татја на Пето ше вић, Душан 
Плав шић, Алек сан дар Трип ко вић, 
Душан Закић, Сте фан Закић, Душан 
Петро вић, Лука Топа ло вић, Мари-
ја Милер, Мари на Мило ва но вић и 
Иво на Лаза ре вић. Пред ста ву је пре-
ма тек сту Тоде Нико ле тић режи ра ла 
Дра га на Кне же вић.

Иста пред ста ва сутра дан је оди гра-
на у Дому кул ту ре у Доњем Товар ни-
ку. 

У окви ру Пећи нач ког кул тур ног лета 
2. јула је у Дому кул ту ре у Бре ста чу 
оди гра на деч ја пред ста ва „Пипи Дуга 
Чара па“. Пред ста ву је режи рао Цве-
тин Ани чић, а глу ми ца Јели ца Бре сто-
вац не само да је успе ла да зао ку пи 
пажњу број них бре стач ких мали ша на 
и њихо вих роди те ља, већ је пости гла 
да деца поста ну актив ни уче сни ци 
аван ту ра Пипи Дуге Чара пе.

На пла тоу испред спо ме ни ка у 
Пећин ци ма у неде љу, 9. јула насту-
пио је Град ски там бу ра шки орке стар 
„Бран ко Ради че вић“ из Руме. Љуби-
те љи там бу ри це ужи ва ли су у изво-
ђе њи ма овог орке стра, а публи ци су 
се пред ста ви ли изво ђач ки ансамбл, 
као и певач ка гру па.

Дво ри ште
Аксен ти је вог кућер ка
у Ога ру, 6. јула било

je пре пу но деце,
радо зна ле и

спрем не да погле да ју 
деч ју пред ста ву, коју
је за њих при пре мио

Кул тур ни цен тар 
Пећин ци у окви ру 

Пећи нач ког кул тур ног 
лета, а под

покро ви тељ ством 
пећи нач ке локал не 

само у пра ве

Представа за децу „Краљевски фестивал“ изведена у Огару
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КУЛ ТУР НО ЛЕТО РУМА

Жен ски раз го во ри и оста ло
У окви ру Кул тур ног лета, рум ска 

публи ка је има ла при ли ку да 
погле да пред ста ву „Жен ски раз-

го во ри“ која је наста ла по тек сто ви ма 
нашег позна тог писца Душка Радо ви-
ћа. 

У пред ста ви, која је изве де на 5. јула, 
и која је заба ви ла и насме ја ла публи-
ку, што јој је и основ на наме ра, игра ли 
су наши позна ти глум ци Весна Чип чић, 
Милан Цаци Миха и ло вић и Све тла на 
Цеца Бој ко вић.

Реч је о коме ди ји кроз коју Весна 
и Све тла на пока зу ју жен ски став о 
мушкар ци ма, шта воле, шта им заме-
ра ју, како их виде, али ука зу ју, кроз 
хумор, да раз ли чи те жене воле раз ли-
чи те типо ве мушка ра ца.

Слу ша ју ћи то, Милан Миха и ло вић, 
као мушка рац, поку ша ва да раз у ме 

сво ју, а потом и све жене. Ова пред-
ста ва се игра већ три де сет годи на.

- Kолико задо вољ ства и радо сти, 
инте ре сант них гра до ва, зема ља, људи 
и ути са ка. Да сам после сва ке пред ста-
ве напи са ла само по јед ну рече ни цу 
скло пи ла би се респек та бил на књи га, 
али авај…. Публи ка нам се бес крај но 
радо сти ла. Ужи ва ли смо и ми глум ци 
и то истин ски. Реак ци је су биле гото во 
као на рок кон цер ти ма. Раз го вор након 
пред ста ве дир љив. Само тра ја ње од 
гото во 30 годи на потвр да је да смо 
одли чан тим – добит на ком би на ци ја - 
напи са ла је комен та ри шу ћи пред ста ву 
на свом бло гу глу ми ца Весна Чип чић.

После ове, усле ди ла је 7. јула пред-
ста ва за мале и вели ке, како пише на 
пла ка ту, „Пипи дуга чара па“.

То је духо ви та, весе ла и интер ак-

тив на при ча, која гово ри о нео бич ној 
девој чи ци и њеним аван ту ра ма. Пред-
ста ва под сти че децу на машту и игру, 
и оно, што је данас важно, буди свест о 
јед на ко сти, при хва та њу раз ли чи то сти, 
о љуба ви пре ма свим људи ма на пла-
не ти, као и пре ма живо ти ња ма. У пред-
ста ви игра слу ми ца Јели ца Бре сто вац, 
а режи ју пот пи су је Цве тин Ани чић.

Тако ђе, љуби те љи фил ма су могли 
да, у пери о ду од 6. до 12. јула, погле-
да ју седам фил мо ва у окви ру Међу-
на род ног фести ва ла доку мен тар ног 
филам - БЕЛ ДОКС 2017. Реч је о фил-
мо ви ма „Жена и гле чер“, „Атос: Укус 
неба“, „Ћићо ли на: кума од скан да-
ла“, „Мр Гага“. „Мар та и Ники“, „Добри 
поштар“ и „Ингрид Берг ман - њеним 
речи ма“.

 С. Џ.

ОПШТИ НА СТА РА ПАЗО ВА НАГРА ЂУ ЈЕ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈЕ ОСНОВ ЦЕ

Путо ва ње на Крф
за девет нај бо љих

У окви ру про јек та „Сто-
па ма наших пре да ка“ 
и ове годи не Oпш-

тина Ста ра Пазо ва путо ва-
њем на грч ко остр во Крф 
награ ђу је девет нај у спе-
шни јих уче ни ка из ста ро па-
зо вач ких шко ла, који ће 
поло ви ном авгу ста зајед но 
са вршња ци ма из Срби је, 
Репу бли ке Срп ске и Црне 

Горе отпу то ва ти на ово грч-
ко остр во како би кроз 
пред ви ђе не ради о ни це, 
изле те и дру же ња упо зна ли 
исто ри ју сво га наро да. На 
путо ва њу ће им се овогa 
пута при дру жи ти и чла но ви 
хора „Све то сав ско звон це“. 
Пред ви ђе но је и да током 
борав ка деца оби ђу зна ме-
ни то сти остр ва, исто риј ске 

спо ме ни ке и места веза на 
за бора вак срп ске вој ске на 
Крфу током Првог свет ског 
рата, рече но је на кон фе-
рен ци ји за меди је која је 
одр жа на у поне де љак, 10. 
јула у згра ди Општи не Ста-
ра Пазо ва. 

Про је кат „Сто па ма наших 
пре да ка“ у окви ру којег се 
орга ни зу је путо ва ње, реа-

ли зу је зва нич но гла си ло 
Срп ске пра во слав не цркве 
„Све то сав ско звон це“ у 
доме ну подр шке и спро во-
ђе ња вер ске наста ве у шко-
ла ма на тери то ри ји општи-
не, а њиме се шаље јасна 
пору ка мла ди ма да се труд, 
уче ње и одли чан успех и те 
како вред ну ју и награ ђу ју.

Ј. Клин ко
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ПРИ ЈЕМ ЗА НАЈ УСПЕШНИЈЕ УЧЕНИКЕ 

Општи на Ириг 
не штеди на ђацима 

За нај у спе шни је основ це и сред њо-
школ це из ири шке општи не пред-
сед ник Општи не Сте ван Кази ми-

ро вић са сарад ни ци ма орга ни зо вао је 
про шлог четврт ка, 6. јула тра ди ци о-
нал ни при јем. Била је то при ли ка да се 
награ де ђаци гене ра ци је, вуков ци и 
уче ни ци који су током про шле школ ске 
годи не пости гли успех на так ми че њи-
ма. 

Пред сед ник Општи не Сте ван Кази-
ми ро вић на почет ку при је ма поздра вио 
је децу, роди те ље, дирек то ре шко ла и 
про фе со ре и иста као да му је дра го 
што су се и ове годи не оку пи ли у 
завид ном бро ју како би награ ди ли децу 
која су пости гла одлич не резул та те у 
шко ли и на так ми че њи ма. 

- Побри ну ли смо се да награ ди мо 
одлич не ђаке и да они зна ју да све оно 
вре ме које су про ве ли уче ћи није било 
уза луд но, јер неко мисли на њих – 
иста као је Кази ми ро вић, који је књи ге и 
нов ча не награ де уру чио ђаци ма гене-
ра ци је. 

Начел ни ца Општин ске упра ве Оли-
ве ра Фили по вић Про тић рекла је да 
све поти че из куће, од вас пи та ња, а 
шко ла је ту да то све надо гра ди, уз 
помоћ настав ни ка. 

- Да нисте задо би ли лепо вас пи та ње 
код куће и сте кли рад не нави ке, не би 
у шко ли настав ни ци ма било тако јед но-
став но да раде са вама. Циљ Општи не 
је да моти ви ше зна ње, рад и при мер но 

пона ша ње, а ви сте при мер за ову 
општи ну и за сво је дру го ве и зато вас 
Општи на и награ ђу је – пору чи ла је оку-
пље ној деци начел ни ца. 

Вуков ци ма и ђаци ма који су пости гли 
успех на так ми че њи ма награ де је уру-
чио заме ник пред сед ни ка Општи не 
Мио драг Бебић. 

А ево и ко су ово го ди шњи награ ђе ни.
Нов ча ном награ дом од по 12.000 

дина ра и књи га ма награ ђе ни су уче-
ни ци гене ра ци је Вања Духоњ, уче ни-
ца ОШ „Доси теј Обра до вић“  из Ири га 
и Бојан Чер нош, уче ник ОШ „Мили ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“ из Врд ни ка, 
док је књи га ма и нов ча ном награ дом од 
15.000 дина ра награ ђен Срђан Бур саћ 
из Сред ње струч не шко ле „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“.

Нов ча ним награ да ма од по 7.000 
дина ра и књи га ма награ ђе ни су уче-
ни ци осмих раз ре да који су добит ни ци 
Вуко ве дипло ме. Из ОШ „Доси теј Обра-
до вић“ награ ђе ни су: Вања Духоњ, 
Вар ва ра Квас, Ана Вуко вић, Мили ца 
Бур саћ, Алек сан дра Мило ше вић, Ана 
Нико ла јев, Тео до ра Тома ше вић, Ђор-
ђе Мале ше вић, Лиди ја Мол нар, Јеле на 
Јови чић, Вања Срда но вић, Леа Кокир и 
Дар ко Спре мић. 

Из ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић Срп-
ки ња“ награ ђе ни су Нико ли на Јарић, 
Бојан Чер нош и Мили ца Опа чић. 

Нај бо љи уче ни ци четвр тог раз ре да 
ССШ „Бори слав Михај ло вић Михиз“ 

 Побри ну ли смо
се да награ ди мо 

одлич не ђаке
и да они зна ју да све 

оно вре ме које су
про ве ли уче ћи није 
било уза луд но, јер 

неко мисли на 
њих,иста као је 

председник Општине 
Ириг Стеван

Кази ми ро вић
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за постиг нут одли чан успех 5,00 и при-
мер но вла да ње награ ђе ни су са по 
5.000 дина ра и књи га ма. То су: Срђан 
Бур саћ, Сне жа на Кијач ки, Ања Ковач и 
Јова на Пан те лић.

Књи га ма су награ ђе ни уче ни ци који 
су осво јили јед но од прва три места на 
окру жном так ми че њу. Из ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ међу награ ђе ни ма су се 
нашли: Ива на Лон чар (V-1, осво је но 3. 
место на окру жном так ми че њу из био-
ло ги је, настав ник Сања Медић), Лука 
Фодог (VII-2, осво је но 3. место на окру-
жном так ми че њу из био ло ги је, настав-
ник Сања Мрдић), Вар ва ра Квас (VIII-1, 
осво је но 3. место на окру жном так ми-
че њу из био ло ги је, настав ник Јеле на 
Вилус), Лука Субо тић (VII-2, осво је но 3. 
место на окру жном так ми че њу из исто-
ри је, настав ник Мар ко Љуби чић), Тео-
дор Милић (V-1, осво је но 3. место на 
окру жном так ми че њу у сто ном тени су, 
настав ник Миша Илић), Чеда Алек сић 
(V-1, осво је но 3. место на окру жном 
так ми че њу у сто ном тени су, настав-
ник Миша Илић), Тео до ра Стој че вић 
(V-1, осво је но 3. место на окру жном 
так ми че њу у сто ном тени су, настав-
ник Миша Илић), Ђор ђе Мале ше вић 
(VIII-2, осво је но 3. место на окру жном 
так ми че њу у сто ном тени су, настав ник 
Миша Илић), Тама ра Стој че вић (III-1, 
осво је но 3. место на окру жном так ми-
че њу у сто ном тени су, настав ник Миша 
Илић), Мили ца Срда но вић (VII-2, осво-

је но 3.место на окру жном так ми че њу у 
сто ном тени су, настав ник Миша Илић), 
Вар ва ра Квас (VIII-1, осво је но 3.место 
на окру жном так ми че њу за нај бо љу 
кари ка ту ру „Мали Пјер 2017.“, настав-
ник Сања Суба), Мари на Лаза ре вић 
(V-1, осво је но 3.место на окру жном так-
ми че њу за нај бо љу кари ка ту ру „Мали 
Пјер 2017.“, настав ник Сања Суба). 

Међу награ ђе ни ма из ОШ „Мили-
ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ 
нашли су се: Петар Бог нар (I-1, 

осво је но 1. место на окру жном так ми-
че њу у шаху, настав ник Саша Мате-
шић), Боја на Арсић (V-1, осво је но 3. 
место на окру жном так ми че њу из срп-
ског јези ка и језич ке кул ту ре, настав-
ник Мари ја Кне же вић), Тарик Рама да ни 
(VI-1, осво је но 2. место на окру жном 
так ми че њу из физи ке, настав ник Зоран 
Пра шта ло), Сте фан Нема ња Стан ко-
вић (VII-1, осво је но 3. место на окру-
жном так ми че њу из гео гра фи је, настав-
ник Љуби ца Дави до вић), Жули Одре 
Мар ко вић (VII-2, осво је но 1. место на 
окру жном так ми че њу из био ло ги је, 
настав ник Мари ја Рада ко вић; осво је-
но 2. место на окру жном так ми че њу из 
гео гра фи је, настав ник Љуби ца Дави-
до вић; осво је но 3. место на окру жном 
так ми че њу из књи жев не олим пи ја де, 
настав ник Мари ја Кне же вић; осво је-
но 3. место на окру жном так ми че њу 
из атле ти ке, настав ник Мла ден Врхо-
вац), Ана ста си ја Сто јић (VII-2, осво је-

но 3. место на окру жном так ми че њу из 
гео гра фи је, настав ник Љуби ца Дави-
до вић; осво је но 3. место на окру жном 
так ми че њу из био ло ги је, настав ник 
Мари ја Рада ко вић), Сања Њењић (VII-
1, осво је но 3. место на окру жном так-
ми че њу из атле ти ке, настав ник Мла ден 
Врхо вац), Мари ја Ивко вић (VII-1, осво-
је но 3. место на окру жном так ми че њу 
из атле ти ке, настав ник Мла ден Врхо-
вац), Вален ти на Раду кић (VII-1, осво је-
но 3. место на окру жном так ми че њу из 
атле ти ке, настав ник Мла ден Врхо вац).

Уче ни ци Основ не музич ке шко ле 
„Тео дор Тоша Андре је вић“ Рума, оде-
ље ње у Ири гу, за постиг ну те резул та те 
на дома ћим и међу на род ним так ми че-
њи ма награ ђе ни су тако ђе књи га ма. 
То су: Сера фи ма Субо тић (2.раз ред 
фла у те, кла са: Тања Минов, 2. награ-
да на 19. Међу на род ном сусре ту фла-
у ти ста „Тахир Куле но вић“ Вељ ко), Вик-
то ри ја Јова но вић (3. раз ред гита ра, 
кла са: Јеле на Милин ко вић, 2. награ да 
на Међу на род ном музич ком так ми че-
њу „Фан тас“ 2017), Дејан Гра бун џи ја 
(1.раз ред хар мо ни ка, кла са: Дра ган 
Лукић, 2. награ да на так ми че њу уче-
ни ка хар мо ни ке) и Маша Сабо вље вић 
(2.раз ред хар мо ни ке, кла са: Дра ган 
Лукић, 1. награ да на так ми че њу уче ни-
ка хар мо ни ке Пан че во).

Биља на Села ко вић
Фото: Жељ ко Петрас

Под стрек за нове успе хе

Бојан Чер нош ђак је гене ра ци је ОШ 
„Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ из Врд-
ни ка и добит ник Вуко ве дипло ме. Током 
шко ло ва ња пости зао је успе хе из срп ског 
јези ка, мате ма ти ке, физи ке и физич ког.

- Ова награ да ми пуно зна чи. Упи сао 
сам Меди цин ску шко лу у Новом Саду, 
тамо ми је и брат, а бићу сме штен у сред-
њо школ ском дому, што мислим да је тре-
нут но нај бо ље реше ње – рекао нам је 
Бојан Чер нош.

Још један ђак гене ра ци је ири шке 
основ не шко ле је Вања Духоњ, из ОШ 
„Доси теј Обра до вић“ из Ири га, тако ђе 
добит ни ца Вуко ве дипло ме. 

– Упи са ла сам еко ном ску шко лу у 
Руми, а током шко ло ва ња нај бо ља сам 
била из гео гра фи је, био ло ги је, музич ког и 
ликов ном. Сва ка ко да ми пуно зна чи 
награ да коју ми је доде ли ла Општи не, јер 

је она под стрек за даљи рад и знак да се 
цени зна ње – изја ви ла је Вања Духоњ. 

Нај бо љи ђак Сред ње струч не шко ле 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“ је Срђан 
Бур саћ, који је завр шио смер тури стич ки 
тех ни чар, а упи сао је био ло ги ју на При-
род но мате ма тич ком факул те ту у Новом 
Саду и на буџе ту је. 

- Носим лепе успо ме не из сред ње шко-
ле, која ми је пру жи ла одлич но зна ње за 
факул тет. Про фе со ри су мла ди, има ју за 
нас раз у ме ва ња, тако да све нај леп ше 
могу рећи о сред њој шко ли коју сам завр-
шио. Нарав но, на кра ју је дошла и ова 
награ да која ми пуно зна чи – рекао је 
Срђан Бур саћ.

Ања Ковач била је вуко вац током сред-
ње шко ле, тако ђе је завр ши ла ССС 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“, смер 
тури стич ки тех ни чар. Она је и успе шна 

ири шка атле ти чар ка, чла ни ца АК „Соко“ 
из Врд ни ка. 

- Упи са ла сам Факул тет спор та и 
физич ког вас пи та ња. Бавље ње атле ти-
ком оду зи ма мно го нов ца, само сприн те-
ри це кошта ју 150 евра, тако да ћу сав 
новац који сам доби ла од Општи не уло-
жи ти у атле ти ку – каже Ања, која дода је 
да јој није било тешко да исто вре ме но 
буде одлич на уче ни ца и спор тист ки ња:

- Када се добро рас по ре ди вре ме све 
се може, и спорт и шко ла.

Мла да атле ти чар ка АК „Соко“ из Врд-
ни ка недав но је осво ји ла је и тре ћу меда-
љу ове годи не на шам пи о на ти ма Бал ка-
на у атле ти ци. Након две меда ље осво је-
не пре месец дана у Тур ској, Ања је као 
чла ни ца репре зен та ци је Срби је, осво ји ла 
сре бр ну меда љу у трци јуни ор ских шта-
фе та 4 x 100 мета ра у Руму ни ји.

Бојан Чер нош Вања Духоњ Срђан Бур саћ Ања Ковач



22 12. JUL 2017.  M NOVINE ИРИГ ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА

СТЕ ВАН КАЗИ МИ РО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИРИГ

Ириг је поста о
вели ко гра ди ли ште

На тери то ри ји ири шке општи не у 
току је реа ли заци ја неко ли ко 
капи тал них про је ка та. Како каже 

пред сед ник Општи не Сте ван Кази ми ро-
вић, Ириг поста је вели ко гра ди ли ште.

С обзи ром на то да је Ириг мала 
општи на, за додат на сред ства кон ку-
риса ли су у Покра ји ни и Репу бли ци, а 
да Ири жа ни кан ди ду ју добре про јек те 
све до че и одо бре на сред ства због којих 
се ове годи не буџет Општи не удво стру-
чио. Два нај зна чај ни ја про јек та која ће 
се уско ро реа ли зо ва ти јесу сана ци ја 
Основ не шко ле „Доси теј Обра до вић“ у 
Иригу и сана ци ја амбу лан те у Кру ше дол 
Селу. За ове про јек те сред ства је обез-
бе ди ла Репу бли ка и радо ви би врло 
брзо тре ба ли да поч ну.

- Успе ли смо да при ву че мо зна чај на 
сред ства и због тога смо већ почет ком 
маја мора ли да ради мо дру ги реба ланс 
буџе та. Морам да издво јим два вели ка 
про јек та која су за нашу општи ну зна-
чај на, а за њих смо кон ку ри са ли код 
Кан це ла ри је за упра вља ње јав ним ула-
га њи ма у Вла ди Репу бли ке Срби је. 
Један про је кат се одно си на сана ци ју и 
адап та ци ју амбу лан те у Кру ше дол Селу, 
вред ност радо ва је око седам мили о на 
дина ра, а дру ги про је кат је сана ци ја 
шко ле „Доси теј Обра до вић“ у Ири гу и ту 

је вред ност радо ва око 183 мили о на 
дина ра. Ириг поста је пра во гра ди ли ште 
– наво ди Кази ми ро вић. 

На пита ње у каквом се ста њу нала зе 
шко ле на тери то ри ји општи не Кази ми-
ро вић каже:

- Ста ње шко ла на ири шкој тери то ри ји 
је као у свим општи на ма по Срби ји. Из 
тог раз ло га је Кан це ла ри ја за упра вља-
ње јав ним ула га њи ма и кре ну ла да 
оспо со бља ва шко ле по мањим мести-
ма. Основ на и сред ња шко ла нала зе се 

Про шле годи не, када је пла ни ран 
буџет Општи не, пла но ви су били да 
он буде реа лан. У теку ћој годи ни, 
тај износ се гото во удво стру чио, 
због при ли ва сред ста ва из Репу-
бли ке и Покра ји не. Како каже први 
човек Општи не, ради се о цифри 
коју Ириг у сво јој исто ри ји није 
имао, а то ипак нешто пока зу је и 
зна чи, дода је Кази ми ро вић. Буџет 
је про јек то ван на око мили јар ду 
дина ра. 

Удвостручен 
буџет

Поред тури стич ких 
потен ци ја ла

са који ма ова
општи на рас по ла же, 

изград њом
дуго о че ки ва ног
Фру шко гор ског

кори до ра, нада ју
се и већем бро ју 

гости ју, али
и инве сти то ра

Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник Општи не Ириг
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у згра ди која је под зашти том држа ве. У 
њу није ула га но годи на ма. Сада ће се 
ради ти сана ци ја кро ва, фаса де, уну-
тра шњи про стор, сани тар ни чво ро ви...

При мо пре да ја рекон стру и са не згра-
де Каси не у Врд ни ку пла ни ра на је за 
поче так сеп тем бра, када ће се у нове 
про сто ри је усе ли ти чла но ви неко ли ко 
удру же ња, као и пошта. Рекон струк ци ја 
ове згра де кошта ла је око 32 мили о на 
дина ра. У првој фази уло же но је 25 
мили о на дина ра и тада су изво ђе ни 
елек тро радо ви, гра ђе вин ски радо ви, 
рађен је водо вод и кана ли за ци ја. Дру га 
фаза изно си 6,6 мили о на дина ра, и 
новац је утро шен за заме ну подо ва и 
уво ђе ње гре ја ња. 

Поред ова два зна чај на и вели ка про-
јек та, у Ири гу је у току и реа ли за ци ја 
низа мањих. 

- Поста вље не су каме ре на рас кр сни-
ца ма у Ири гу, а вред ност тих радо ва је 
око два мили о на дина ра. Видео над зор 
је поста вљен на рас кр сни ци код згра де 
Општи не и на кри ви ни изме ђу пар ка и 
Вин ске ули це. Доби ли смо сред ства од 
Покра ји не и за укла ња ње депо ни ја. Не 
може нам Врд ник бити тури стич ка 
дести на ци ја, а да се на ула ску у бању 
нала зи депо ни ја сме ћа. Тако ђе смо 

кон ку ри са ли код Покра јин ског секре та-
ри ја та за пољо при вре ду за уре ђе ње 
атар ских путе ва, с тим да је за те радо-
ве 50 одсто уче шће Општи не, исто 
толи ко уче шће секре та ри ја та, око 16,5 
мили о на сва ко. Тако ђе смо кон ку ри са-
ли и за про је кат одвод ња ва ња и чишће-
ња кана ла. Уче шће Општи не за те 
радо ве је око чети ри мили о на дина ра. 
Са уре ђе њем атар ских путе ва и канал-
ске мре же се тако ђе кре ће врло брзо – 
исти че Кази ми ро вић. 

Како ова општи на има све пре ди спо-
зи ци је за раз вој тури зма, тако се опре-
де љу ју и ула жу зна чај на сред ства у 
инфра струк ту ру. 

- Тури стич ка орга ни за ци ја је кон ку ри-
са ла код Мини стар ства трго ви не, тури-
зма и теле ко му ни ка ци ја и одо бре на су 
им сред ства у изно су од 3,5 мили о на за 
сана ци ју пешач ке ста зе у Врд ни ку. Тај 
про је кат је при кра ју, поста вље не су 
беха тон пло че на пешачкој стази. 
Наста вља ју се радо ви на пешач ко - 
бици кли стич кој ста зи од Ири га до Хопо-
ва, а вред ност тих радо ва је око 7,5 
мили о на. Током рас пу ста, на Дечи јој 
уста но ви „Деч ија радост“ ради ће се 
сана ци ја и адап та ци ја кро ва. Деч ија 
уста но ва је доби ла сред ства за уград-
њу топлот них пум пи, вред но сти око 4,5 
мили о на и Општи на има уче шће око 
мили о на дина ра. Од Упра ве за капи-
тал на ула га ња смо доби ли 11 мили о на 
за завр ше так радо ва Михи зо ве куће и 
ти посло ви се при во де кра ју. Рад ни ци 
су на гра ди ли шту, ради се вео ма сту ди-
о зно. Пошто је наша општи на парт нер 
Гра ду Новом Саду за пре сто ни цу кул ту-
ре 2021. годи не кре ну ли смо у сана ци је 
кул тур них доба ра у Ири гу. Све о чему 
смо рани је при ча ли је поче ло да се 
оства ру је – напо ми ње први човек 
Општи не. 

Поред тури стич ких потен ци ја ла са 
који ма ова општи на рас по ла же, изград-
њом дуго о че ки ва ног Фру шко гор ског 
кори до ра, нада ју се и већем бро ју 
гости ју, али и инве сти то ра. 

Сања Ста не тић

Сред ња шко ла у Ири гу „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ има једин стве не 
сме ро ве. Реч је о сме ру вино гра дар 
винар и сме ро ви ма кули нар ски и 
тури стич ки тех ни чар. Тре ба напо ме-
ну ти да је смер вино гра дар винар 
једи ни у Вој во ди ни упра во у овој 
шко ли. При ли вом већег бро ја заин-
те ре со ва них ђака за овај смер, нео-
п ход на је изград ња Дома уче ни ка, 
где би ђаци који дола зе са тери то ри-
је целе Вој во ди не били сме ште ни. 

- Деца из дру гих дело ва Вој во ди не 
дола зе код нас у шко лу и из тог раз-
ло га смо виде ли да је нео п ход на 

изград ња уче нич ког дома. У току је 
изра да про јект не доку мен та ци је, а о 
томе смо раз го ва ра ли са мини стром 
про све те. Има мо подр шку да кре не-
мо у реа ли за ци ју тог про јек та и 
нада мо се да ћемо сву доку мен та ци-
ју сре ди ти ове годи не. Када нам је 
пре две годи не гене ра ци ја кува ра 
завр ши ла шко лу, у року од месец 
дана су сви нашли  запо сле ње. Ми 
смо кре ну ли у при чу оспо со бља ва-
ња наших мла дих за оно где могу 
одмах да доби ју посао – каже Сте-
ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
Општи не. 

Изградња Домa уче ни ка

Деца из дру гих
дело ва Вој во ди не 
дола зе код нас у

шко лу и из тог
раз ло га смо виде ли 

да је нео п ход на 
изград ња уче нич ког 

дома. Има мо 
подр шку да кре не мо 

у реа ли за ци ју
тог про јек та

Реконструкција Михизове куће у Иригу
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ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ ВУК РАДО ЈЕ ВИЋ У ИРИ ГУ  

Сана ци ја дивљих депо ни ја 

Покра јин ски секре тар за пољо при-
вре ду, водо при вре ду и шумар-
ство Вук Радо је вић посе тио је 

23. јуна Ириг и оби шао радо ве на укла-
ња њу дивљих депо ни ја са пољо при-
вред ног земљи шта у ири шкој општи ни. 
Он се прво састао са пред сед ни ком 
Општи не Сте ва ном Кази ми ро ви ћем, а 
потом су оби шли радо ве на укла ња њу 
дивље депо ни је у Ири гу. 

Сред ста ва за укла ња ње дивљих 
депо ни ја, Општи на Ириг је доби ла да 
кон кур су Покра јин ског секре та ри ја-
та за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство. Укуп на вред ност радо ва је 
3,9 мили о на дина ра, од чега је ресор-
ни секре та ри јат обез бе дио 2,5 мили о-
на дина ра, а Општи на Ириг је издво ји-
ла 1,4 мили о на дина ра. 

Секре тар Радо је вић је нагла сио да 
је суфи нан си ра ње радо ва на укла-
ња њу дивљих депо ни ја са пољо при-
вред ног земљи шта нова мера аграр не 
поли ти ке, која је први пут реа ли зо ва на 
2016, и то, реба лан сом буџе та, који је 
ура ди ла нова Покра јин ска вла да.

- Ове годи не, у сарад њи Покра јин-
ског секре та ри ја та за пољо при вре ду 
и Општи не Ириг биће реа ли зо ва ни 
про јек ти у вред но сти од око 50 мили-
о на дина ра, што је зна ча јан иско рак 
у одно су прет ход ни пери од. У про те-
клих годи ну дана пољо при вред ни ци из 
општи не Ириг кон ку ри са ли су и оства-
ри ли пра во на око 55 мили о на дина ра 
суб вен ци ја, изме ђу оста лог, за набав-
ку про тив град них мре жа, систе ма за 

навод ња ва ње, хлад ња ча - иста као је 
Радо је вић дода ју ћи да ће поред укла-
ња ња дивљих депо ни ја, бити суфи-
нан си ра ни радо ви на уре ђе њу атар-
ских путе ва. 

Он је додао да је нео п ход но напо ме-
ну ти и зна чај ових радо ва упра во због 
тури стич ких вред но сти и потен ци ја ла 
које посе ду је општи на Ириг. 

Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
Општи не Ириг нагла сио је да би радо-
ви на укла ња њу три дивље депо ни је 
тре ба ло да буду завр ше ни до кра ја 
јула. 

- Про шле годи не смо доби ли сред-
ства за укла ња ње дивље депо ни је 
у Врд ни ку, а сада смо по дру гом кон-
кур су доби ли сред ства за укла ња ње 
депо ни ја у Ири гу, Шатрин ци ма и Кру-
ше дол Селу. Након тога кре ну ће се са 
уре ђе њем атар ских путе ва, а вред ност 
те инве сти ци је је 33 мили о на дина-
ра. Сред ства ће бити обез бе ђе на од 
ресор ног Секре та ри ја та и Општи не. 
Ово пока зу је да је сарад ња изме ђу 
наше локал не само у пра ве и покра јин-
ског секре та ри ја та на завид ном нивоу 
– рекао је Кази ми ро вић. 

Радо ве на укла ња њу дивљих депо-
ни ја спро во ди Јав но пред у зе ће „Кому-
на лац“ из Ири га. Како је иста као 
дирек тор „Кому нал ца“ Алек сан дар 
Маној ло вић, задо во љан је дина ми ком 
изво ђе ња радо ва, а до кра ја јула, како 
каже, сма тра да ће бити завр ше ни 
радо ви.  

 С. С. 

Оби ла зак радо ва на сана ци ји депо ни је 

Укуп на вред ност
радо ва је

3,9 мили о на
дина ра, од чега

је ресор ни
секре та ри јат
обез бе дио

2,5 мили о на
дина ра, а Општи на 
Ириг је издво ји ла

1,4 мили о на дина ра
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Са на ци ја Гре бен ског пу-
та, у де лу пу та од Ири-
шког вен ца до хо те ла 

„Нор цев“, за вр ше на је и пу-
ште на у са о бра ћај, те је од 
26. апри ла гра ђа ни ма омо гу-
ћен бо љи при лаз из ле ти шти-
ма и ма на сти ри ма на Фру-
шкој го ри. 

Ра до ви на са на ци ји 3,4 ки-
ло ме тра пу та за вр ше ни су 
два де сет да на пре ро ка пред-
ви ђе ног за за вр ше так ра до-
ва. Укуп на вред ност ра до ва 
из но си 49.826.573 ди на ра, а 
сред ства су Оп шти ни Ириг 
до де ље на пре ко кон кур са 
Упра ве за ка пи тал на ула га ња 
АП Вој во ди не. 

Про је кат је об у хва тио са на-
ци ју, од вод ња ва ње и по ста-
вља ње са о бра ћај не сиг на-
ли за ци је, што ће до при не ти 
без бед но сти свих уче сни ка у 
са о бра ћа ју, али и ве ћем раз-
во ју ту ри зма у ири шкој оп-
шти ни.

Ре кон струк ци ја пу та од 
Ири шког вен ца до хо те ла 
„Нор цев“ по че так је ве ли ког 
про јек та ко ји ће у на ред ним 
го ди на ма да бу де ре а ли зо ван 
у са рад њи ло кал них са мо у-
пра ва и По кра јин ске вла де, 
а ко ји под ра зу ме ва ком плет-
ну ре кон струк ци ју Гре бен ског 
пу та. Ре а ли за ци ја про јек та ће 
до при не ти раз во ју при вре де, 
ства ра њем про стор них мо-
гућ но сти за из град њу ка па ци-
те та на из у зет но атрак тив ној 
ло ка ци ји што ће ду го роч но да 
се по зи тив но од ра зи на це ло-
ку пан раз вој под руч ја Фру шке 
го ре.

Током изградње, радове су 
обишли пред сед ник По кра јин-
ске вла де Игор Ми ро вић, ди-
рек тор Упра ве за ка пи тал на 

ула га ња Вој во ди не Не дељ ко 
Ко ва че вић и пред сед ник Оп-
шти не Сте ван Ка зи ми ро вић. 
На кон оби ла ска пу та, Игор 
Ми ро вић је из ја вио да се на-
ста вља да ље са об но вом 
сле де ће де о ни це.  

- При пре ма мо про је кат и за 
на ста вак об но ве пу та, од хо-
те ла „Нор цев“ до Бан сто ла 
и ве ру јем да ће се то ра ди ти 
на ред не го ди не. С об зи ром 
на то да су, у до го во ру По кра-
јин ске вла де и Ми ни стар ства 
са о бра ћа ја, „Пу те ви Ср би је“ 
пре у зе ли да об но ве де о ни цу 
др жав ног пу та од Бан сто ла 
до Срем ских Кар ло ва ца, та ко 

ће мо, у на ред них го ди ну да-
на, за о кру жи ти овај пут ни део 
на Гре бен ском пу ту - ре као је 
Ми ро вић.

Ре кон струк ци јом би ће омо-
гу ће на бо ља по ве за ност ин-
ђиј ске и ири шке оп шти не и 
обез бе ђен без бед ни ји пут ка 
из ле ти шти ма и ма на сти ри ма 
Фру шке го ре, рекао је тада 
Мировић.

Пред сед ник По кра јин ске 
вла де на гла сио је да је Гре-
бен ски пут ко ји се про те же 
гре дом Фру шке го ре  у ду жи-
ни од око 57 ки ло ме та ра по-
себ но ва жан за На ци о нал ни 
парк „Фру шка го ра“, из лет ни-

ке и љу би те ље ове пла ни-
не, као и за раз вој ту ри зма 
у овом кра ју. За ње го ву ком-
плет ну об но ву, де о ни цу по 
де о ни цу, би ће, ка ко је ре као, 
по треб не го ди не и за јед нич ки 
на по ри. Ми ро вић је на гла сио 
да не ма до вољ но аде кват них 
обје ка та на Фру шкој го ри и да 
се на да да ће ин фра струк-
тур но ула га ње у ре кон струк-
ци ју Гре бен ског пу та при ву ћи 
и не ке при ват не ини ци ја ти-
ве ко је ће до при не ти раз во ју 
овог де ла Сре ма.

Пред сед ник По кра јин ске 
вла де Игор Ми ро вић освр нуо 
се и на дру ге про јек те ко ји се 

ре а ли зу ју на те ри то ри ји оп-
шти не Ириг. Он је ре као да 
је По кра јин ска вла да ове го-
ди не из дво ји ла сред ства за 
не ко ли ко ва жних про је ка та 
у овој оп шти ни, ме ђу ко ји ма 
су: уре ђе ње род не ку ће Бо ри-
сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за, 
обје кат ста ре Ка си не, са на-
ци ја кро ва на пред школ ској 
уста но ви. Пре ма ње го вим ре-
чи ма, оп шти на Ириг ра ни јих 
го ди на ни је до би ја ла мно го 
сред ста ва, али се та прак са 
ме ња и По кра јин ска вла да 
ће у са рад њи са овом ло кал-
ном са мо у пра вом за јед нич ки 
ра ди ти на при пре ми и ре а ли-

за ци ји про је ка та ко ји тре ба 
да до при не су да ири шка оп-
шти на поч не да сти же раз ви-
је ни је оп шти не у Срем ском 
окру гу. 

На пи та ње ме ди ја ко је се 
од но си на Фру шко гор ски ко-
ри дор (Но ви Сад – Ру ма са 
ту не лом кроз Фру шку го ру), 
пред сед ник По кра јин ске вла-
де ре као је да су у ре пу блич-
ком бу џе ту пла ни ра на сред-
ства за по че так фи нан си ра ња 
ре ша ва ња имо вин ско - прав-
них од но са на тој тра си, као 
и да је за две фа зе на тра си 
ко ри до ра за вр ше на из ра да 
идеј ног про јек та. Пре ма ње-
го вим ре чи ма, на ста вља се 
при пре ма идеј них про је ка та 
на тра си кроз Но ви Сад, од 
Па ра го ва до Пе тро ва ра ди на. 
Ка да и то бу де го то во, па ра-
лел но са ре ша ва њем имо-
вин ских од но са, про је кат ће 
би би ти спре ман, пре ма ме-
ђу на род ним стан дар ди ма.

Ми ро вић је за тим ре као 
да ће ре а ли за ци ју ра-
до ва на из град њи ко-

ри до ра, као од лу ку о мо де лу 
ње ног фи нан си ра ња, пре у зе-
ти Вла да Ре пу бли ке Ср би је. 
До дао је да по сто ји ве ли ко 
ин те ре со ва ње мо гу ћих ин ве-
сти то ра за ову са о бра ћај ни цу 
и да то не чу ди, с об зи ром на 
то да овим пу тем днев но про-
ђе око 12.000 во зи ла, од то га 
ви ше од 700 те рет них. 

Пред сед ник Оп шти не Сте-
ван Ка зи ми ро вић је из ја вио 
да је ова оп шти на пр ва има-
ла го тов про је кат за са на ци ју 
де о ни це Гре бен ског пу та ко-
ја про ла зи кроз ову оп шти ну 
и да ће то до при не ти ве ћем 
раз во ју ту ри зма у ири шкој оп-
шти ни.

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРЕБЕНСКОГ ПУТА

Ин ве сти ци ја од 50 ми ли о на

Пред сед ник По кра јин ске вла де 
на гла сио је да је Гре бен ски пут по
себ но ва жан за На ци о нал ни парк 
„Фру шка го ра“, из лет ни ке и љу би
те ље ове пла ни не, као и за раз вој 
ту ри зма у овом кра ју
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Клуб за ста ре у про сто ри ја ма које је 
Општи на Ириг усту пи ла на кори-
шће ње Аген ци ји за рурал ни раз вој 

свечано је отворен 26. маја. У Клу бу ће 
се оку пља ти ста ри ји гра ђа ни, где ће се 
дру жи ти и про во ди ти сво је сло бод но 
вре ме. 

Клуб је зва нич но отво рио пред сед ник 
Општи не Сте ван Кази ми ро вић. 

- Локал на само у пра ва је пре по зна ла 
уло гу ста ри јег ста нов ни штва на тери-
то ри ји наше општи не. Са Аген ци јом за 
рурал ни раз вој и Цен тром за соци јал ни 
рад смо про сто ри ју, која је у вла сни штву 
Општи не, опре де ли ли за ову наме ну. 
Клуб није наме њен само пен зи о не ри-
ма, већ и ста ри ји ма. Нада мо се да ће у 
наред ном пери о ду они има ти свој кутак 
за оку пља ње – рекао је Кази ми ро вић. 

На овај начин локал на само у пра ва 
бри не о ста ри јим сугра ђа ни ма који чине 
јед ну тре ћи ну ста нов ни штва на овом 
про сто ру. 

- Уло га Цен тра за соци јал ни рад у 
целој овој при чи је да води Клуб за ста-
ре. Клуб је наме њен ста ри јем ста нов-
ни штву, пен зи о не ри ма и они ма који то 
нису. Зами шљен је тако да ста ри ји људи 
дола зе у ове про сто ри је и да се дру же 
и задо во ље сво је потре бе за кул тур но – 
умет нич ким садр жа ји ма, да се соци јал но 
инте гри шу. Соци јал на инте гра ци ја је бит-
на зато што актив но ста ре ње чини живот 
ста рих осо ба ква ли тет ни јим, да живе 
дуже и у добром здра вљу, а то је циљ, да 
ста ри ји иза ђу из сво јих домо ва и не буду 
уса мље ни – рекла је дирек то ри ца Цен-
тра за соци јал ни рад Сил ва на Лаћа рац. 

Зоран Митић, пен зи о нер, дошао је на 
отва ра ње овог про сто ра.

- Ово неће бити кафа на, већ клуб где 
ћемо се оку пља ти ради дру же ња. У Ири-
гу до сада нисмо има ли место за оку-
пља ње. Ста ри ји ма је на овај начин омо-
гу ће но да има ју про сто ри ју где ће да се 
дру же, игра ју шах или доми не, а поред 
тога биће и кул тур но – умет нич ких садр-
жа ја – рекао је Митић. 

Тодор Бјел кић исти че да ће ово бити 
од непро це њи вог зна ча ја, како за пен зи-
о не ре, тако и за све кре а тив це из Ири га 
и ири шке општи не. Он је рекао да ће се у 
овим про сто ри ја ма писа ти песме, сли ка-
ти те да ће овај Клуб врло брзо поста ти 
један сабир ни цен тар. 

Нико ла Дукић из Врд ни ка дода је да ће 
радо, упра во овде, про во ди ти сво је сло-
бод но вре ме.

- Сва ки про стор који се обез бе ди и омо-
гу ћи ста рим људи ма да могу да про ве ду 
сво је вре ме је вео ма зна ча јан. Дола зи ћу 
некад да играм шах, а некад чисто да 
се дру жим, пре смо се оку пља ли у при-
ват ном сме шта ју. Из Врд ни ка сам, али 
волим да дођем у Ириг и про во дим сво је 
сло бод но вре ме овде – рекао је седам-
де се то го ди шњи Дукић.

Све ти слав Пеј чић, пен зи о нер из Ири га 
каже да ће му мно го зна чи ти про сто ри ја 
у којој ће се оку пља ти ста ри ји. 

- Отва ра ње ових про сто ри ја зна чи ће 
нам пуно али под усло вом да се осми-
сли неки садр жај. Заи ста тре ба моти ви-
са ти људе на неки начин да посе ћу ју ово 
место и да то буде добар кутак и да пен-
зи о не ри буду актив ни тако ђе - додао је 
Пеј чић.  

С. Станетић 
Фото: Ж. Петрас 

КЛУБ ЗА СТА РА ЛИЦА У ИРИГУ 

Место за дру же ње 

Од сада дру же ње ста ри јих у новим про сто ри ја ма

Пројекат „Ириг јуче данас сутра“ финансијски је подржан од стране Општине Ириг. 
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Недо ста так сло бод ног вре ме на током 
рад ног века сва ког чове ка, нај че шћи 
је раз лог недо вољ ног посве ћи ва ња 

оми ље ном хоби ју. Ако је та жеља поти ски-
ва на годи на ма, онда је вре ме након одла ска 
у пен зи ју нај и де ал ни је да се човек пот пу но 
посве ти оно ме што заи ста воли. Такав је 
слу чај био и код Мир ка Бер ке ра из Шида. 
Још у момач ким дани ма он је гајио вели ку 
љубав пре ма бро до град њи, ста рим сре-
мач ким коли ма, а како каже и пре ма све му 
оно ме што га везу је за његов воље ни Срем. 
Број изра ђе них бро до ва и сре мач ких запре-
га и кола од дрве та, али и од оста лих при-
род них мате ри ја ла попут ора ха, баде ма и 
оста лог кошту ња вог воћа, расла је из годи не 
у годи ну. Сво је екс по на те од оних нај ми ни-
ја тур ни јих до оних нај ве ћих, он данас чува 
у сво јој кући. 

На ини ци ја ти ву Зеле ног еко ло шког покре-
та Шид, одлу чио се да напра ви сво ју прву 
само стал ну изло жбу и тако упо зна ширу 
јав ност са сво јим радо ви ма. Изло жба Мир-
ко вих руко тво ри на одр жа на је про шлог пет-
ка 7. јула у Народ ној библи о те ци „Симе он 
Пишче вић“ у Шиду на вели ко задо вољ ство 
свих при сут них, а мно ги од посе ти ла ца нису 
ни сања ли да се њихов сугра ђа нин у сло-
бод но вре ме бави изра дом таквих пред ме та.

- Још у шко ли почео сам да се бавим изра-
дом бро ди ћа искљу чи во од дрве та. Касни је 
када сам био ста ри ји, у сло бод но вре ме 
након посла, наста вио сам да радим. Углав-
ном су то тада били бро до ви, али и ста ри 
сре мач ки буна ри, фигу ре Сре ма ца, па чак и 
неки акто ви. Нешто касни је, када сам имао 
више сло бод ног вре ме на, када је кућа била 
завр ше на, а деца већ одра сла, посве тио 
сам се изра ди ста рих бро до ва. Већи ном 
су то били бро до ви из 16. века, а неке сам 
про на ла зио на интер не ту иако је то било 
тешко, с обзи ром на то да се није могао 
виде ти изглед бро да са свих стра на. Мно-
ге од њих сам и покло нио, неке про дао и не 

могу рећи да је то било испла ти во али сам 
барем нешто нов ца добио за плат но, лако-
ве и кана пе које кори стим у изра ди. Про шле 
годи не сам про дао шест бро до ва за уре ђе-
ње хотел ског енте ри је ра на при мор ју и тај 
човек је био изу зет но задо во љан. Ова изло-
жба мислим да довољ но пока зу је мој рад и 
труд, не у мате ри јал ном сми слу, него моју 
љубав пре ма дрве ту, пре ма Сре му и при ро-
ди уоп ште - каже Мир ко.

Како наво ди, изра да јед ног бро да и сео-
ских кола, зави сно од вели чи не и изгле да, 
може да тра је и дани ма.

- За изра ду сео ских кола, тре ба ми две 
неде ље и чети ри до пет сати рада днев но. 
То су кола која изи ску ју да чак и точ ко ви 
буду око ва ни. То су шид ска кола и она мора-
ју бити око ва на жеље зом. Затим шара ге, па 
„лој тре“ и сви оста ли дета љи, који изи ску-
ју пуно вре ме на и ула га ња. Сре мач ка кола 

изра ђу јем од буко вог дрве та, које је изу зет но 
твр до а и тешко се наба вља. Али када завр-
шим зами шље ни пред мет, пого то во када га 
изла ки рам и видим његов кона чан изглед, 
задо вољ ство је немер љи во. Некад се деси и 
да ми се нешто не сви ди, али је то ређе. Пре 
него што кре нем на посао, напра вим ски цу, 
раз ме ре како не бих погре шио код изра де 
свих потреб них дело ва - исти че Мир ко.

Каже да не може да издво ји није дан 
пред мет као нај дра жи. Сви су му под-
јед на ко дра ги. Нај ма њи екс по нат му је 

брод Викинг који како каже, ста не у мали 
фил џан за кафу, док му је нај ма ња мини ја-
ту ра изра ђе на на кошти ци од баде ма. Нај-
ве ћи екс по нат нажа лост није могао да ста-
не у изло жбе ни про стор. Велик је пре ко два 
метра. У пита њу је ита ли јан ски брод из 15. 
века и има назив „Лапи ко ла“. Мир ко се нада 
да ће уско ро бити при ли ке да га завр ши и 
при ка же шид ској јав но сти. Дру га Мир ко ва 
изло жба наго ве ште на је у ско ри је вре ме али 
на отво ре ном про сто ру. А с обзи ром на то 
да се ради о осе тљи вим екс по на ти ма, из 
Еко ло шког покре та Шид наја ви ли су помоћ у 
набав ци ста кле них витри на где би се чува ли 
Мир ко ви екс по на ти и били доступ ни за гле-
да ње широј јав но сти.

- Еко ло шки покрет Шид је одлу чио да у 
свој план и про грам рада покре не и актив-
но сти да се пре ко одго ва ра ју ћих дона то ра, 
спон зо ра и Општи не Шид, купе одго ва ра ју ће 
орма ни где би се држа ли ова кви пре див ни 
екс по на ти које би гра ђа ни могли да погле-
да ју у одго ва ра ју ћим усло ви ма. Захва љу ју ћи 
овој изло жби, има ли смо при ли ку да упо зна-
мо још јед ног умет ни ка који се бави изра дом 
пре див них пред ме та из при ро де. Еко ло зи 
су има ли жељу да кроз јед ну одго ва ра ју ћу 
визи ју пока жу шири ну нашег духа, да нај ве-
ће богат ство у ства ри јесте у лепо ти, есте ти-
ци и у чистој неза га ђе ној живот ној сре ди ни 
- каже пред сед ни ца Еко ло шког покре та Шид 
Алек сан дра Недић. М. Н.

НЕО БИ ЧАН ХОБИ МИР КА БЕР КЕ РА ИЗ ШИДА

Срем и при мор је
на јед ном месту  

Мир ко Бер кер
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ГОРИ ЦА ПОПО ВИЋ, ГЛУ МИ ЦА

Волим пред ста ве у који ма 
има и сме ха и суза
Гори ца Попо вић је позна та глу ми-

ца, али исто тако добру кари је ру 
је има ла и у сфе ри музи ке, као 

чла ни ца позна те гру пе „Сун цо крет“ 
иза које су оста ли број ни хито ви као 
што су „Пада први снег“, „Моје туге“, 
„Бубе“...

И само та музич ка кари је ра довољ-
на је за један живот.

Гори ца је стал на чла ни ца бео град-
ског „Ате љеа 212“, али је била и аси-
стент на Факул те ту драм ских умет но-
сти у Бео гра ду, опро ба ла се и као 
режи сер, а позна та је и по сво јим 
кре а тив ним хоби ји ма и позо ри шним 
кости ми ма.

Румља ни су има ли при ли ке да је 
гле да ју у више пред ста ва, послед њи 
пут у прет пре ми је ри пред ста ве „Моја 
ти“.

М НОВИ НЕ: Ево у Руми прет пре
ми је ра пред ста ве „Моја ти“ која је 
свој живот запо че ла под насло вом 
„Како је добро виде ти те опет“, али 
су се ту поја ви ли одре ђе ни про
бле ми...

ГОРИ ЦА ПОПО ВИЋ: Извор ни 
наслов је био „Како је добро виде ти 
те опет“ али нисмо доби ли дозво лу 
из Хрват ске да то буде такав наслов, 
јер је то зашти ћен наслов неке песме, 
нама је то мало чуд но, али није то 
нај бит ни је. Пред ста ва је била први 
пут изве де на на затва ра њу „Сте ри ји-
ног позор ја“ у Новом Саду, тре ба ла је 
да буде изве де на у част награ ђе них, 
али зна мо како је било, но без обзи ра 
на то ми смо заи ста при мље ни фан-
та стич но. Није нам било све јед но 
после те целе гужве, јер је тре ба ло 
да иза ђе мо и игра мо после обра зло-
же ња жири ја, али смо врло брзо 
„сми ри ли“ публи ку и при ву кли је да 
гле да ју пред ста ву. Ово је јед на врло 
лепа и емо тив на при ча, комад Олге 
Дими три је вић који гово ри о при ја тељ-
ству, љуба ви, о про шло сти, сада-
шњо сти, о исто пол ној љуба ви, што 
није и глав на тема јер има више сло-
је ва. Има ли смо и гене рал не про бе 
са публи ком и јако лепо пред ста ва 
делу је на публи ку која је емо тив но 
при ма. Ту се нала зе и неке ства ри из 
наше ста ре Југе, неке пар ти зан ске 
песме, има и доста хумо ра и оно што 
ја нај ви ше волим у позо ри шту, то је и 
смех и сузе. Ради ли смо врло лепо са 
мла дом реди тељ ком Сашом Мила-
вић Деј вис која је рође на у Енгле ској, 
која је јако даро ви та и која је у „Ате-
љеу 212“ ради ла јед ну лепу малу 
пред ста ву „Кон сте ла ци је“, а ово је 
сада за вели ку сце ну. То је нешто пот-

пу но дру га чи је од оно га што смо до 
сада ради ли, јер је она пуно ради ла у 
ино старнству и види се један дру га-
чи ји руко пис. Еки па је цела фан та-
стич на, јако смо лепо ради ли и доби-
ли тај фини резул тат и ја сам сигур на 
да ће се пред ста ва допа сти публи ци.

Да каже мо нешто и о тој све при
сут ни јој поја ви код нас, о „теро ру 
мла до сти“ којим се бави и ова 
пред ста ва. Како обја шња ва те 
чиње ни цу да смо као дру штво у 
про се ку ста ри 45 годи на, ода кле 
онда та поја ва и како се она одра
жа ва и на Ваш глу мач ки посао. Има 
ли доста уло га за Вас?

Па јесте. Јед на од ства ри која ми се 
деси ла ове годи не, када сам хте ла да 
про ду жим возач ку дозво лу, рекли су 
ми, мора те на систе мат ски пре глед. 

Добро, ја то раз у мем, ста рост сти же, 
а ти не видиш како сти же. Ја мислим 
да је то доста инди ви ду ал но. Ја лич-
но имам енер ги ју и не оба зи рем се 
мно го на сво је годи не, али заи ста 
мислим да посто ји тај један терор да 
се људи ћушка ју у стра ну, људи који 
су у неким годи на ма, врло је тешко 
ако изгу би те посао да ћете поно во да 
се запо сли те, на кра ју ја то видим и 
око себе, у мојој фами ли ји. То посто-
ји, и то је јед на од тема ове пред ста-
ве, врло лепо обра ђе на и ми смо тако 
напар ви ли да се те „луде бабе“ како 
себе нази ва ју - не пре да ју. Мислим да 
се јед но став но не тре ба пре да ва ти и 
тре ба бори ти про тив дру штва које 
забо ра вља на сво је ста ри је гра ђа не. 
Али да вам кажем, не мисли дру штво 
пуно ни на ове мла ђе, све је то код 
нас тешко и дра ма тич но.

Гори ца Попо вић

M NOVINE :
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С обзи ром на цело куп ну ситу а
ци ју у дру штву, коју сте делом и 
поме ну ли, какав је Ваш став као 
умет ни ка, да ли позо ри ште тре ба 
да буде анга жо ва но, да ли глум ци 
тре ба да буду анга жо ва ни, неки се 
опре де љу ју поли тич ки, неки су 
били и на функ ци ја ма, али већи на 
само ради свој посао.

Ми смо (глум ци) ула зи ли у раз не 
бит ке и били смо исту ре ни у вре ме 
демо крат ских про ме на и опе кли смо 
се. Нисмо баш про шли сјај но у све му 
томе, јер се наста ви ла та прак са 
наме та ња погре шних људи, а ми смо 
се нада ли да ћемо сами одлу чи ва ти 
о неким сво јим позо ри шним ства ри-
ма, али то се очи глед но код нас пона-
вља, сва ка власт има сво је игран ке и 
сво је фаво ри те, тако да је то, као и 
мно ге ства ри у нашем дру штву, изме-
ша но, и без кри те ри ју ма, без пра ве 
кул тур не поли ти ке, тако да то често 
депри ми ра. Ја нисам више за то да 
се лич но негде анга жу јем, ја се тру-
дим да у свом малом све ту напра вим 
коли ко год могу чести ти је ста ври, 
ства ри које ће нешто да поме ре. Ево 
ова пред ста ва је јед на од тих која ће 
да иза зо ве неку лепо ту и добро ту и 
борим се у том свом неком малом 
кру гу. Има људи који мисле да се тре-

ба анга жо ва ти и не могу ни њих да 
осу ђу јем, јер мисле да могу да нешто 
про ме не, напра ве нешто зна чај но и 
не желим ни њима да оду змем то 
пра во.

У Руми сте рани је били са пред
ста вом „Слав на Фло ранс“ то је 
јед на заи ста див на пред ста ва која 
је оду ше ви ла рум ску публи ку. 
Вама је сва ка ко био иза зов да као 
осо ба која изу зет но добро пева 
тума чи те Фло ранс, коју је тума чи
ла и слав на Мерил Стрип. Да ли 
бисте воле ли више таквих уло га?

Воле ла бих, да. Рет ки су ти кома ди 
који се десе, није лако доћи до доброг 
кома да, добро скро је ног, па да још 
мени одго ва ра. Јако ми је легла та 
уло га и задо вољ на сам њом, ми смо 
у стал ној потра зи за тим у позо ри шту 
- таман поми сли те ово ће да буде 
фан та стич но, а не испад не тако. Ево 
сада имам јед ан швед ски комад који 
ћу ради ти са коле гом Феђом Сто ја но-
ви ћем, а зове „Тет ка Цве та“, јако леп 
и духо вит, исто вре ме но и сетан и то 
ћемо ради ти на јесен, као само стал-
ну про дук ци ју. То је јед на од пред ста-
ва у којој ћу и пева ти и која ме раду је, 
надам се да ће то бити јед на лепа 
пред ста ва и да ћемо доћи поно во у 
Руму.

Иако сте тален то ва ни и за музи
ку, кре а тив не хоби је, режи ра ли 
сте, пре да ва ли на ФДУ, ипак сте 
изја ви ли да сте пре све га, глу ми ца. 
Иза Вас је изу зет на фил мо гра фи ја. 
Коли ко Вам чини част што сте 
игра ли у култ ним фил мо ви ма као 
што су „Мирис пољ ског  цве ћа“, 
„Наци о нал на кла са“, „У раља ма 
живо та“?

То је див но, мислим да сам има ла 
сре ће и дра го ми је што сам била у 
том новом тала су, реди те ља који су 
дошли из Чешке и напра ви ли те сјај-
не фил мо ве. То су неке ства ри које 
вам се десе или не десе у живо ту и 
није то само пита ње дара и вред но ће 
него и пита ње неких срећ них окол но-
сти, тако да сам ја јако срет на због 
тих неких фил мо ва, што могу да их 
убе ле жим у сво ју био гра фи ју.

У фил му „Там на стра на сун ца“ из 
1988. годи не игра ли сте поред Бре
да Пита. Њему је то била прва већа 
уло га и играо је сина, а мај ку је 
тума чи ла Миле на Дра вић. Ви сте 
има ли уло гу кућ не помоћ ни це 
Нине. Да ли се тада могла виде ти 
нека хари зма, да сте поми сли ли 
овај глу мац ће има ти сјај ну кари је
ру и бити свет ски познат, сем што 
је тада био млад и леп?

Не. Ништа спе ци јал но - био је 
млад, сла дак, вре дан. Тада је био 
заи ста млад и ништа није ука зи ва ло 
тада да ће да поста не таква зве зда.

С. Џаку ла

У пуној вели кој дво ра ни Кул тур ног 
цен тра рум ска публи ка је има ла при-
ли ку и задо вољ ство да погле да прет-
пре ми је ру пред ста ве „Моја ти“ Ате-
љеа 212.

Реч је о пред ста ви која је наста ла по 
тек сту Олге Дими три је вић „Како је 
добро виде ти те опет“ којим је побе ди-
ла на кон кур су Сте ри ји ног позор ја за 
нај бо љи ори ги нал ни дома ћи драм ски 
текст 2014. годи не.

Пред ста ва, због про бле ма веза них 
за аутор ство које нису доби ли од 
„Нових фоси ла“ - наслов је један стих 
њихо ве песме - мења назив у „Моја 
ти“ чију режи ју пот пи су је Алек сан дра 
Мила вић Деј вис. 

Како саме у пред ста ви кажу - „луде 
бабе“ игра ју наше сјај не глу ми це Све-
тла на Цеца Бој ко вић, Тања Бошко вић 

и Гори ца Попо вић, а ту су, као мла де 
сна ге Софи ја Јури чан и Иван Миха и-
ло вић.

Ова пред ста ва се нај ви ше бави про-
бле мом ста ро сти, поло жа ја ста рих 
лица у нашем дру штву, а ми иако 
наци ја чији је про сек ста ро сти 45 годи-
на, мар ги на ли зу је мо већи ну наше 
попу ла ци је у том „теро ру мла до сти“ 
којем смо под ле гли. 

Али исто вре ме но, ово је и пред ста-
ва о љуба ви, исто пол ној љуба ви, при-
ја тељ ству, иде а ли ма и несна ла же њу у 
вре ме тај ку на и при ва ти за ци је, бор би 
за прав ду, али и смр ти која је стал но 
при сут на.

Пред ста ву чини 17 сце на уокви ре-
них про ло гом и епи ло гом Цеце Бој ко-
вић и њеним обја шње њем публи ци 
како је хепи енд ипак могућ.

Пред ста ва „Моја ти“ 

Ми смо (глум ци)
ула зи ли у раз не

бит ке и били смо
исту ре ни у вре ме 

демо крат ских
про ме на и опе кли
смо се. Нисмо баш 

про шли сјај но у све му 
томе, јер се наста ви ла 

та прак са наме та ња 
погре шних људи,

а ми смо се нада ли
да ћемо сами

одлу чи ва ти о неким 
сво јим позо ри шним 

ства ри ма
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ЈАСНА КНЕ ЖЕ ВИЋ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ ОСЛИ КА ВА НАГА ЖЕН СКА ТЕЛА

Тело као плат но за сли ка ње

Боди арт као пра вац модер не умет-
но сти настао је након 1966. годи не 
и под ра зу ме ва све про це се у који-

ма умет ник кори сти вла сти то или туђе 
тело као мате ри јал ну под ло гу умет нич-
ког дела. Тело је слу жи ло као плат но за 
сли ка ње, тран спа рент за паро ле, мате-
ри јал за раз ли чи те фигу ре. 

Кори шће ње моде ла, тј. живог плат на 
даје додат ну димен зи ју цело куп ној сли-
ци. Еле ган ци ја покре та, мими ка и став 
тела допри но се пре но ше њу пору ке. 
Међу тим, боди арт није сву да при хва ћен 
као лепа умет ност. Глав ни раз лог је то 
што се нај че шће изво ди на нагим тели-
ма, која, иако у слу жби умет но сти, и 
даље пред ста вља ју неку врсту табуа. 

Митров чан ка која вео ма успе шно већ 
чети ри годи не осли ка ва нага жен ска 
тела и од њих чини умет нич ка дела је 
Јасна Кне же вић. Недав но је на так ми че-
њу у боди арту у Загре бу осво ји ла прво 
место и пла си ра ла се на свет ско так ми-
че ње које се од 24. до 30. јула одр жа ва 
у Аустри ји. Пред став ни ца Срби је на так-
ми че њу у Загре бу исли ка ла је лико ве из 
нор диј ске мито ло ги је и заслу же но одне-
ла побе ду. 

- На так ми че њи ма има мо пет сати да 
осли ка мо тело, што јесте довољ но вре-
ме на, али је при лич но стре сно. Стал но 
си под тен зи јом, не стиг неш ни да једеш 
ни да пијеш, међу тим, када се завр ши 
осли ка ва ње, будем задо вољ на. Поно-
сна сам на све сво је радо ве, пого то во на 
овај побед нич ки из Загре ба, мада ми се 
и даље сви ђа ју и први радо ви. Пред так-
ми че ња вежбам тако што пра вим ски це 
и гле дам да се укло пи у рељеф тела, да 
видим да ли се може доби ти неки тро ди-
мен зи о нал ни ефе кат. Ако је у пита њу 
неки детаљ који тре ба да дора дим, онда 

про ве жбам на себи. Мада, деша ва ми се 
да одем на так ми че ње и да не про ве-
жбам ништа, али сам схва ти ла да одлич-
но функ ци о ни шем под при ти ском, што је 
добро – при ча Јасна, која је завр ши ла 
Сред њу меди цин ску шко лу „Дра ги ња 
Ник шић“, смер козме тич ки тех ни чар, а 
касни је и Вишу меди цин ску, смер нутри-
ци о ни ста. 

У свет боди арта упло ви ла је сасвим 
слу чај но, пре чети ри годи не, када је 
поже ле ла да се при ја ви за јед но так ми-
че ње у шмин ка њу. Пошто јој кате го ри ја 
кла сич ног вечер њег и днев ног шмин ка-
ња није била пре ви ше зани мљи ва, сме-

ло се одлу чи ла да одго во ри на боди арт 
иза зов на тему „Космос“. Реа ли зу ју ћи тај 
кон цепт схва ти ла је да је сли ка ње по 
телу њена љубав.

- Поче ла сам да пра тим сва так ми че-
ња, обич но су она на сај му козме ти ку у 
окто бру и апри лу, и углав ном сам била 
успе шна. Ово је сада изме ђу посла и 
хоби ја, радим осли ка ва ње лица на деч-
јим рођен да ни ма, боди арт је ефек тан 
када се ради и за рекла ме. Надам се да 
ће бити пози ва. Тре нут но је осли ка ва ње 
тела допу на мом послу, радим као 
козме тич ки тех ни чар – каже наша саго-
вор ни ца.

Она за крај наво ди да су у боди арту 
боје вео ма важне. При лич но су ску пе и 
наба вља их у Бео гра ду од жене која је 
орга ни за тор так ми че ња. Те боје за тело 
се лако ски да ју водом и сапу ном и када 
се нано се на тело, кожа може да дише. 
Поред боја, вео ма вели ку уло гу игра ју 
спе ци јал ни ефек ти и кости ми, који су 
вео ма важни за финал ни изглед самог 
боди арта, јер раду дају аутен тич ност и 
гла мур, а за спе ци јал не ефек те је заду-
же на њена сестра Мили ца.  

Б. Села ко вић 

Јасна каже да није лако про на ћи моде-
ла за так ми че ње, јер се девој ке углав ном 
сти де. 

- У почет ку су моде ли били људи које 
позна јем, њима је мало био про блем да се 
ски ну. Касни је су се при ја вљи ва ле девој ке 
и њима ски да ње није био про блем. Нај бит-
ни је је да ти буде модел неко ко је само у-
ве рен, ко може да иза ђе на сце ну и изне се 

то како тре ба. Џабе ако ће иза ћи на сце ну 
погу ре на, неће бити цело дело уком по но-
ва но. Нема баш пуно заин те ре со ва них, 
рет ко да неко баш жели да се ски не у маси 
људи на сај му козме ти ке, али нађе се. 
Има ла сам девој ку која је желе ла да 
савла да сти дљи вост и била је баш поно-
сна на себе када се так ми че ње завр ши ло 
– при се ћа се Јасна. 

Само у ве ре ни моде ли

Кори шће ње моде ла,
тј. живог плат на

даје додат ну
димен зи ју

цело куп ној сли ци.
Еле ган ци ја покре та, 

мими ка и став
тела допри но се

пре но ше њу пору ке

Јасна Кне же вић осли ка ва модел на так ми че њу у Загре бу 
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РУЖЕ НА ЧЕР ВЕН СКИ, СКУД „ХЕРОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“ ИЗ СТА РЕ ПАЗО ВЕ

Сва моја деца
Деч ји фол клор ни фести вал Злат на бра-

на, који оку пља број не деч је ансам бле 
из кул тур но умет нич ких дру шта ва и 

шко ла Вој во ди не одржан је послед њег 
викенда у јуну у Киса чу. На фести ва лу сва ке 
годи не насту па ју и деч ји фол клор ни ансам-
бли СКУД „Херој Јан ко Чме лик“ из Ста ре 
Пазо ве, које при пре ма Руже на Чер вен ски. 
Био је то повод да са овом коре о граф ки њом 
попри чам о њеном ама тер ском раду који 
тра је шест де сет годи на.

Руже на Чер вен ски, рође на Феј ђи, Ста ро-
па зов чан ка бач ко пе тро вач ког поре кла, је 
учи те љи ца, која се и по одла ску у пен зи ју 
још увек дру жи са децом. Често сво јим бив-
шим уче ни ци ма, сада већ одра слим људи-
ма гово ри моја деца, као и нај мла ђим фол-
кло ра ши ма са који ма ради. За свој педа го-
шки и рад у фол кло ру Руже на Чер вен ски је 
доби ла на сто ти не дипло ма, злат них пла ке-
та, чак је два пута доби ла нај ве ће при зна-
ње Кул тур но – про свет не зајед ни це Срби је 
– Злат на знач ка Срби је 1985. и 1990. годи-
не. Од свих при зна ња, која су јој дра га ипак 
је нај дра жи деч ји осмех на про ба ма и 
насту пи ма.

- Од мале на волим децу. Као уче ни ца 
основ не шко ле у нижим раз ре ди ма, често 
са одла зи ла код ком ши ни ца Мил ке Бар ток 
и књи жев ни це Ане Маје ра и пома га ла им 
када су купа ле сво ју децу. Те две сестре 
биле су ми као дру ге маме, јер ја мај ку 
нисам пам ти ла. Биле су ми дра ге и њима 
могу бити захвал на, што сам кре ну ла путем 
учи те љи це. Моја мај ка је умр ла када сам 
има ла две годи не и о мени је бри ну ла нај-

ви ше бака, али сам доста тога учи ла и 
сама. Била сам одма ле на све стра на, 
актив на у спор ту, у гим на сти ци, пли ва њу, 
атле ти ци али и у кул ту ри, не само у фол-
кло ру, већ и у позо ри шту, реци то ва њу, соло 
пева њу - каже Руже на Чер вен ски.

Фол клор је ипак остао Ваша живот на 
љубав.

- Фол клор је моја љубав од мале на. Већ 
у заба ви шту сам пома га ла вас пи та чи ци у 
при пре ми коре о гра фи је. Касни је у шко ли 

има ли смо тако зва не бесе де, стал но смо 
игра ли исте игре и тре ба ло је при пре ми ти 
нове коре о гра фи је. Тада смо доби ли књи ге 
из Сло вач ке и про фе сор ка физич ког Мил ка 
Бар ток ми је чита ла, а ја сам учи ла кора ке 
да при пре ми мо нове коре о гра фи је. Било је 
то тешко, али савла да ла сам. Касни је као 
девој ка сам игра ла у школ ској, ван школ ској 
и сту дент ској фол клор ној гру пи.

Да ли сте има ли неки идол у фол кло
ру?

Všetky moje deti
Posledný júnový víkend v Kysáči pre bi e-

ha Detský folklórny festi val Zlatá brána 
ktorý zosku pu je početné detské súbory 

z kltúrno ume leckých spol kov a škôl vo Voj-
vo di ne. Festi val sa pra vi del ne zúčastňujú aj 
detské folklórne súbory SKUS hrdi nu Jan ka 
Čmelíka, ktoré nacvi ču je Ruže na Ćervenská. 
Bol to dôvod aby sme sa s cho re o graf kou 
porozprávala o jej ochotníckej čin no sti, ktorá 
trvá šesťdesi at rokov.

Ruže na Červenská, narodená Fejdiová, 
Sta ro pa zov čan ka, petrovského pôvodu, 
patrí med zi tie uči teľky, ktoré sa aj po odcho-
de do výslužby kamaráti s deťmi. Často 
svojím bývalým žia kom, teraz už dospelým 
ľudom hovorí moje dieťa, tak ako aj tým 
najmenším. Odkedy sa tá láska k deťom a k 
tan cu u vás zja vi la? 

 Od malič ka som chce la deti. Ako žiač ka 
základnej školy, 2 až 4 ročník cho di la k 
susedám a naj vi ac k tety Milky Bar to ko vej a 
Anne Maje ro vej, spi so va teľky, aby som im 
pomáhala keď kúpali deti. Tie dve sestry mi 
boli ako druhé mamy, pre to že som svo ju 
mamu nema la. Boli mi také milé a dobré, že 
môžem aj im ďakovať, že som takou cestou 
kráčala tak voľne. Môj otec nec ho di e val na 
rodi čovské, stará mama bola obťažená s 
výcho vou mňa a sestry, tak som sa samo-
stat ne vychovávala a bola som vše stran ne 
vzdelaná. Aj špor tovkyňa, aj divadelníčka, aj 
vo folklóre, vša de ma bolo.

 Folklór je vašou život nou záľubou. 
  Folklór je mojou záľubou od malič ka. 

Tan čiť som zača la ako maličká, škôlkarka 
pomáhala som vychovávateľke. Voľakedy v 
ško le sme mali besedy, stále sme to tan či li a 
bolo tre ba robiť aj nové cho re o gra fie. Dosta-
li sme knihy zo Slo ven ska a potom teta Mil ka 
Bartoková bola pro fe sor kou tele snej výchovy 
ona mi čítala a ja som robi la kroky aby sme 
uro bi li nové cho re o gra fi. Bolo to ťažko, ale 
zdo la la som to, aby sme zac ho va li ten folklór  
taký, aký bol vtedy. Už ako mladá som tan-
či la v troch skupinách, škol skej, mimoš kol-
skej a štu dent skej.

Mali ste aj nejaký svoj idol?
- Moja mama bola vychovávateľka, hovo-

ri li mi, že všet ko vede la robiť a bola mi 
príkladom. Nehovorím, že som dosi a hla 
veľa v týchto rokoch a mám ich na chrb te 80 
a ešte stále som s deťmi, ja sa cítim s nimi 
mla dou. Mám ich rada ako by všetky boli 
moje, hoci nie kedy 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 žia kov poznám, čo je zri ed ka vosť u uči-
teľov. Nedávno som mala stret nu tie 
generácie 1948/49, to bola moja druhá 
generácia a iba na jedného žia ka som si 
nespo me nu la, no iba na chvíľku a potom 
som si spo me nu la aj na jeho sestru, kto rej 

som dávala ceruzky a papi er aby kre sli la 
kým mama a ocko boli v poli. Dobre si 
pamätám aj tanečníkovs ktorými som pra co-
va la. Dnes mám žia dosť zosku piť ich a robiť 
s nimi. Bolo by to krásne, lebo dnes nacvi ču-
jem už ich vnu kov.

Zdá sa že ste nema li ľahké det stvo a 
ani život.

 Zvykla som si na všetky nehody ale aj 
dobroty v živo te, lebo keď ras ti e te bez 

Ружена Червенски (десно)
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- Моја мама је била вас пи та чи ца, нисам 
је упам ти ла али како су ми при ча ли о њој, 
зна ла је све да ради и она је била мој идол. 
Не кажем да сам пости гла пуно, али ни 
мало, јер у овим годи на ма, а имам их 80,  
још увек се дру жим са децом. Са њима се 
осе ћам мла ђом. Волим их као да су моја 
иако нека да и вичем када ме не слу ша ју, 
они се не љуте на мене, јер их после тога 
загр лим, пољу бим и то је та љубав која ме 
одр жа ва у фол кло ру, ето већ 60 годи на. И 
данас се ја свих мојих уче ни ка сећам и 
позна јем их. Недав но сам има ла сусрет 
гене ра ци је 1948/49, била је то моја дру га 
гене ра ци ја уче ни ка и само се јед ног уче ни-
ка нисам сети ла, али крат ко и онда сам се 
сети ла не само њега већ и њего ве сестре 
која је често дола зи ла код бра та и зајед но 
су црта ли док су им мама и тата били на 
њиви. Добро се сећам и свих фол кло ра ша 
са који ма сам ради ла. И сада имам жељу 
да их оку пим као вете ра не и да ради мо. 
Било би то лепо, јер данас радим са мно-
гим њихо вим уну ци ма.

Чини ми се да нисте има ли без бри жно 
детињ ство, а ни живот?

- Нави кла сам на све неда ће, али на 
добро у живо ту. Када расте те без мај ке, 
када тата није стал но са вама и о вама бри-
не бака мора те да навик не те и сами да 
зара ђу је те као дете. Ја сам често одла зи ла 
да радим како би себи нешто купи ла, иако 
нисмо били тако сиро ма шна поро ди ца. Ја 
сам воле ла да зара дим сама и онда сам 
одла зи ла у позо ри ште или опе ру у Нови 
Сад. У шко ли ми је све било лако иако 
нисам била оми ље на, мора ла сам све сво-
је оце не поште но да зара дим. Учи ла сам 
често рано ују тро, уста ја ла нека да и у три 
како би све пости гла. Касни је када сам већ 
има ла сво ју поро ди цу увек сам била нај ва-
жни ји стуб у њој. Супруг Миро слав, наша 

фуд бал ска леген да, као тре нер често је 
био у ино стран ству, а ја оста ја ла код куће 
са две ћер ке, Мире ном и Зден ком, која је 
кре ну ла мојим сто па ма у фол кло ру, али 
није истра ја ла као ја.

 
Рође ни сте у Бач ком Петров цу, а како 

сте сти гли у Ста ру Пазо ву?
- Када сам као учи те љи ца поче ла да 

радим у Слан ка ме нач ким Вино гра ди ма 
било ми је то тешко, јер су тамо била ком-

би но ва на оде ље ња. Било је то моје прво 
рад но место 1957. годи не, али тамо сам 
била два месе ца. Затим сам дошла у Ста ру 
Пазо ву и доби ла четвр та ке. Била је то моја 
прва гене ра ци ја. Ина че сам поче ла да 
радим са 18 годи на и био је то успе шан 
поче так мог рада у шко ли. Ради ла сам у 
основ ној шко ли Пин ки са сло вач ким оде-
ље њем. Тамо сам ради ла 22 годи не, чак су 
ме про гла си ли за нај бо љу учи те љи цу. 
Ника да у шко лу нисам касни ла, увек сам 

дола зи ла пола сата рани је а тако је и данас 
када одла зим на про бе. Пара лел но са пре-
да ва њи ма, децу сам учи ла не само него ва-
њу фол клор ног бла га али и дру ге ства ри, 
тако да су моја деца увек била спрем на за 
так ми че ња, где су пости за ла добре резул-
та те. Нећу бити скром на ако кажем да сам 
била добра учи те љи ца, иако ме деца нису 
тако зва ла. За њих сам била дру га ри ца и 
данас ме тако зову. 

  
Од мале на са децом, ето и сада у пен

зи ји опет са децом.
- Када сам пре 25 годи на оти шла у пен зи-

ју наста ви ла сам да радим са децом у фол-
кло ру у СКУД „Херој Јан ко Чме лик“. Има ла 
сам и имам три, чети ри гру пе и стал но оку-
пљам ту децу. То ми је циљ. Јако сам се 
лепо осе ћа ла када ми је мој Пре драг Пје-
тло вић, који не раз у ме нај бо ље сло вач ки, 
недав но на госто ва њу у Сло вач кој на пита-
ње – Како ти је овде? – одго во рио – Одлич-
но, ја би овде остао. Дакле могу да кажем 
да ми има мо здра ве поро ди це, које под јед-
на ко воле и сло вач ки и срп ски фол клор и 
није им бит но где им дете игра. Ја нисам 
љубо мор на ако сло вач ко дете игра у срп-
ском ансам блу. Поно сна сам на то, јер деца 
су тада бога ти ја дво је зич но шћу, оби ча ји ма 
и јед ног и дру гог наро да. Мислим да не тре-
ба да буде мо огра ни че ни већ тре ба да 
пошту је мо туђе исто као и сво је. Доста сам 
анга жо ва на око фол кло ра. Можда ће неко 
рећи да је то глу пост, али за мене није. 
Мислим да је то добар посао за него ва ње 
фол кло ра Сло ва ка. А да ли ће то неко, 
нека да да цени није ми бит но. Не радим то 
да би неко нека да рекао – сва ка част шта је 
та Чер вен ска за нас ура ди ла. Не, ја то 
радим пре све га за себе, да ја будем задо-
вољ на, јер фол клор је моја љубав.

 Ана Симо но вић

mamy, keď ani otec nie je stále pri vás, ale 
sa o vás stará babič ka  tak si musíte zvyknúť 
sami si zarábať dináre. Ja som často cho di-
e va la robiť, aby som si kúpila nie čo, aj keď 
sme nebo li taký chu dobný, ale ja som bola 
taká, že som to chce la a potom som mala 
svo je dináre a mohla isť aj do diva dla ale bo 
opery do Nove ho Sadu. V ško le mi všet ko 
ľahko padlo, ale som nebo la miláčikom, 
muse la som si svo je známky zaro biť. Uči la 
som sa nad ránom oko lo tre tej som vstávala, 
uči la sa potom šla do školy. Ani nevi em ako 
som to mohla vydržať. Nesko šie ked´som už 
mala vlastnú rodi nu, ja som bola ten 
najdôležitejší stĺp v rodi ne. Man žel Miro slav, 
legen da nášho fut ba lu bol často ako tréner v 

zahraničí a ja som bola doma s dcéremi 
Mire nou a Zden kou, ktorá zača la kráčať 
moji mi sto pa mi, ale nezo tr va la v tom ako ja.   

Ruže na Červenská sa naro di la v 
Báčskom Petrov ci a ako sa dosta la do 
Sta rej Pazovy?

- Keď som priš la ako uči teľka do Slan ka-
menských Vino hra dov to mi veľmi ťažko 
padlo, lebo boli kom bi no vané odde le nia. 
Bolo to moje prvé pra covné mie sto 1957 
roku, ale som tam bola iba dva mesi a ce. 
Potom som priš la do Sta rej Pazovy a dosta-
la som štvrtý ročník. To bola moja prvá 
generácia pra co vať som zača la ako 18-roč-
na a mala som úspešný zači a tok. Vtedy 
som robi la v Pin ki ško le v slo ven skom 
oddelení a bola som tam 22 roky. Vyhlásili 
ma aj za naj lep šiu uči teľku. Nikdy som do 
školy nemeš ka la, vždy som priš la pol ho din-
ku skôr a tak je to aj dnes vo fol klo re. Para-
lel ne s vyučovaním uči la som deti nie len 
tan čiť, ale aj iné veci a to s takou chuťou a 
tak normálne, že tie deti boli úspeš ne na 
súťaži ach, kde mali pozo ru hodné výsledky 
aj keď sa oso bit ne nepri pra vo va li. Nie som 
neskromná keď povi em, že som bola dobrá 
uči teľka aj ked´ ma deti tak nevo la li. Pre 
ních som bola súdruž ka  a aj dnes ma tak 
volajú.

Od malič ka s deťmi a aj teraz vo výslu
žbe tiež s deťmi.

- Keď som pred 25. rok mi odiš la do 
výslužby tak som pokra čo va la robiť ďalej 
s deťmi vo folklóre v SKUS hrdi nu Jan ka 
Čmelíka. Mala som a aj mám tri, štyrii sku-

piny a stále zbi e ram tie deti. To mi je aj cieľ. 
Veľmi som sa príjemne cítila nedávno na 
Slo ven sku, keď mi môj Pre drag Pje tlo vić, 
ktorý nero zu mel všet ko po slo venský, na 
otázku – Kako ti je ovde? – odpo ve dal – 
Výbor ne, ani sta diaľto neodídem. Tak 
môžem pove dať, že mi tu máme veľmi 
zdravé rodiny ktoré majú rád ajslo venský 
ajsrbský folklór a ani je nie dôležité kde 
dieťa tančí. Ja som nie žiarlivá ak slo venské 
dieťa tančí v srb skom folklóre. Ja som hrdá 
na to, lebo ony tak zbo hatnú dvoj-
jazyčnosťou, zvykmi aj jedného aj druhého 
národa. Myslím si, že netre ba byť ohra ni-
čený, tre ba si ucti e vať cud zie ale aj svo je. 
Keď ide o folklór ja všet ko robím ako keď 
som bola v ško le. Príprava je veľmi dôležitá. 
Angažovaná som veľa vo fol klo re, možno 
niek to povie za hlúposť, ale pre mňa to nie 
je hlúposť, lež veľká práca v zachovávaní 
folklóru Slovákov. A či si to niek to bude ctiť 
ale bo nie uvidíme. Ja si to ani neželám, lebo 
to nerobím, aby niek to raz pove dal – každá 
česť, čo tá Červenská pre nás uro bi la. Nie, 
ja to robím pre dov šetkým pre seba, aby 
som ja bola spokojná, lebo folklór je mojou 
láskou.

Za svo ju peda go gickú a folklórnu čin nosť 
Ruže ne Čer ven skej sa dosta lo na stovky 
diplo mov, zlatých pla ki et a až dva krát 
najvyššie uzna nie Kultúrno- osve tového 
spo lo čen stva Srb ska – Zlatý odznak Srb ska 
1985. a 1990. roku. Zo všetkých uznaní, 
ktoré sú jej milé, pred sa je jej najmilší 
detský úsmev na skúškach a vystúpeni ach.

 Anna Simonovićová

Има мо здра ве
поро ди це, које

под јед на ко воле
и сло вач ки и срп ски 
фол клор и није им 
бит но где им дете 

игра. Ја нисам
љубо мор на ако

сло вач ко дете игра
у срп ском ансам блу
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ОВАН: Обра ти те 
па жњу на раз ли чи те 
де та ље у но вим пре го-
во ри ма, јер ства ри ко је 

има ју ва жно зна че ње че сто оста ју 
скри ве не из ме ђу ре до ва или иза 
не чи јих обе ћа ња. По слов но над му-
дри ва ње по не кад де ли је су ви ше 
за мор но. Код вас про ве ја ва до бра 
во ља и емо тив на но та, а код ва шег 
парт не ра сми сао за ле пим и ко ри-
сним ства ри ма. Уме те сјај но да се 
до пу њу је те на раз ли чи те на чи не. 

БИК: По не кад гу би те 
ва жну нит у по слов ном 
ди ја ло гу што пред ста-
вља до во љан по вод  

да се не упли ће те у раз ли чи те иза-
зо ве. Не до ста так ин фор ма ци ја 
узро ку је по гре шну про це ну или 
но ве не спо ра зу ме у од но су са 
са рад ни ци ма. Ва жно је да се при-
др жа ва те сво јих пра ви ла у са рад-
њи. Из не над ни су срет са јед ном 
осо бом де лу је под сти цај но на 
ва ше емо тив но рас по ло же ње. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ко 
ва ше по на ша ње ту ма-
чи као из ве сну нео д го-
вор ност , сто га мо ра те 

да про ме ни те свој став и на ступ 
пред са рад ни ци ма. Све има сво ју 
до бру или ло шу стра ну, а на ва ма 
је да са чу ва те до бру по слов ну 
по зи ци ју и ду го роч ни је ин те ре се. 
Парт нер има по зи ти ван ути цај на 
ва ше рас по ло же ње и ин спи ра ци ју. 
Ка да се на ла зи те у при ли ци ужи-
вај те у раз ли чи тим си ту а ци ја ма 
ко је вас емо тив но збли жа ва ју. 

РАК: Не ве ру је те у 
но ве ин фор ма ци је и 
не чи ју при чу али исто-
вре ме но не ма те ни 

ве ли ки ути цај на сво ју око ли ну. 
Нај ве ће про бле ме вам за да је не ко 
од са рад ни ка ко без ва шег зна ња и 
про тив ва ше во ље чи ни не ке 
по гре шне ства ри. До зво ли те свом 
парт не ру да до не се но ву од лу ку у 
за јед нич ко име. Под ра зу ме ва се 
да мо ра те има ти до вољ но по ве ре-
ња у бли ску осо бу, чак и у не кој 
не ја сној си ту а ци ји.  

ЛАВ: Тре нут ни не у-
спех или гу би так не 
тре ба да до жи вља ва те 
као не ки вид лич ног 

по ра за. Но ву си ту а ци ју на по слов-
ној сце ни при хва ти те као ло ги чан 
след до га ђа ја и као до бар под сти-
цај да про ме ни те свој од нос пре ма 
са рад ни ци ма. По ка жи те ви ше дис-
кре ци је у свом при ват ном или 
ин тим ном по на ша њу, не мој те 
до зво ли ти да ва шу па жњу за о ку-
пља ју не ке осо бе са стра не или 
ла ска ви ком пли мен ти ко је до би ја-
те. 

ДЕ ВИ ЦА: Не ма раз ло-
га да ис тра жу је те 
област или пи та ња 
ко ја спа да ју у зо ну 

ви со ког по слов ног ри зи ка. Бу ди те 
до вољ но ра зум ни и не мој те чи ни-
ти ства ри ко је пред ста вља ју по тен-
ци јал ни ри зик за ваш по слов ни или 
дру штве ни углед. По тру ди те се да 
бо ље раз у ме те не чи ју не моћ или 
емо тив на огра ни че ња кроз ко ја 
про ла зи. Парт нер не же ли да вас 
до дат но оп те ре ћу је не ким сво јим 
ди ле ма ма.

ВА ГА: По не кад је 
те шко ла ко пре по зна ти 
тим ко ји по бе ђу је и 
стра ну ко ја гу би. Збу-

њу ју вас од го во ри ко је до би ја те од 
са рад ни ка, јер сва ко има не ку сво-
ју вер зи ју при че или лич не ин те ре-
се ко ји не мо гу да се под ве ду под 
за јед нич ки до би так. По ла ко по чи-
ње да вам сме та не чи је при су ство 
или про во ка тив но по на ша ње. 
Во ли те да го спо да ри те ком плет-
ном си ту а ци јом у емо тив ном од но-
су.

ШКОР ПИ ЈА: Уко ли ко 
вам је ста ло да оства-
ри те по слов ни до би-
так, ва жно је да бу де те 

за ко рак ис пред дру гих и до вољ но 
упор ни у сво јим на ме ра ма. За но-
си те се не ким но вим иде ја ма. 
Парт нер са сим па тич ним осме хом 
по сма тра ва ше ре ак ци је ко је под-
се ћа ју на хва ли са вост или над ме-
ност. Учи ни те све што је по треб но 
да ва ша по ро ди ца осе ти по зи тив не 
про ме не и за до вољ ство у за јед-
нич ким си ту а ци ја ма. 

СТРЕ ЛАЦ: Не ко вас на 
ин ди рек тан на чин 
ка жња ва, али ви пре-
ћут но или сми шље но 

при ста је те на та кав вид од но са. 
Ја сно вам је да мно ге ства ри 
из гле да ју дру га чи је у од но су на 
оно што се јав но го во ри или пре до-
ча ва у дру штву са рад ни ка. Све 
че шће по чи ње да вам не до ста је 
не чи је при су ство или емо тив на 
па жња. Не ма раз ло га да по ти ску је-
те сво ја осе ћа ња по себ но кад се 
на ла зи те уз бли ску осо бу. 

ЈА РАЦ: Не до па да вам 
се не чи ја ла ска вост 
или по ма ло уси ље но 
по на ша ње. На осно ву 

пр вог ути ска би ће вам ја сно да 
по сто ји ја сна гра ни ца до ко је мо же-
те да ра чу на те на од ре ђе не са рад-
ни ке. По тру ди те се да за шти ти те 
сво је по слов не ин те ре се. Све 
ви ше вам је по треб но не чи је при-
су ство и раз у ме ва ње у не ким си ту-
а ци ја ма, ме ђу тим има те ути сак да 
во ље на осо ба тре нут но не ма ри 
мно го за ва ше же ље. 

ВО ДО ЛИ ЈА: По ка за ће 
се да има те до бре 
по слов не иде је и прог-
но зе. По сто је  раз ли чи-

та ту ма че ња до га ђа ја али не мој те 
до зво ли ти да не ко ме ња сми сао 
ва шег успе ха. До ка жи те сво је 
ин те лек ту ал не или прак тич не спо-
соб но сти на де лу. При у шти те се би 
до бру за ба ву или су срет са јед ном 
за ни мљи вом осо бом за ко ју вас 
ве зу ју слич ни афи ни те ти. По ка за-
ће се да слич но сти де лу ју под сти-
цај но у збли жа ва њу.

РИ БЕ: Не ко вам на ме ће 
раз ли чи те об ве зе и 
по ку ша ва да вас на ве де 
на сво је ци ље ве. 

До вољ но сте му дри да оправ да те 
не чи ја оче ки ва ња, али и да са чу ва те 
лич не ин те ре се. Из бе га вај те јав ну 
рас пра ву и си ту а ци је ко је вас до дат-
но за ма ра ју. Не ма раз ло га да сум-
ња те у сво ја осе ћа ња или у до го вор 
ко ји има те са во ље ном осо бом. 
По не кад уме те да де лу је те су ви ше 
стро го пре ма свом парт не ру.

VREMEPLOV
12. јул

100. п.н.е. Ро ђен рим ски вој-
ско во ђа, пи сац и др жав ник Гај 
Ју ли је Це зар. 
1920. Зва нич но отво рен 
Па нам ски ка нал, шест го ди на 
по што је кроз ње га про шао 
пр ви брод. 

13. јул
1985. На ста ди о ни ма у Лон до-
ну и Фи ла дел фи ји исто вре ме-
но одр жа ни ху ма ни тар ни рок-
кон цер ти „Li ve Aid“ ко је је ор га-
ни зо вао Боб Гел доф за по моћ 
глад ни ма у Афри ци. При ку-
пље но пре ко 60 ми ли о на до ла-
ра, а ТВ-пре нос кон це ра та пра-
ти ло око 1,5 ми ли јар ди гле да-
ла ца ши ром све та.

14. јул
1789. У Па ри зу на род за у зео 
зло гла сни за твор Ба сти ју, сим-
бол мо нар хи је. Тај дан сма тра 
се по чет ком Фран цу ске ре во лу-
ци је, до га ђа ја ко ји је пред ста-
вљао пре крет ни цу у европ ској 
исто ри ји. У Фран цу ској се сла-
ви као на ци о нал ни пра зник. 
2000. Суд у Ма ја ми ју оба ве зао 
нај ве ће аме рич ке про из во ђа че 
ци га ре та да пла те 145 ми ли јар-
ди до ла ра на име од ште те 
пу ша чи ма Фло ри де због угро-
жа ва ња здра вља.

15. јул
1099. Кр ста ши су у Пр вом 
кр ста шком ра ту осво ји ли Је ру-
са лим и ра зо ри ли га. 
1795. Мар се ље за је зва нич но 
при хва ће на за хим ну Фран цу-
ске. 

16. јул
1533. Пре ма на ред би шпан ског 
осва ја ча Фран си ска Пи за ра 
уби јен цар Ин ка Ата ху ал па, 
иако је дао тра жен от куп, јед ну 
со бу пу ну зла та и две пу не сре-
бра. 
1661. Сток холм ска бан ка из да-
ла пр ве па пир не нов ча ни це у 
Евро пи. 
1861. Осно ва но Срп ско на род-
но по зо ри ште у Но вом Са ду. 

17. јул
1917. Бри тан ска кра љев ска 
ку ћа про ме ни ла је сво је име 
Сакс-Ко бург-Го та у Винд зор 
због ан ти не мач ког рас по ло же-
ња у Бри та ни ји то ком Пр вог 
свет ског ра та. 
1946. У Бе о гра ду је по гу бљен 
Дра го љуб Дра жа Ми ха и ло вић, 
ге не рал кра љев ске ју го сло вен-
ске вој ске и во ђа чет нич ког 
по кре та у Дру гом свет ском 
ра ту. 

18. јул
64. Две тре ћи не Ри ма из го ре ло 
у по жа ру. Цар Не рон оп ту жио 
је хри шћа не да су под мет ну ли 
по жар и прог нао их из Ри ма. 
1290. Краљ Едвард I про те рао 
Је вре је из Ен гле ске. 
1942. Нем ци, у Дру гом свет-
ском ра ту, уз по моћ до мо бра-
на, на кон ви ше од ме сец да на 
бор би по бе ди ли пар ти зан ске 
сна ге на пла ни ни Ко за ри, у 
се ве ро за пад ној Бо сни. Спа ље-
на су се ла, а око 50.000 љу ди 
од ве де но је у ло го ре. 

HOROSKOP

Сре да, 12. јул (29. јун)
Све ти апо сто ли Пе тар и Па вле 
– Пе тров дан

Че твр так, 13. јул (30. јун)
Са бор Све тих два на ест апо сто-
ла – Па влов дан

Пе так, 14. (1) јул
Све ти му че ни ци и бе сре бре ни-
ци Ко зма и Да мјан 

Су бо та, 15. (2) јул
По ла га ње ри зе Пре све те Бо го-
ро ди це
 

Не де ља, 16. (3) јул
Све ти му че ник Ја кинт; Пре по-
доб ни Ана то ли је

По не де љак, 17. (4) јул
Св. Ан дреј Крит ски; Св. све ште-
но му че ник Са ва Гор њо кар ло-
вач ки

Уто рак, 18. (5) јул
Пре по доб ни Ата на си је Атон ски; 
Све ти Сер ги је Ра до ње шки

Crkveni
kalendar

• Да ме ни је на пра ви ла 
бу да лом, ни кад не би 
на шла чо ве ка слич ног 
се би.
• Да би се на род на ци о
нал но осве стио, мо ра ли 
су да га ша ма ра ју до 
бе све сти.
• Сти ћи ће их ру ка прав
де. Мо ра ће да јој уде ле.

Пу ње ни
кром пир

Са стој ци: 8 сред њих 
крoмпира, 16 кри шки тан ко на ре-
за не сла ни не, со, би бер, ма сли-
но во уље ма ло кач ка ва ља.

При пре ма: Кром пи ре опе ри те 
и исе ци те сва ки на по ла. Плех 
об ло жи те па пи ром за пе че ње, па 
на ње га ста ви те кром пир, по со-
ли те, по би бе ри те и пе ци те на 
200°Ц у прет ход но за гре ја ној 
рер ни. По том из ва ди те плех, на 
сва ки кром пир ста ви те јед ну 
крич ку сла ни не и ма ло рен да ног 
кач ка ва ља, па вра ти те и пе ци те 
док сла ни на не по ста не хр ска ва. 
Слу жи те уз ко лу то ве љу би ча стог 
лу ка.
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СВЕ ЧА НО ОТВО РЕН РЕКОН СТРУ И СА НИ КОШАР КА ШКИ ТЕРЕН У ИНЂИ ЈИ

Терен за нове кошар ка шке асо ве
Заи ста ми је 

вели ка част што 
терен носи
моје име и

надам се да ће 
инспи ри са ти 

мно ге да
се да се баве 

спор том, било 
про фе си о нал но 

или рекре а тив но, 
рекао је

Миро слав
Раду љи ца

Љуби те љи кошар ке, спор ти сти и 
рекре а тив ци доби ли су нај бо ље 
усло ве за тре ни ра ње и оди гра ва-

ње кошар ка шких утак ми ца „на отво ре ном“ 
на рекон стру и са ном тере ну код Кул тур ног 
цен тра у Инђи ји. У неде љу, 9. јула про сла-
вље ни кошар ка шки репре зен та ти вац Миро-
слав Раду љи ца и пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, сим бо лич ним пре се-
ца њем врп це отво ри ли су поме ну ти кошар-
ка шки терен уз при су ство вели ког бро ја 
гра ђа на, међу који ма је нај ви ше било нај-
мла ђих. 

Терен, који носи име „Миро слав Раду љи-
ца“, обно вљен је пре нешто више од месец 
дана захва љу ју ћи ини ци ја ти ви Општи не 
Инђи ја, а парт не ри који су помо гли да 
кошар ка шки терен доби је сада шњи изглед 
су ком па ни је „Моцарт“ и „Гогић пласт“.

- Ово је заи ста одлич на акци ја и знам 
коли ко је зна чај на за клин це у Инђи ји. Да 

сам ја имао ова кав терен, можда бих био 
још бољи играч - рекао је Миро слав Раду-
љи ца и додао:

- Заи ста ми је вели ка част што терен 
носи моје име и надам се да ће инспи ри са-
ти мно ге да се увек тру де и, нарав но, да се 
баве спор том, било про фе си о нал но или 
рекре а тив но. Захва љу јем се Општи ни 
Инђи ја и ком па ни ји „Моцарт“ на одлич но 
ура ђе ном послу за моје сугра ђа не.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак под се тио је да је на кошар ка шком тере-
ну, у прет ход ном пери о ду, заме ње на ста ра, 
дотра ја ла тар тан под ло га новом која ће 
бити лак ша за одр жа ва ње.

- Жели мо да обез бе ди мо нај бо ље и нај-
са вре ме ни је усло ве за све спор ти сте и 
рекре а тив це у нашем гра ду. Због тога је 
рекон струк ци ја кошар ка шког тере на само 
поче так свих актив но сти које смо пред ви де-
ли, а које се тичу рекон струк ци је спорт ских 

тере на у нашој општи ни - иста као је Гак и 
додао:

- Вео ма смо срећ ни што је са нама наш 
сугра ђа нин и кошар ка шки репре зен та ти вац 
Миро слав Раду љи ца који нашу земљу и 
наш град пред ста вља у нај бо љем све тлу 
широм све та. Терен сада носи њего во име 
и нада мо се да ће јед ног дана бити још 
добрих и успе шних кошар ка ша као што је 
Раду љи ца.

Пред сед ник Општи не Инђи ја иско ри стио 
је при ли ку и још јед ном наја вио да ће уско-
ро кре ну ти радо ви на заме ни под ло ге на 
тени ском тере ну, који се нала зи у бли зи ни 
кошар ка шког, као и да је пред ви ђе но поста-
вља ње сто ли ца на бетон ској три би ни код 
руко мет ног тере на.

Након пре се ца ња све ча не врп це, оди гра-
на је реви јал на утак ми ца изме ђу мла дих 
нада инђиј ске кошар ке, после чега је одр-
жа но и так ми че ње у баца њу трој ки.  М. Ђ.

Миро слав Раду љи ца и Вла ди мир Гак званично отворили терен

Након јед но ме сеч не пау-
зе струч ни штаб и фуд-
ба ле ри „Инђи је“ оку пи ли 

су се у сре ду, 5. јула како би 
запо че ли при прем ни циклус 
пред поче так новог првен ства 
у окви ру Прве лиге Срби је. На 
„про зив ци“ при сут не фуд ба ле-
ре поздра вио је шеф струч ног 
шта ба Спа со је Јела чић, гово-
ре ћи о пла ну и про гра му при-
пре ма у скло пу којих ће бити 
оди гра но девет кон трол них 
утак ми ца.

- Пред нама је шест тешких 
неде ља где нас оче ку је 55 
раз ли чи тих актив но сти и како 
ства ри сто је, за сада, при пре-
ме ћемо реа ли зо ва ти у Инђи-
ји. Посто ји могућ ност да ћемо 
се на неко вре ме дис ло ци ра-
ти ван гра да, у току су пре го-
во ри, али ми се бази ра мо да 
ћемо при пре ме одра ди ти на 
свом тере ну - каже Јела чић и 

дода је да су се на „про зив ци“ 
поја ви ла 34 игра ча од којих 16 
ста рих и 18 нових мома ка.

Шеф струч ног шта ба „зеле-
но-белих“ гово рио је и о томе 
да су клуб напу сти ли носи о ци 
игре током прет ход ног првен-
ства, међу њима, гол ман Ста-
ни ву ко вић, затим и Филип 
Ива но вић, Симу но вић, Лалић, 
Дол ма гић и капи тен Лема јић 
који ће кари је ру наста ви ти у 
ино стран ству.

- У фуд ба лу се са тим ства-
ри ма стал но суо ча ва мо. Иако 
нису при јат не, оне су састав-
ни део игре. У овом тре нут ку 
можда могу да жалим за тим 
игра чи ма, јер би са њима ФК 
„Инђи ја“ била ста би лан прво-

ли гаш без ика кве сум ње. Са 
толи ким бро јем одла за ка 
игра ча из старт не поста ве, 
тре нер је увек у про бле му, јер 
се кре ће из почет ка, и ства ра 
се нова еки па у новом амби-
јен ту.

Јела чић се нада да ће, са 
дру ге стра не, бити и нових 
поја ча ња, али да ће тре ба ти 
вре ме на да се ти игра чи укло-
пе и уигра ју.

На самом стар ту при пре ма 
дошло је и до одре ђе них про-
ме на у саста ву струч ног шта-
ба. Душан Дими три је вић је 
нови кон ди ци о ни тре нер у ФК 
„Инђи ја“.

- Мене заи ста раду је што ће 
Душан бити са нама и ста ви-

ти сво је зна ње на рас по ла га-
ње нашим игра чи ма. Мислим 
да је овим поте зом ФК „Инђи-
ја“ пока зао јед ну вели ку дозу 
озбиљ но сти. Сма трам да су 
добар тим и струч ни штаб 
пред у слов за добре резул та те. 
Са Душа ном Дими три је ви ћем 
мислим да ћемо доби ти на 
ква ли те ту и да ћемо сег мент 
физич ке спрем но сти сигур но 
побољ ша ти код наших игра ча 
- каже Јела чић, који је на кра-
ју наја вио кон трол не утак ми це 
које ће оди гра ти у наред них 
шест неде ља. 

ФК „Инђи ја“ ће оди гра ти 
девет утак ми ца. Гене рал на 
про ба пред ви ђе на је за 12. 
август, али се још увек не зна 
про тив ник, а већ 19. авгу ста 
оди гра ће прво коло у окви-
ру нове сезо не у Првој лиги 
Срби је.

М. Ђ.

ФК „ИНЂИ ЈА“

Поче ле при пре ме
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ВИШЊИ ЋЕ ВО

Дома ћин
каја ка шке 
рега те 

Каја ка шки клуб „Филип 
Вишњић“ из Вишњи ће ва по 
четвр ти пут орга ни зу је вели-
ку Међу на род ну каја ка шку 
рега ту у знак сећа ња на свог 
дуго го ди шњег тре не ра и јед-
ног од осни ва ча клу ба, Ста-
ни шу Рад ма но ви ћа, јед ног од 
нај бо љих срп ских и југо сло-
вен ских каја ка ша свих вре-
ме на. 

Так ми че ња ће се одр жа ти 
у неде љу, 16. јула на ста зи на 
реци Босут у Вишњи ће ву. 

Оче ку је се да ће на ово го-
ди шњој рега ти уче ство ва ти 
пре ко 300 каја ка ша и кану и-
ста из Срби је и сусед них 
зема ља.

Рега та се одр жа ва под 
покро ви тељ ством Општи не 
Шид и Тури стич ке орга ни за-
ци је Шид а за све побед ни ке 
на так ми че њу обез бе ђе не су 
при год не награ де и при зна-
ња.

Так ми че ње ће се одр жа ти 
у више дисци пли на, а старт 
прве трке је у 10:30 часо ва.

КАЈАК КЛУБ „ВАЛ“

Меда ље из 
Бач ке Палан ке

На језе ру Тиква ра у Бач кој 
Палан ци прет про шлог 
викен да одр жа но је 2. коло 
мини кајак и пио нир ске лиге 
Срби је. Чла но ви Каја ка шког 
клу ба „Вала“ из Срем ске 
Митро ви це на овом так ми че-
њу су осво ји ли пет меда ља, 
и то злат ну, три сре бр не и 
брон за ну, а све под вођ-
ством тре не ра Нена да Коси-
је ра и Иго ра Доше на. Меда-
ље су осво ји ли: Мар ко 
Пепел че вић, Нико ла Диклић 
зла то (МК-2 500 мета ра), 
сре бр ни су били Ната ша 
Лау ше вић ( МК-1 1.000 мета-
ра), Мар ко Пепел че вић 
(МК-1 1.000 мета ра) и Јован 
Рад ма но вић, Стра хи ња 
Фили по вић, Лука Којо вић, 
Алек са Сто ја но вић (МК-4 
500 мета ра). Брон зу су у 
дво се ду осво ји ли Лука Којо-
вић и Алек са Сто ја но вић 
(МК-2 500 мета ра).

Б. З.

КМФ „ИНДИ АНС“ ИНЂИ ЈА ЖЕЛИ У ВИШИ РАНГ

При о ри тет пла сман у 
Једин стве ну дру гу лигу

После завр шет ка сезо не и 
осва ја ња дру гог места у 
Реги о нал ној фут сал лиги 

Вој во ди не, у Клу бу малог фуд-
ба ла „Инди анс“ из Инђи је окре-
ћу се пред сто је ћим оба ве за ма, 
ком пле ти ра њу играч ког кадра и 
пра вље њу пла на при пре ма за 
пред сто је ћу сезо ну у којој је циљ 
прво место и пла сман у Једин-
стве ну дру гу лигу.

Пред сед ник КМФ „Инди анс“ 
Марио Мил ко вић иста као је да је 
Упра ва клу ба задо вољ на осва ја-
њем дру гог места у прет ход ној 
сезо ни. 

- Послед ња утак ми ца у Новом 

Бече ју која је одлу чи ва ла о пре-
сти жу и првом месту, не и пла-
сма ну у дру гу лигу, пока за ла је 
да овај тим има вели ки потен-
ци јал, узи ма ју ћи у обзир да смо 
еки па која је нај ви ше затре сла 
мре жу про тив ни ка и при ми-
ла нај ма ње голо ва - рекао је 
Мил ко вић и додао да је циљ 
за наред ну сезо ну и више него 
јасан, а то је „напад“ на прво 
место и пла сман у Једин стве ну 
дру гу лигу. 

Пред сед ник КМФ „Инди анс“ 
иста као је да је и Упра ва клу-
ба одне дав но бога ти ја за још 
јед ног чла на. Реч је о Кати ци 

Бешић, која ће оба вља ти функ-
ци ју секре та ра и води ће рачу на 
о адми ни стра тив ним пита њи ма.  

- Покре нут је и сајт, са циљем 
да се што боље про мо ви шу клуб 
и фут сал уоп ште. Оче ки ва ња за 
сле де ћу сезо ну су вели ка, прво 
место и пла сман у дру гу лигу, 
што би заи ста био вели ки успех. 
Што се тиче играч ког кадра сви 
игра чи су оста ли у клу бу, а дове-
ли смо и два поја ча ња. Пре драг 
Цве ти но вић је дошао из Нове 
Пазо ве, док ће кон ку рен ци ју 
међу ста ти ва ма поја ча ти Томи-
слав Вићен тић - закљу чио је 
Мил ко вић. М. Ђ.

КМФ „Инди анс“ Инђи ја

У срем ско ми тро вач кој Град ској кући у 
поне де љак 10. јула заме ни ца гра до на-
чел ни ка Све тла на Мило ва но вић са 
сарад ни ци ма орга ни зо ва ла је при јем за 
Огње на Сто ја но ви ћа и Огње на Деспи ћа, 
атле ти ча ре АК „Сир ми јум“ и њихо ве тре-
не ре. Ова два јуни о ра су у прет ход ном 
пери о ду оства ри ли неко ли ко запа же них 
резул та та и осво ји ли меда ље на неко ли-
ко так ми че ња.

Огњен Сто ја но вић био је тре ћи на 
Првен ству Бал ка на у Руму ни ји у дисци-
пли ни шта фе та 4 пута 100 мета ра, док је 
Огњен Деспић на Сусре ту реги о на за 
мла ђе јуни о ре осво јио прво место у баца-
њу копља. 

В. Ц.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
При јем за нај бо ље 
атле ти ча ре

АТЛЕТИКА: СУСРЕТ РЕГИ О НА

Успех Митро вчана 
У субо ту, 8. јула у Бео гра ду, на ста ди о ну Вој не ака де ми-

је одр жа на су два так ми че ња. Прво су насту пи ли сени о ри 
и сени ор ке на отво ре ном Првен ству Бео гра да, где су се 
меда ља ма оки ти ли атле ти ча ри „Сир ми ју ма“ Ната ша 
Жива но вић у трци на 800 мета ра и Нико ла Прву ло вић у 
баца њу копља. Након тога, на сце ну су сту пи ли мла ђи 
јуни о ри и јуни ор ке на првом Сусре ту реги о на (Вој во ди на, 
Бео град, цен трал на Срби ја) ново фор ми ра ном так ми че њу 
где насту па ју нај бо љи поје дин ци у сва кој дисци пли ни. 
Сара Киш из АК „Сир ми јум“ је побе ди ла у трци на 100 
мета ра код јуни ор ки, док је код јуни о ра у истој дисци пли ни 
убе дљи во три јум фо вао Нема ња Јор гић („Сир ми јум“). 
Огњен Деспић новим лич ним рекор дом од 55,86 мета ра 
побе дио је у баца њу копља, док је Ива на Тадић зау зе ла 
5.место у трци на 800 мета ра. Обо је су так ми ча ри „Сир ми-
ју ма“.

Нема ња за јуни о ре и Сара за јуни ор ке су као капи те ни 
нај бо љи поје дин ци испред реги је Вој во ди на поди гли 
побед нич ке пеха ре наме ње не екип ном побед ни ку целог 
так ми че ња. 

На Сусре ту реги о на АК „Срем“ је имао шест пред став-
ни ка. Мир ко Мау на био је дру ги у трци на 3.000 мета ра, 
као и Сара Бер ток у трци на 1.500 мета ра. У баца њу 
копља, дру го место је зау зе ла Мир ја на Дасо вић. Четвр те 
пози ци је су зау зе ли Сара Ста ни ми ро вић (баца ње копља), 
Жељ ка Позна но вић (скок у вис) и Тама ра Јова но вић 
(баца ње кугле).


