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

Дани поља стрних жита

ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА РУМА

Дани поља стрних жита

Т

радиционални Дани
поља стрних жита, у
организацији Пољо
привредне стручне слу
жбе Рума, одржани су 7.
јуна на њеним огледним
парцелама, а присуство
вали су им пољопривред
ни произвођачи и пред
ставници
произвођача
семена и хемијских препа
рата у пољопривреди.
Горан Дробњак, стручни
саветник ПСС Рума каже
да су произвођачи имали
прилике да виде два огле
да – један је макро оглед
стрних жита са 47 сорти,
међу којима је највише је
пшенице, али има и јечма,
тритикала, ражи и овса, а
други је оглед са ђубре
њем где су примењене
различите количине мине
ралних ђубрива.

– Видећемо   која се
варијанта показала као
најбоља. Ово је и прилика
да се произвођачи сретну
међусобно, да размене
искуства, били су присут
ни и представници семен
ских и хемијских кућа чије
су сорте присутне у овом
огледу, дакле то је прили
ка да се разговара о овој
производној години.
Жетва јечма је већ
почела и велико је вари
рање у приносима, од
четири до седам тона по
хектару. Генерално, што
се тиче количине и рас
пореда падавина, ово је
доста успешна година за
производњу стрних жита.
Оно што је карактеристи
ка овогодишње производ
ње је да је гро површина
засејан у оптималном

Др Јован Кромпић и Горан Дробњак

агротехничком року, дакле
у октобру,   па су усеви
имали добре услове за
клијање, ницање и боко
рење. Последњих дана
вегетације је био нешто
јачи напад болести тако
да је доста произвођача
морало да има додатни
трошак са још једном при
меном заштитних сред
става, а брзо ће и жетва
пшенице Последњих годи
на све су интензивније
појава болести, добар део
произвођача је већ усво
јио ту нову   агротехничку
меру заштите од болести,
треба пратити усев и реа
говати на време – истиче
Горан Дробњак.
Рецимо да је у румској
општини под пшеницом
засејано око 10.000 хекта
ра што је десет процената

Јован Матић

више од вишегодишњих
просека.
– Ове године због висо
ких температура у априлу
и мају жетва ће поранити,
због тог повећања тем
пература   жетве су   све
раније, а ове очекујемо да  
крену пре краја јуна – каже
Дробњак.
Јован Матић је пољо
привредник
из
Вогња
који редовно присуствује
Данима поља.
– Добро је када се иза
ђе на терен и види како
то изгледа. Свака година
је засебна и може много
овде да се научи. Може
мо   да видимо како нови
хибриди и сорте изгледа
ју, а када дође до скида
ња усева тада ћемо тач
но знати колики је род по
хектару и ако је добар, да
се определимо за те нове
сорте. На овим огледним
парцелама се поступало
управо онако како би тре
бало и како би и пољо
привредници требало да
поступају на својим њива
ма, све је по прописаним
количинама рађено. Спре
ман сам, за пар дана почи
њем жетву пшенице које
имам на 16 јутара, нешто
је и у закупу, мислим да ће
род бити солидан. Бавим
се и сточарством, ратар
ством,
повртарством,
бостаном, само не воћар
ством – каже Јован Матић.
С. Џ.

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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исам сигурна како је могуће да
човек нешто воли, али то што
воли баш и не разуме до краја.
Рецимо на пример, ја. Волим фудбал,
али не разумем се у њега. Па шта
онда волиш, питао би неко, норма
лан? Не знам. Од кад знам за себе у
мојој породици се пратио фудбал, што
на телевизији, што на ЛСК-овом ста
диону, што по целом Срему, кад ЛСК
игра у гостима. Мушки део је био
подељен на два табора, отац и један
стриц су били звездаши, а други стриц
је партизановац. Данас верујем да је
овај мој партизановац то постао из
ината старијој браћи, али то уопште
није било лоше, јер је давало одређе
ну динамику дискусијама о фудбалу. У
борби за навијачке душе моја млађе
сестре и мене није имао пардона.
Убеђивао нас је да су играчи Партиза
на добри и да деци купују чоколаде, а
да Звездини играчи туку децу и једу из
валова!? Не знам како му је то пало
на памет, али упалило је, тако да смо
нас две постале навијачи Партизана
из страха од батина. Мада, није мени
толико ни до Партизана колико волим
кад Звезда изгуби.
Фудбал је био саставни део мог
одрастања, рачунајући ту и мали фуд
бал (који се сада зове футсал, ваљда
зато што се ирга у сали?). Тај мали
фудбал је моја покојна баба звала
шутање. Ди је Аца? Отишо на шута
ње. У Лаћарку се шутало иза старе
основне школе, на бетонском играли
шту. Сви тадашњи најпопуларнији
момци су играли фудбал. Бар они који
су се мени свиђали. Елем, недељна
поподнева у мојој кући су била обеле
жена радио емисијом Време спорта и
разоноде, са укључењима у преносе
са свих стадиона некадашње нам
државе. Од ријечке Кантриде до скоп
ског стадиона који се тада није звао
Филип Македонски. Фудбал је тада
још увек био невина и наивна игра, у
смислу количине новца која се окрета
ла око њега. Моје занимање за фуд
бал је потпуно усахнуло после Звезди
не победе у Барију. То је био врхунац
југословенског фудбала и те пропале

Време фудбала

Лично, фудбал стављам испред свих спортова, наро
чито испред кошарке. Ја сам клаустрофобична, и од
саме помисли на десет двометраша на тако малом
затвореном простору уз публику која урла, мени не буде
добро. Зато је фудбал ширина и простор и креација и
интелигенција и неизвесност. И борба
државе. После се све распало, да се
никад више се споји.
Данас је то сасвим друга прича.
Али, кад треба да почне светско
првенство опет ми некако драго што
ће бити преноса на телевизији, што ће
фудбал бити у центру пажње. Да се
разумемо, појма ја немам о нашој
репрезентацији. Ни ко су та деца. Сем
Банета Ивановића, сви остали су ми
онако, чула сам та имена, ал појма
немам ни где играју, ни шта играју.
Видим само да се нисмо прославили
са Чилеом, ал смо зато дотукли сиро
ту Боливију. Међутим, Светско првен

ство у фудбалу је по мени важнија
ствар од Олимпијских игара. Ја га бар
више волим. Зашто је то тако, зашто
је фудбал добром делу човечанства
толико важан, стварно не знам. Само
видим да се „шута“ на све стране. И
увек је тако било. Лично, фудбал ста
вљам испред свих спортова, нарочито
испред кошарке. Ја сам клаустрофо
бична, и од саме помисли на десет
двометраша на тако малом затворе
ном простору уз публику која урла,
мени не буде добро. Зато је фудбал
ширина и простор и креација и инте
лигенција и неизвесност. И борба.
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Почетак реконструкције Главне улице у Руми

ПОКРАЈИНСКИ ПРЕМИЈЕР ИГОР МИРОВИЋ ПОСЕТИО РУМУ И БУЂАНОВЦЕ

Покрајина уложила
500 милиона у развој Руме
Румска општина је једна од најспособнијих када је реч о могућностима за припрему
пројектне документације, рекао је Игор Мировић

П

редседник Покрајинске владе
Игор Мировић био је 11. јуна у
радној посети румској општини
и у пратњи Недељк а Ковачевића,
директора Управе за капитална улага
ња и Слађана Манчића, председника
Општине обишао радове на капитал
ним пројектима у румској општини.
Радови на комплетној реконструкци
ји Главне улице започели су 7. јуна и

Игор Мировић и Слађан Манчић

ово ново градилиште је било прво на
листи посете, посебно што се ради и о
најскупљој инвестицији, потом је усле
дио обилазак Румске петље на којој су
окончани радови на ЛЕД осветљењу
ове радне зоне, да би покрајински
премијер посету Руми завршио у
Буђановцима.
У овом селу су приведени крају заи
ста битни радови за житеље овог села

на реконструкцији две улице – Небој
ше Јерковића и Партизанској.
Задовољан оним што је видео Игор
Мировић је у Буђановцима прво разго
варао са великим бројем окупљених
грађана, а потом се обратио новина
рима.
Он је указао да су Покрајинска вла
да и румска општина урадили зајед
нички и велики посао на важним

Обилазак индустријске зоне Румска петља
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инфраструктурним тачкама и пројек
тима.
– Ми смо по свим основама уложи
ли више од 500 милион
 а динара у
развој Руме, а само Управа за капи
тална улагања је уложила више од
225 милиона, али је значајна средства
уложила и сама румска општина. Оно
што је урађено заиста делује веома
добро и квалитетно. У Буђановцима
смо реконструисали централне улице
и ту је инвестиција била више од 45
милиона динара, а у једној од најве
ћих индустријских зона у Србији, која
има 220 хектара и где имамо већ и
најављених нових инвестиција, поред
постојећих, постављена је јавна
расвета у вредности преко 45 милио
на динара. Започели су и радови у
Главној улици где је наш финансијски
удео преко 130 милиона, а 35 милио
на улаже локална самоуправа. У
Главној улици радови су почели на
време и надам се да ће по плану све
бити урађено. Уложили смо значајна
средстава и преко Покрајинског секре
таријата за пољопривреду, припрема
мо у делу Борковца једну велику инве
стицију која ће служити и за повећање
капацитета водоснабдевања у Руми,
али и Иригу. Рума напредује, то је бит
но, стално има нових инвестиција,
смањује се број незапослених и рум
ска општина је једна од најспособни
јих када је реч о могућностима за
припрему пројектне документације,
истакао је премијер Игор Мировић.
Он је додао да су већ 5. јануар
 а рас
писали конкурс за оне који су имали
спремну пројектну документацију.
– Код нас се обично спајају празни
ци, али смо ми показали и били једини
који су већ тада расписали конкурсе а
у томе нас је пратила и румска општи
на. Ми у Војводини имамо веома
добре економске показатеље – расте
она привреда која је везана за грађе
винарство и томе доприносе и ове
инвестиције које спроводи Управа за
капитална улагања у 45 војвођанских
општина – каже Мировић.
Он је најавио да следеће недеље

следи ребаланс покрајинског буџета
који ће омогућити нове инвестиције
широм Војводине, од Новог Кнежевца
до Сремске Митровице, а припрема
се и нови талас инвестиција за другу
половину године.
– Војводина напредује у свим сег
ментима, раста броја запослених,
бележи се раст укупног БДП, нешто
нам је подбацила само прехрамбена
индустрија, али се надам да ћемо то
ове године надокнадити, закључио је
Игор Мировић.
Слађан Манчић, први човек румске
општине је истакао да је у овој години
од Управе за капитална улагања
добијено преко 220 милиона и то
показује да су Покрајинска влада и
Управа препознали значај румских
пројеката.
– У Буђановцима је вредност радо
ва 56 милиона, наших је десет и то је
нешто што ће овим људима омогући
ти квалитетнији живот, јер је ово
пољопривредни крај и путева треба.
Урадили смо и потпуно нову расвету
на Румској петљи у дужини од три
километра и финансирана је готово
стопроцентно из Управе за капитална
улагања, а највећи пројекат који смо
званично започели данас је рекон
струкција Главне улице у Руми што ће
нашем граду дати једна потпуно нови
изглед. За ове радове преко 130 мили
она динара су средства Управе за
капитална улагања, наше је учешће
од 35 милиона динара – укупна вред
ност овог пројекта са ПДВ је 166
милиона динара и то ће ове године
обележити грађевинске радове у
нашој општини. Имамо заиста одлич
ну комуникацију са Покрајинском вла
дом и свим секретаријатима, доста
средстава добијамо, уз наше суфи
нансирање и све то подиже стандард
и квалитет живота наших грађана,
истакао је Слађан Манчић и најавио
да румска општина спрема нове про
јекте за конкурсе које је најавио пред
седник Покрајинске владе Игор Миро
вић.
С. Џакула

Асфалтиране улице у Буђановцима
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СОЦИЈАЛНО ЕКОНОМСКИ
САВЕТ

Општина
има слуха
за предлоге

У румској општини већ дуже време
постоји Социјално економски савет
који је састављен од по три пред
ставника предузетника, синдиката и
локалне самоуправе, а на дневном
реду има сва питања и одлуке, пре
њиховог усвајања, које су везане за
пословање, доношење буџета и реба
ланса, и кроз који се одвија социјални
дијалог ових чинилаца.
На седници СЕС-а која је одржана
8. јуна било је речи управо о реализа
цији буџета у прошлој години, првом
ребалансу, али и кварталној реализа
цији овогодишњег буџета, те раду јав
них предузећа.

– Добро је што је румска општина
финансијски стабилна што се види
по подацима из буџета. То је свакако
добра вест за све, јер ако има пара
постоје и могућности да се општина
даље развија и подиже животни стан
дард њених грађана, рекао је Дра
го Тешић, председавајући СЕС-а из
редова представника синдиката.
Ова седница је била 28 по реду,
што значи да се Социјално економ
ски савет редовно састаје тако да је
до сада локална самоуправа често
похваљивана као средина у којој је
ова институција заживела и реализу
је своју функцију.
– По оценама многих, овај Савет је
можда и најажурнији на територији
наше земље. Ипак, оно што је можда
најбитније је да локална самоуправа
има слуха да уважи све оне сугести
је које предложе чланови Социјал
но – економског савета, па се тако
побољшани текстови одлука нађу
пред одборницима локалног парла
мента, истакао је Душан Љубишић,
начелник Општинске управе и члан
СЕС Рума.
С. Џ.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Добра реализација
прошлогодишњег буџета

У структури остварених прихода највеће учешће имају приходи од пореза на дохо
дак, добит и капиталне добитке и износе скоро 665 милиона динара, следе трансфе
ри са осталих нивоа власти у износу од 406,5 милиона динара и од пореза на имови
ну 272 милиона динара, истакла је Биљана Дамљановић

З

авршни рачун општинског буџе
та са извештајем о његовом
извршењу усвојили су чланови
Општинског већа Рума на седници која
је одржана 8. јуна. Како је образложи
ла Биљана Дамљановић, шефица
Одељења за финансије, привреду и
пољопривреду, план буџета за прошлу
годину је био 2,068 милијарди динара.
Укупно остварени текући прихо
ди и примања су били 1.657.372.000
динара или 83,81 одсто од планира
ног буџета, док су расходи износили
1.566.060.000 динара или 75,7 проце
ната. Буџетски суфицит износи 125,8
милиона динара, а средства из буџет
ског суфицита заједно са пренетим,
неутрошеним средствима из претход
них година укупно износе 183,6 мили
она динара.
– У структури остварених прихо
да највеће учешће имају приходи од
пореза на доходак, добит и капиталне
добитке и износе скоро 665 милиона
динара, следе трансфери са осталих
нивоа власти у износу од 406,5 милио
на динара и од пореза на имовину 272
милиона динара, истакла је Биљана
Дамљановић.
На овој седници, у склопу припрема

Биљана Дамљановић

за скупштинску седницу, прихваћен је
извештај о раду ЈП „Стамбено“, као и
расподела добити јавних предузећа
остварена у прошлој пословној години
у односу 70 процената која се уплаћу
ју у општински буџет и 30 одсто која
остају предузећима.

Начелник Општинске управе Душан
Љубишић је информисао чланове
Општинског већа да су данас, 8. јуна,
започели радови на комплетној рекон
струкцији Главне улице у дужини од
700 метара који трају до краја године.
Он је рекао да су сви власници лока
ла у том делу Главне улице добили
материјал са свим потребним инфор
мацијама.
– Апелујемо на стрпљење грађана,
биће гужви и успореног саобраћаја,
али када се ови радови заврше има
ћемо заиста шта да покажемо онима
који дођу у наш град. Формирали смо
и координацион
 о тело које ће бити
спона извођача радова и инвестито
ра, како би се проблеми који искрсну
током реконструкције, брзо превлада
ли. Саобраћај неће бити обустављен
у овом делу у Главној улици, сем кад
то није неопх одно, када дође до саме
реконструкције коловоза, рекао је
Душан Љубишић.
За оне који путују, информација да је
ће се аутобуско стајалиште код Като
личке цркве изместити у Орловићеву
улицу, код популарних „Кула“ одакле
већ има полазака, до сада највише за
Нови Сад.
С. Џ.

ПРОЈЕКАТ ХОРИС

Четири милиона динара од Покрајине

П

окрајинска секретарка за финан
сије Смиљка Јовановић уручила
је 8. јуна 64 уговора корисницима
који су остварили право на бесповрат
на средства кроз конкурс за суфинанси
рање пројеката који се финансирају из
ЕУ фондова. Вредност ових уговора је
100 милиона динара. По овом конкурсу
румска општина је добила четири мили
она динара за суфинансирање пројекта
„ХОРИС – Коњичке руте Срема“ у оквиру
којег je у мају, започела изградња ком
плекса за коњички спорт и хипотерапију
у Руми, у близини Пољопривредне шко
ле.
Подсетимо, то је пројекат који се
финансира у оквиру Програма прекогра
ничне сарадње Интеррег ИПА Хрватска
- Србија 2014. – 2020. који реализују и
суфинансирају румска општина , хрват
ска Општина Нијемци, Коњогојско удру
жење „Вранац“, румска Средња пољо
привредно - прехрамбена школа „Стеван
Петровић - Бриле““ и Удружење Коњички

клуб „Срем“ из Сремске Митровице.
Укупно одобрена средства за овај пре
когранични програм достижу цифру од
1.417.632 евра – румској општини у овим
средствима припада 395.888 евра, а у
томе је учешће локалне самоуправе од
59.383 евра.
Везано за овај пројекат, у децембру
прошле године, румска општина је тако
ђе, од Секретаријата за финансије доби
ла око 2,8 милиона динара.
Са ових нових четири милион
 а дина
ра обавезе локалне самоуправе за овај
пројекат ће бити значајно смањене, тач
није, мање ће новца из буџета бити упо
требљено за суфинансирање пројекта
„ХОРИС“.
Такође, Пољопривредна школа у Руми
је добила бесповратну субвенцију у
висини од 310.000 динара, а ова школа
ће бити задужена за управљање ком
плексом за коњички спорт када се он
заврши.
С. Џ.
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ЗАВРШЕНА ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ОД ЖАРКОВЦА ДО ПУТИНАЦА

Повезивање два села

П

осле
месец
дана
посла, пешачко –
бициклистичка стаза
између Жарковца и Пути
наца завршена је 5. јуна.
Дугачка је 1.810 метара, а
широка 1,5 метара.
Завршне
радове
тог
дана је обишао председник
Општине Слађан Манчић и
начелник Општинске управе
Душан Љубишић.
Подсетимо, ова стаза је
добила највише гласова
у процесу партиципатив
ног буџетирања за прошлу
годину. Међутим, радови су
почели касније јер се чекала
потребна сагласност Путева
Србије.
– Што се тиче нас, ми смо
били спремни. Драго ми је
што ће стаза данас бити
завршена и што ће повези
вати ова два села, што ће
моћи да је користе и бици
клисти и пешаци. За изград
њу стазе смо у буџету опре
делили 12 милиона динара
и овим показујемо да све
оно што ставимо у план или
обећамо и испоштујемо,
рекао је председник Ман
чић.
Он је истакао да се кроз
партиципативно буџетира

Слађан Манчић обилази радове на пешачкој стази

ње показује веза локалне
самоуправе са грађанима
и да се ради оно што је за
грађане приоритет.
– То се показало као
добра пракса и радићемо
тако и убудуће. Наравно
да грађани најбоље зна
ју шта им треба, они који
живе ту треба да кажу шта
им недостаје. Ми смо ове
године обезбедили и више
средстава, тако да је про
шле године било три, а ове
пет пројеката, од којих се

неки приводе крају – рекао
је Слађан Манчић и додао
да је пешачко – бицикли
стичка стаза веома битна и
за безбедност грађана који
су се раније морали кретати
самим путем који има и при
лично жив саобраћај.
После радова на асфал
тирању урађене су и банки
не, а стаза предата грађани
ма на коришћење.
Подсетимо, за реализа
цију у овој години највише
гласова је добио пројекат

изградња мобилијара за
децу у Буђановцима, Доњим
Петровцима, Кленку, Никин
цима и Малим Радинцима,
потом изградња лифта за
инвалидна и друга болесна
лица у Дому здравља, уре
ђење центра Платичева,
ормарићи за ђаке у основ
ним школама „Иво Лола
Рибар“, „Змај Јова Јовано
вић“ и „Душан Јерковић“ и
изградња парка у центру
Вогња.
С. Џ.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР РУМА

Инсталирано ново озвучење

Р

умска општина зна
чајну пажњу и сред
ства посвећује раз
воју спорта и то како кроз
финансирање рада клу
бова и њихове тренинге,
тако и унапређивање усло
ва за бављење спортом
кроз побољшање спортске
инфраструктуре.
Свакако
да
значајно
место заузима Спортска
хала у Руми где се одвија и
гро спортских активности, а
која још више добија на зна
чају од како од прошле годи
не Женски одбојкашки клуб
„Визура“ има базу у Руми па
се тако овде играју и значај
не међународне утакмице,
уз директне телевизијске
преносе. Румска хала је
репрезентативни спортски
објекат и када се гледа у
регионалним оквирима.

Војислав Миоковић

Тако је за спортску халу
купљена
мултифункцио
налне спортске подлоге за
чију је набавку издвојено 2,5
милион
 а динара,уз помоћ
Покрајинског секретаријата
за спорт а локална самоу
права је са додатних мили

он
динара финансирала
набавку новог озвучења.
– Озвучење је било вели
ки проблем када је спортска
хала у питању. Да би се и
у овој сфери добро функ
ционисало,
озвучење се
позајмљивало од Културног
центра и ми им захваљује
мо на томе, али јасно је да
Културни центар има низ
својих програма чија реали
зација такође, захтева озву
чење.
Зато смо овај проблем
решили
финансирањем
набавке новог озвучења,
истакао је Војислав Мио
ковић,
помоћник
шефа
Одељења за друштвене
делатности који је 6. јуна
присуствовао инсталирању
озвучења.
Он додаје да свим уна
пређењима у условима

функционисања Спортске
хале Рума може да буде
домаћин врхунских такми
чења у рукомету, одбојци и
кошарци.
Има ту још посла - прет
последња фаза реновира
ња Спортске хале била би
замена паркета и за то је
у току поступак обезбеђи
вања потребних средста
ва, док би на крају на ред
дошла и замена лименог
крова који је стар колико и
сам објекат, близу 30 година
и не испуњава ни минимал
не услове енергетске ефи
касности.
Рецимо још да је лане
уложено око 2,5 милиона
динара за расвету, молер
ско – фасадерске радове,
реновирање свлачионица
и поправку вентилације у
Спортској хали.
С. Џ.
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ОМШ „ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“ РУМА

Седам деценија
музичког образовања

С

едам деценија свог
рада на музичком
образовању
ОМШ
„Теодор Тоша Андрејевић“
обележила је свечаним кон
цертом својих бивших уче
ника и садашњих професо
ра.
Директорка Весна Гулан је
истакла да колектив Музич
ке школе функционише као
хомогена заједница у којој
је тренутно 350 ђака, која
негује таленте, знање, рад,
културу, хуманост, прија
тељство и такмичарски дух.
– И тако је већ 70 дугих
година. За то време многи
наши ученици су постали
професори овде, а и деца
наших бивших ученика су
били или јесу наши ученици
– рекла је директорка Весна
Гулан.
O музичком животу у Руми
говорио је историчар Ђор
ђе Бошковић који је био и
аутор монографије о Музич
кој школи која је објавље
на поводом шест деценија
постојања ове школе. Он је
подсетио и на Антонија Цин
дрића који се бавио и педа
гошким радом, чији је један
од првих ученика био упра
во Теодор Тоша Андрејевић
чије име носи румска Музич
ка школа.
Теодор Андрејевић је
рођен у Руми 1852. годи
не, као изузетан таленат је
добио државну стипендију

Емилија Пушић и Немања Огњановић

и отишао на бечки Конзер
ваторијум где је учио фагот,
обоу, клавир и виолину.
– Тамо се прикључио
оркестру Јохана Штрауса
млађег, а био је и хорово
ђа Српског академског дру
штва Зора у Бечу. Он је био и
патриота и носилац је меда
ље за храброст јер је као
добровољац учествовао у

Виолета Панчетовић Радаковић,
Наташа Јовић Тривић и Радмила Бакочевић

српско – турском рату. Поно
во се враћа у Беч, а потом
је отишао у Аустралију где
је засновао и породицу. По
повратку у Београд је радио
као педагог, а 1888. годи
не је основао прву Музичку
школу у Србији, у Београду
– рекао је Ђорђе Бошковић.
Теодор Тоша Андрејевић је
умро 1931. године у Београ
ду где је и сахрањен.
У музичком програму су
наступили Јелена Бошњак,
сада ученица четвртог раз
реда СМШ „Исидор Бајић“
у Новом Саду, Дејан Љуто
вац, наставник соло пева
ња, Ирина Суботић, уче
ница другог разреда СМШ
„Јосип Славенски“ у Београ
ду, те Катарина Ракановић,
студенткиња треће годи
не Академије уметности у
Новом Саду. У програму је
своје музичко умеће, које
је почела стицати управо у
Руми, показала и Емилија
Пушић, наставница тамбу
ре, као и Никола Лончар,
студент прве године на ФМУ
у Београду – џез одсек, Бра
нислава Бомештар, учени
ца четвртог разреда СМШ

Весна Гулан

„Петар Кранчевић“ у Срем
ској Митровици и Лука Јова
новић, стручни сарадник
на Академији уметности у
Новом Саду.
Овом свечаном концер
ту поводом јубилеја прису
ствовале су и наше познате
оперске певачице и профе
сорке Виолета Панчетовић
Радаковић, Наташа Јовић
Тривић и примадона Радми
ла Бакочевић. Подсетимо и
на њихов велики ангажман
у организацији такмичења
соло певача „Никола Цве
јић“ које се већ две деценије
одржава у Руми, у част тако
ђе, светски познатог уметни
ка Николе Цвејића.
С. Џ.
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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“ РУМА

Обележен Дан установе

Г

еронтолошки
центар
„Срем“ у Руми је обе
лежио Дан установе и
42 године од оснивања све
чаним програмом који је
одржан 6. јуна, а обухватио
је изложбу радова наста
лих на 20. Ликовној колони
ји „Наших 20 година“, као и
уручење награда за најбо
ље радове пристигле на 11.
конкурс литерарног ствара
лаштва корисника из устано
ва и домова за стара лица.
Директор установе др
Зоран Славујевић је изразио
задовољство што се култур
ни живот у Геронтолошком
центру одвија пуним интен
зитетом и да је из године у
годину све квалитетнији.
– Наши корисници заиста
активно учествују у свим
нашим културним програ
мима који су, на неки начин,
и наш заштити знак. У овој
години имамо велики проје
кат којим ће се урадити ком
плетна реконструкција ГЦ
„Срем“ и могу да кажем да
је он у завршној фази, сле
ди и добијање грађевинске
дозволе и тада расписива
ње тендера. Реч је о сред
ствима које смо добили од
Канцеларије за управљање
јавним улагањима, вредност
радова са ПДВ је 120 милио
на динара. Реч је о комплет
ној реконструкцији објекта
како споља, тако и унутра
шњости, као и реконструкци
ја ограде. Наш ГЦ ће доби
ти сасвим нови изглед, са
далеко лепшим ентеријером
и екстеријером и мислим да
ћемо бити и даље једна од
најбољих установа у држа
ви. Ја се надам да ће радови

Аутори награђених радова

Директор, др Зоран Славујевић

почети на лето и требало би
да трају три месеца, очеку
јемо да буду готови до кра
ја ове године, али не зависи
све само од нас – најавио је
директор Зоран Славујевић
додавши да је у све активно
укључена и локална самоу
права.
На овогодишњи литерар
ни конкурс је пристигло 100
радова – 80 су песме, а оста
ло прозни радови корисника
из 22 установе. Председни
ца жирија Весна Шијачки,
професорка књижевности
каже да су ови радови, као
сваке године, посебни.
– Мислим на посебност
тренутка у којем људи пишу
те радове – са коликим
животним, великим и драго
ценим искуством пишу и са
које дистанце сагледавају
то своје искуство. Трећи пут
сам у жирију и ове године је
било теже, јер смо раније
имали више награда, а ове

само три награде за поезију
и прозу, а радови су заиста
лепи. По шифри једног рада
„Лирски шапат“ могли бисмо
запамтити све овогодишње
радове пристигле на кон
курс, зато што преовлађују
нежна осећања и сећања
на животне тренутке, али и
ретроспективно сагледава
ње ко смо, где смо и шта
је на крају пута – истакла је
Весна Шијачки.
Поред ње, чланови жири
ја су били Лејла Ајдари,
професорка књижевности
и Јован Јеремић, уредник
позоришног програма у Кул
турном центру.
Када је реч о поезији,
најбољи је рад Томислава
Говедарице из ГЦ Зрења
нин – песма „Аласи дунав
ског мора“, другонаграђена
је Мирјана Витјук из ГЦ Нови
Сад
са песмом „Човек“,
док две треће награде деле
Тијана Лепојевић из Лесков

ца са радом „Осамдесет пет“
и Снежана Димић из ГЦ Бео
град са радом „Човеков пут“.
Од прозних радова прву
награду је добила Весиљка
Николић из ГЦ Срем Рума
са радом „Песничке минија
туре“, други је Горан Аксен
тијевић из Новог Бечеја са
својом прозом „Другачији и
слободан“ и Јела Гилић из
Младеновца која је освојила
трећу награду за рад „Није
им се дало“.
Награђени су своје радове
прочитали, а у програму су
учествовали ученици Музич
ке школе „Теодор Тоша
Андрејевић“ – Александар
Поповић и Јован Синђић са
гитарама и Јован Бероња и
Михајло Станић, дуо хармо
ника.
Дружење гостију и дома
ћина је настављено у весе
лој атмосфери уз заједнички
ручак.

С. Џ.

Јован Јеремић и Весна Шијачки
Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реализује се уз финансијску подршку Општине Рума.

10

M NOVINE

РАМ ЗА СЛИКУ

13. JUN 2018.

СЛАЂАН МАНЧИЋ, НАЈУСПЕШНИЈИ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РУМА

За политику као и за фудбал,
потребна је стална борба
Слађан Манчић спада у оне ретке људе који демантују старо српско правило да
ни један човек не може у свом селу бити поп. Годинама у свом родном Кленку
побеђује на изборима, а 2016. године, када су били последњи избори, његова листа
је добила 80 одсто подршке

П

редседник Општине Рума,
Слађан Манчић је својеврстан
феномен. Откако је ушао у
политику, нема избора у његовом
родном месту, а да их није добио.
Рођен је1972. године у Кленку (у
знаку Јарца, што се може препознати
његовом изузетном упорношћу у
свему чега се дохвати). Срећно
ожењен, две ћеркице, спортиста,
фудбалер, дипломирани менаџер…
- Родио сам се у Кленку, у корпи са
сламом, како ја то у шали волим да
кажем. Играо фудбал од малена, али
нисам играо у неким другим
клубовима, сем у свом родном селу.
Ја сам из радничке породице, отац
радник, мајка домаћица. Мада имамо
још увек 10-15 јутара земље. Отац је
радио у Шапцу, отишао у пензију, сад
више није жив – прича Манчић на
почетку нашег разговора..
Пре него што је постао први
човек Општине, био је као и данас
највиђенији у свом селу. Ипак,
никада није био на месту
председника Савета Месне
заједнице у Кленку?
- Нисам никад био председник
Савета МЗ Кленак. Као одборник СО
Рума, сам могао да присуствујем
састанцима Савета, то је било по
статуту, али увек је неко други био
председник. Обично је тешко међ
свима и у свом селу задовољити све,
и пријатеље, људе, комшије, кумове.
Мислим да је у почетку било много
лакше, када нисам био ово што сам
сада. Мада 2016. када су били
последњи избори, где је листа СНС у
Кленку добила 80 посто подршке, то
ми је дало додатну енергију и мотив,
поготово што сам тада већ имао иза
себе три године функције
председника општине. Функција
председника је мој живот доста
променила, у смислу већих обавеза,
другачијег начина живота. Мештани
мог родног села, а треба рећи да ја и
дан данас живим у Кленку и путујем
сваки да 30 километара до посла, су
дали мени тада никад већу подршку.
Сви, листом, на шору, у трактору,
пред продавницом, у шпедитеру... И
то је био на неки начин деманти оне
чувене да су људи љубоморни на

Слађан са супругом Јеленом

оног који на неки начин искочи из
одређене средине. То се није
показало као тачно у мом случају и
случају људи из мог Кленка. Те 2016.
сам добио подршку да све ово што
радим има смисла, да сам у том
моменту добио подршку чак и од
људи који до тада нису били ни за
мене лично, ни за опцију коју ја
представљам. А у кампањи сам

најмање био у Кленку, због обавеза у
другим селима. Тако да ја заиста
волим што живим у мом Кленку. Не
кажу за џабе свуда прођи својој кући
дођи.
Када човек постане неко, онда га
сви вуку за рукав, што у његовом  
примеру није изузетак?
-То је нормално, и тога сам
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На стадиону ФК Борац из Кленка

свестан. Е сад, да ли сам неког
задужио, није на мени да ја о томе
говорим. Одмогао нисам ником, а
помогао сам свакоме коме сам могао
да помогнем. Ја сам на почетку рекао
да сам из радничке породице, ја знам
шта је мука. Нисам имао ни ујака, ни
бога оца да ме гура. Моји су се
доселили 1967. године са југа Србије,
из једног села из околине Врања. Ми
смо овде увек били дошљаци, а сад
су сви у принципу дошљаци. Деда ми
је ипак умро у том селу, то је село на
граници, иза њега је манастир
Прохор Пчињски и даље је
Македонија. Одлазио сам тамо на
сваком распусту кад сам био дете,
био сам тамо и недавно, то је сада
пусто село. Тако да, кажем, нисам
имао никог да ме гура кроз живот. И
баш због тога сам се трудио да
помогнем кад год сам био у прилици.
Моја жена Јелена и дан данас ради у
задрузи у Платичеву, за 23-24
хиљаде динара. Ту је радила и пре
18 година. Вероватно сам могао и
моју жену и сестру, и зета и свастику
да запослим, да тако кажем „негде
ставим“, али нисам. Моја старија
ћерка Катарина иде у први разред
гимназије, а млађа Нађа треба да
крене у први разред основне школе.
Он и др Александар
Мартиновић, другови још из СРС
важе за добитнички двојац у
румском СНС-у?
- Ја сам један од оснивача СНС у
Руми. Нас десет је изашло из СРС,
ми смо тада те 2008. у Руми имали
поновљене изборе и изашли смо као
група грађана „Покренимо Руму –
Томислав Николић“. Мартиновић и ја

Одмогао нисам
ником, а помогао сам
свакоме коме сам
могао да помогнем.
Ја сам на почетку
рекао да сам из
радничке породице,
ја знам шта је мука.
Нисам имао ни ујака,
ни бога оца да ме
гура. Моји су се
доселили 1967.
године са југа Србије,
из једног села из
околине Врања. Ми
смо овде увек били
дошљаци, а сад су
сви у принципу
дошљаци. Деда ми је
ипак умро у том селу,
то је село на граници,
иза њега је манастир
Прохор Пчињски и
даље је Македонија.
Одлазио сам тамо на
сваком распусту кад
сам био дете, био
сам тамо и недавно,
то је сада пусто село.
Тако да, кажем, нисам
имао никог да ме
гура кроз живот
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смо били нераздвојни другари у СРС.
Он је 2004. дошао у радикале, али
тада је био магистар, касније постао
доктор правних наука и имао је
озбиљне политичке амбиције. За
разлику од мене који никад у животу
нисам имао те неке велике амбиције.
Али од 1990. године када сам се
учланио у СРС и кад сам почео да се
бавим јавним и политичким животом
у свом селу, па онда и шире, нисам
изгубио изборе у мојој месној
заједници.
Мартиновић је дошао у СНС 2012.
године. Он је председник општинског
одбора. Страначки рад је једно, јавни
рад је нешто друго. Ја имам
одговорност за мој посао и функцију
коју вршим, он има одговорност у
Народној скупштини.
Слађан Манчић је дуги низ
година активно играо фудбал у
кленачком тиму. Има ли сличности
између фудбала и политике?
- Играо сам штопера. Био сам
добар, био сам упоран и радан.
Можда нисам био неки вансеријски
играч, али сам био радан и у доброј
кондицији. Не као сада... Некад сам
имао 72 киле и трчао сваки дан 10
километара и био сам физички
спреман. Политика и јавни живот
када би се поредили са фудбалом,
могло би се рећи да им је заједничка
стална борба. Ако човек није
спреман, врло лако може завршити
на клупи за резервне играче. А са
клупе сви чекају да се докажу и то је
тако, и слично са политиком. Мораш
бити спреман, мораш дати свој
максимум и направити резултат. Јер,
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Срећна породица – Брачни пар Манчић са ћеркама Нађом и Катарином

без резултата си нико и ништа.
Кад је прелазио у СНС, шта је
било најпресудније?
- Ја могу да изнесем моја
размишљања која се нису променила
до дана данашњег. Дакле, људи који
су направили енорман раст и СРС у
то време су Тома Николић и
Александар Вучић. Шешељ је са 8-12
посто подршке отишао у Хаг. Тома је
као народни човек успео да дигне
СРС на 50 посто. Када је Александар
Вучић био генерални секретар
странке такође. То су била два човека
чију смо ми политику у том моменту
следили. Када су ти људи одлучили
да направе неку нову политичку
странку, ја ту нисам имао дилеме на
коју ћу страну.
Како гледа на Шешеља?
Таблоиди су препуни написа о
његовој куповини куће у
Хртковцима? Како коментарише то?
- Купио је сигурно кућу. Немам
ништа против Шешеља, немам ни
против кога ништа. О Шешељу је
толико тога речено, али то су приче
које мене не дотичу. Он је тако радио
и док смо били заједно. Мој посао је
да сарађујем са свима, да спроводим
политику којој припадам и да
омогућим што бољи живот грађанима
румске општине.
Слађан је успешан и у
комуникацији са румском
опозицијом. Успео је да у

парламенту „умири” чак и жустре
опозиционаре попут Ненада
Боровића из ДС?
- Што се мене лично тиче, сваки
човек је битан на одређени начин.
Моја мисао водиља је да сваком
човеком треба прићи са уважавањем,
без обзира на то којој политичкој
опцији ко припада. Без обзира на то
што смо ми различитих нарави,
различитог темперамента, ми сви
живимо овде заједно. И живећемо и
онда када не будемо били на
функцијама на којима смо данас. Све
се мења и сви смо замењиви. Ја
имам нормалан однос и са Ненадом
Боровићем, али и са свим другим
представницима и опозиције и
владајуће коалиције. Политика коју
СНС и ја као први човек румске
општине заступам је политика
коректности. Прошао сам ја разне
фазе у политичком животу, али ако
постоји такав утисак у јавности, да
сам политички коректан и тактичан,
драго ми је због тога. Сматрам да
такав начин, начин сарадње међу
партијама које су у локалној
скупштини, даје резултате.
Већ дуже времена у јавности се
говори о предстојећој чистки коју
је најавио и сам председник
странке Александар Вучић?   
- Ми смо велика партија. Има
готово 700 хиљада чланова. Готово
пет година смо ту где смо, неко мање
неко више. И у румској општини, ја то
видим, долази до опуштања људи.
Дуго су на одређеним местима, на

одређеним функцијама. Из разних
разлога, да ли што осећају да смо
моћни и јаки, да ли због тога што
остварујемо изузетне резултате на
локалу, у смислу буџета, нових
радних места, у сваком случају,
мисле да су незамењиви и из тога и
долази до пропуста. Због тога
подржавам да с времена на време
мора да се упумпа нова енергија, да
се људима стави до знања смо сви
ми дошли ту захваљујући странци.
Реконструишу се владе, мењају се
министри, премијери, а да нећемо
мењати директоре или председнике
општина. Али, вероватно ти људи
неће имати проблема. Има људи који
су лојани странци и који су као људи
добри, али се на позицијама нису
снашли као добри менаџери,
директори, председници. Ако буду
смењени не значи да ће бити
„стрељани“. Једноставно, на њихова
места доћи ће неки нови људи.
То се примети на очитим
примерима. Ствари у СНС
функционишу другачије него у
бившој странци. Данашњи
председник добио је отказ у
Комуналцу, када је на власти био
један од његових претходника,
Срђан  Николић, члан СРС?
- Ја сам радио у Комуналцу и
добио сам отказ. Ја сам вероватно
једини пример да сам добио отказ
када је партија чији сам био члан
била на власти. Био сам шеф
одборничке групе у СО Рума и добио
сам отказ и од свог директора и од
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свог председника општине. Касније
су ме враћали на посао, али ја из
свог поноса нисам хтео. У питању су
били унутар страначки избори. Тада
је председник ОО СРС био Срђан
Николић, њега је сменио Драган
Тодоровић, расписао нове изборе.
Срђан Николић је имао свој лоби, као
председник општине. Ја сам подржао
Александра Мартиновића, који је и
победио. И тада су почеле те наше
унутар страначке борбе. Знао сам да
ћу добити отказ, и добио сам га.
Враћали су ме, али ја нисам хтео да
се вратим. Рекао сам да ћу их
тужити. Судили смо се шет и по
година. У јулу 2013. добио сам
правоснажну пресуду којом ме
враћају на посао и по којој су дужни
да ми исплате 45 хиљада евра
одштете због тога што нисам ради.
Тих година сам радио свашта, нисам
био ни осигуран ни пријављен. Када
сам се вратио у Комуналац, дошао
сам на место техничког директора, то
сам место замрзао када сам постао
председник општине. Али, ја сам
после свега коректан према свима.
Срђан Николић је данас директор,
Ангелини Сибинчић је дата шанса.
Шта ради румски председник
„кад не ради”’? Шта га као човека
највише окупира у животу?
- Ја сам рођен на селу, растао сам
на селу и дан данас живим на селу.
Ја из Кленка нећу ићи без обзира на
то шта ћу радити у животу. Поред
спортске стране која ме је занимала,
цео живот сам волео животиње.
Својевремено сам држао борбене
петлове, паунове. Купио сам
прво два ждребета липицанера,
па сам онда купио још два.
Волим кад одем кући, да се
пресвучем, зовем другаре,
зовем кума, упрегнемо коње у
шпедитер и возамо се по селу,
обиђемо њиве. Волим да се
дружим са људима, волим
животиње и живот на селу.
Са супругом  Јеленом,
Слађан Манчић има две
ћерке-лепотице. Просечан
Србин углавном жели да има
и сина?
- То не зависи само од мене.
Моја супруга је имала проблема
на порођају, десио се пех и
имала је страшне компликације
и након порођаја две тешке
операције, тако да је и мало
страха. Али, ја сам њој говорио,
нису доктори баксузи, ти си
баксуз, тако да је она та која то
мало кочи. Она је Сремица,
њена породица је била много
имућинија од моје. Ми смо се
узели 2000. године. Али, боже
мој, нисмо ми рекли последњу
реч, поготову што је она млађа
од мене седам година. Није

искључено, мада ја нисам баш
загрижен да имам сина. Ја волим
моје ћерке, као да су синови,
поготову ову млађу. Кад Нађа дотрчи
код мене, нема ништа лепше, она
баш може да ме опусти кад сам
нервозан, бесан. Ја не бих имао
ништа против да добијемо још једну
ћерку, не јурим синове. Жена ће рећи
последњу реч. Ми смо 18 година у
браку, а забављали смо се седам
година. Свашта смо прошли заједно.
И то сматрам смислом живота. Неке
моје колеге долазе у ситуацију да
већ у првом мандату имају проблема
са својим женама. А то се
рефлектује на посао. И мојој жени је
у почетку било тешко, и мени је било
тешко. Нити сам ја растао нити сам
се школовао да будем председник
општине, али сам временом схватио
да могу то да радим. Тако и она, у
почетку јој није лако падало моје
одсуство из куће, састанци, али ето,
све је дошло на своје. Било је ту и
подметачина и трачева, ни једна
жена није имуна на то.
Однос са медијима? Као
председник Општине не меша се у
рад локалних редакција, а
прилично је коректан и када је у
питању програмско финансирање?
- Ја немам никаквих тајни, о мени
може да се каже све. Мој однос са
медијима је у принципу коректан.
Нисам неки фотогеничан тип, а
нисам ни неко ко воли да се намеће.
Оно што морам да испоштујем, због
функције, ја се трудим да буде
коректно према свим медијима.

Љубитељ животиња
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Руму бије глас да запошљава
највећи број Митровчана, тако да
постоје свакодневне редовне
линије за радничке аутобусе?
- У Руми ради доста Митровчана,
ближа им је Рума него мојима из
Кленка, Витојеваца и Грабоваца.
Запослили смо приличан број људи
из ових села у локалним погонима.
Сад сељаци оће да ме бију. Нема ко
да товари лубенице, да иде на њиву,
не могу да нађу раднике за сезонске
послове. У шали ми свашта кажу, да
сам крив што у сезони бостана, воћа,
поврћа нема радне снаге. Сви су се
запослили, они који су хтели да раде.
Ми се граничимо са општинама Ириг,
Пећинци, Митровица, све је то на
10-15 километара од Руме, а мој
Кленак на 30. Некад ја нисам могао
да уђем у општину, чекало ме не увек
20-30 људи и свима је требао посао.
А сад, да будем искрен у последњих
месец два нико ме није ни назвао да
тражи посао. Евентуално, зову ради
промене радног места. Тако да су
сви мање више нашли посао.
Наравно, ту нам је држава помогла,
председник Вучић нам је у оно време
дао јак ветар у леђа. Наравно, има ту
и наших заслуга и мојој заслуга, да
не будем лажно скроман. Вероватно
умем да разговарам са људима,
помажемо им, не рекетирамо их.
Обезбедимо им да добију и више
него што су планирали. У по дана у
по ноћи могу било кога од тих
инвеститора да назовем и затражим
помоћ, као што и они могу мене у
било које доба да позову. То је однос
који је дуго грађен.
Рума има још нешто са чим
може да се подичи.
Отварајући производне
погоне у селима, равномерно
развија ошпштину. Планови?
- Од нове године имамо 500
милиона разних тендера.
Реконструкција улице у
Буђановцима је последњи
пример. А нико нам није
веровао да ћемо то урадити.
Када сам дошао на ово место,
из Кленка које је иако највеће
село и најдаље село у односу
на Руму, рекли су шта ће овај
сељак из Кленка. Морам рећи
да сам ја више био везан за
Шабац, тамо сам и ишао у
школу, излазио, полагао
возачки, упознао своју садашњу
жену. Али, временом су они који
су се питали откуд ја на овом
месту схватили да иако сам из
Кленка, иако ме нико није гурао,
иако нисам имао неке паре да
неком платим да ме негде
прогура, иако сам све што сам
урадио, урадио сам, дакле да
сам, упркос свему, дошао до
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неких резултата. И тај резултат
није мали. Не могу баш да кажем
да смо почели да пишемо неку
нову историју, али да смо радили
неке ствари у периоду од три до
пет година, које неко није могао да
заврши деценијама уназад. Рума
је једно дивно место. Ми морамо
да идемо у корак са временом и
да превазиђемо стадијум вароши и
да се развијамо у прави модеран
град. Битно је и то што не правимо
разлику између града и села.
Можда је то зато што сам ја са
села. Али, људи са села не смеју
да осете било какву разлику у
квалитету живота. Ми у три села
имамо производне погоне, у
Платичеву, Добринцима ... то је
оно што ја желим да остварим. То
је гаранција и да град може да
опстане. Равномерни развој је
неопходан. Џабе нам ако се негде
рађамо, а на другом месту
умиремо. Зато смо се трудили да
посветимо једнаку пажњу, у смислу
инфраструктуре, школа, амбуланти,
спортских објеката, и селу као и
граду.
Част је бити председник
општине?
- Када су ме новинари питали да
ли је лако бити председник општине,
ја сам у шали говорио да није лако,
јер да је лако био би свако. Моје
село постоји преко 700 година и до
сада није имало прилике да да
једног председника општине. И сад
после 700 година то се десило. У
личном и приватном животу донело
неку врсту олакшице. Али, ако човек
хоће да овај посао да ради како
треба, онда ту има и приличног
оптерећења. Овај посао је немогуће
радити седећи у канцеларији,
немогуће га је радити без контакта
са људима. Ја сам од самог старта
кренуо да радим поштено, коректно
према сарадницима и људима са
којима сам у контакту. Нисам од оних
који обећавају па не испуне. Али,
колико год да има тешкоћа, има и
великог задовољства, велика је и
моћ коју ова функција носи, да се не
лажемо. Са друге стране је и
одговорност.
О чему би волео једнога дана да
прича својим будућим унуцима?
- Не могу се избећи чињенице, а
чињеница је да сам био на челу
општине у једном периоду, и то ће
остати уписано у историју Руме. Оно
што ћу ја вероватно причати је моје
учешће у неким подухватима који су
људима олакшали и побољшали
живот. Ту су и ствари које смо
променили, неке лакше, неке теже.
Има ту и анегдота, али када видите
да сте урадили нешто што неком

РАМ ЗА СЛИКУ

У воћњаку

Није искључено,
мада ја нисам баш
загрижен да имам
сина. Ја волим моје
ћерке, као да су
синови, поготову ову
млађу. Кад Нађа
дотрчи код мене, нема
ништа лепше, она баш
може да ме опусти кад
сам нервозан, бесан.
Ја не бих имао ништа
против да добијемо
још једну ћерку, не
јурим синове. Жена ће
рећи последњу реч.
Ми смо 18 година у
браку, а забављали
смо се седам година.
Свашта смо прошли
заједно. И то сматрам
смислом живота
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значи. Неки људи мало траже. Те
ствари мене испуњавају и то ћу
причати својој деци и унуцима.
Какав год да је човек, он
препознаје са друге старне човек.
Или нечовека, или фолиранта... Ја
волим да обећам само онда када
сам убеђен да ћу успети то
обећање да испуним. Могу да
касним, али трудим се и мислим
да се још није десило да смо
нешто обећали, или да сам
обећао лично, а да нисам испунио.
Није се десило да сам неког
слагао, да се не јављам на
телефон... За пет година телефон
нисам искључио. То је нешто што
ме овде држи и то људи полако
увиђају. И бије ме такав глас, да
кад обећам не слажем. Поверење
људи је најбитније, а оно кад се
изгуби тешко се враћа. Ја сам
свестан да ово неће трајати вечно
и да једног дана нећу бити
председник општине. И важно је
да могу стати пред људе, сутра,
као и данас што могу. Ја се нисам
отимао да будем председник
општине, и после разговора у
странци одлучено је да уђем у други
мандат. Неће бити смак света ако
сутра не будем председник. Ја сам
са обе ноге на земљи и војник сам
странке. Како странка одлучи, тако
ће бити.
Сваки Сремац има неки шпицнамет, односно надимак. Какве су
му успомене из детињства и којих
се најрадије сећа?
- Сад ме зову Манча, али у
детињству у основној школи су ме
звали Диксон, Диле. Како смо
одрастали мој кум Бане и ја остао ми
је надимак Манча. И прадеда ми се
звао Манча, тако смо и добили
презиме Манчић. Другачије је било
моје детињство у односу на
детињство моје деце. Ми нисмо
имали ни компјутере ни мобилне
телефоне. Ми смо се играли по
улицама, имали дрвене голове које
смо сами правили. Играли смо се
партизана и Немаца и опет сами
правили пушке од кукурузовине и
дрвета. Имали смо већу дисциплину,
веће поштовање према старијим. Ја
нисам смео да закасним кући ако ми
је отац рекао да дођем кући у
одређено време. Од своје 15 године
ја сам преко распуста радио, да
зарадим да идем на море, да купим
нове старке, то је било такво време.
Ја сам био последња генерација
деветог и десетог разреда и био сам
последња генерација војника у
бившој Југославији. Ишколовао сам
се уз помоћ родитеља, али сам кроз
живот увек показивао изузетну
упорност. А то ми је и хороскопски
знак, Јарац.

В. Ћосић

ОПШТИНАИРИГ
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ИгорМировићсадиректоримаздравственихустанова

ПОКРАЈИНСКАВЛАДАПОКЛОНИЛА21САНИТЕТСКОВОЗИЛО

СанитетизаиришкиДомздравља

И

гор Мировић, пред
седник
Покрајинске
владе уручио је 5. јуна
кључеве санитетских вози
ла са пратећом медицин
ском опремом директорима
21 здравствене установе
из Војводине, за шта је из
покрајинског буџета издвоје
но 100 милиона динара. Том
приликом председник Игор
Мировић је истакао да је
већина санитетских возила
намењена мање развијеним
општинама у циљу присту
пачне, квалитетне и уједна
чене здравствене заштите
свих грађана.
– Видљиво је да Покра
јинска влада предузима
значајне мере које треба
да доведу до потпуне реор
ганизације и унапређења
здравственог система у Вој

ДрБиљанаМилошевић

водини. До краја ове године
биће отворен реконструи
сан део Опште болнице у
Панчеву, ради се и на рекон
струкцији неколико клиника
у оквиру Клиничког центра

Војводине, а у припреми је и
уређење болница у Суботи
ци, Сенти и Сомбору, наја
вио је Мировић.
Покрајински
секретар
за здравство доцент
др
Зоран Гојковић је указао
да је ова донација реали
зована у оквиру пројекта
„Обезбеђење приоритетних
потреба здравствених уста
нова за санитетским возили
ма“, имајући у виду, како је
рекао, да санитетска вози
ла у АП Војводини, на годи
шњем нивоу, пређу преко
пет милиона километара и
збрину 300 хиљада пације
ната.
Санитетска возила покло
њена су Институту за здрав
ствену заштиту деце и омла
дине Војводине, Клиничком
центру Војводине, општим

болницама из Кикинде и
Сенте, као и
домовима
здравља у 17 војвођанских
општина.
Међу оним здравственим
установама које су добиле
санитетско возило је и Дом
здравља Ириг. Директорка
иришког Дома здравља др
Биљана Милошевић је, за
наше новине, рекла да су
имали четири санитетска
возила.
– Ово је ново и комплет
но опремљено санитетско
возило које ћемо користи
ти у хитним случајевима.
Дакле, када је реч о саобра
ћајним незгодама, у случа
ју инфаркта или можданог
удара, када се мора брзо и
квалитетно реаговати, каже
др Биљана Милошевић.
С.Џ.

ВРДНИК:БАЗЕНТЕРМАЛ

Почелакупалишнасезона

З

ванична купалишна сезона на отво
реном базену Термал почела је 4.
јуна, а базен је за купаче отворен од
9 до 19 часова. Дневна улазница кошта
500 динара, а ако на базен одете после 16
часова улазница је 300 динара.
Недељна улазница стаје 2.500 динара,
а за децу до пет година улаз је бесплатан.
Изнајмљивање лежаљке кошта 300
динара, а Термал нуди и могућност да,
поред купања, тамо и ручате, па на при
мер, породични ручак и улазнице за три
особе стају 2.500 динара.
Пројекат„ИРИГПРЕСТОНИЦАФРУШКЕГОРЕ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеИриг.
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УЛИЦАВУКАКАРАЏИЋА

Радовитекупоплану
Г
радоначелник Сремске
Митровице Владимир
Санадер и начелник
Градске управе за опште и
заједничке послове и имо
вину Мирослав Јокић, оби
шли су прошлог четвртка
радове на реконструкцији
улице Вука Караџића.
Према речима градона
челника Санадера, све тече
по плану и завршетак радо
ва очекује се у планираном
року.
– Рокови се поштују мак
симално, у складу са вре
менским приликама. Искре
но се надам да ћемо у
планираних 60 дана завр
шити радове, што значи за
неких двадесетак дана. Бит
но је истаћи да је ово про
јекат завршетка пешачке

СанадериЈокићобилазерадове

зоне и улица Вука Караџи
ћа ће сигурно добити један
нови сјај са новом расветом,
новим дрворедом, бехато
ном, асфалтом, тако да ће
грађани моћи да уживају
у још једној лепој градској
улици – рекао је Владимир
Санадер.
Како каже начелник Јокић,
радови
теку
предвиђе
ном динамиком, а улица је
попримила своје обрисе.
Радови на коловозу су завр
шени и све је спремно за
постављање асфалта. Тако
ђе, завршени су поступци
јавне набавке за куповину
40 нових садница, које су
обезбеђене из увоза и могу
се садити у било које доба
године.
Н.Милошевић

СРЕМСКАПРИВРЕДНАКОМОРА

СастанакПарламентапривредника

У

среду, 6. јуна, у Градској
кући у Сремској Митрови
ци одржан је тематски
састанак Парламента привред
ника Регионалне привредне
коморе Сремског управног окру
га у проширеном саставу.
На састанку је било речи о
актуелним програмима Фонда
за развој Републике Србије о
којима је говорила директорка
Сектора за кредите и гаранције
Џевида Нинков. О отвореним
позивима/конкурсима Развојне
агенције Србије говорили су
Драгана Мартиновић, сарадни
ца за подршку ММСПП и Миле
на Радовић, виша сарадница за
стратешка улагања. О конкурси
ма Развојне агенције Војводине
говорили су Оливера Коваче
вић, Катарина Ивезић и Марко

Сасастанка

Шкрипац, а о активностима и
услугама Привредне коморе
Србије присутни су нешто више
могли да чују од Нермине
Љубовић, саветнице председ
ника ПКС и Бојана Станића,
директора Сектора за страте
шке анализе, аналитику, услуге,
сервисе и пакете производа.
Према речима дирек тора
Сремске привредне коморе,
Предрага Мујкића, поменути
конкурси намењени су микро,
малим, средњим предузећима и
предузетницима, а на састанку
је било речи о томе ко на њих
може конкурисати, под којим
условима, каматним стопама и
слично. На састанку су били
презентовани и конкурси који ће
бити објављени на јесен.
Н.М.
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ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Селекција отпада кроз игру

Светски дан заштите животне средине

П

рошле недеље 5. јуна на митро
вачком Градском тргу обележен
је Светски дан заштите животне
средине. Ову манифестацију су орга
низовали ЈКП „Комуналије“ и „Еко-про
јект тим“. У оквиру манифестације
одржана су такмичења деце из свих
митровачких основних школа на тему
раздвајања отпада кроз креативне и
забавне игре. У музичком делу програ
ма учествовао је Дечији хор Вивак.
Од 11 школа са по шест такмичара
прво место освојили су ученици
Основне школе „Јован Поповић“, дру
го место ученици Основне школе
„Бошко Палковљевић Пинки“ Шуљам,
а треће место је припало ученицима
Основне школе „Слободан Бајић Паја“
Сремска Митровица.
Директор јавно комуналног предузе
ћа Радослав Јевремовић је истакао да
је ове године далеко већи одзив град
ских основних школа и сеоских основ

ГРАДСКИ ПАРК

Одржан
рок концерт

У амфитеатру Градског парка у Сремској
Митровици, у среду 6. јуна одржан је рок
концерт вокално-инструменталног састава
Носталгија, у организацији Центра за кул
туру Сирмиумарт. Митровчани који су те
вечери решили да прошетају Градским пар
ком били су у прилици да уживају у бројним
домаћим и страним хитовима рок музике,
насталим 70-их и 80-их година прошлог
века. 
Н. М.

Радослав Јевремовић

них школа поводом ове манифестације.
– Јавно комунално предузеће већ
пету годину организује такмичења
поводом Дана заштите животне среди
не за основне школе у Сремској
Митровици. Овде године имамо 11
школа које учествују у овом такмичењу
и оно што је јако битно јесте то да
полако у Сремској Митровици али и у
Србији почиње да сазрева идеја
заштите животне средине. Млађи
нараштаји који су нам јако битни почи
њу да схватају значај заштите животне
средине. Млади су наша будућност с
тога ЈКП „Комуналије“ и Еко-пројект
тим организују низ активности за наше
најмлађе становнике Сремске Митро
вице. Трудићемо се да у наредном
периоду најмлађе упутимо у значај
заштите животне средине и селектова
ња комуналног отпада и одлагања
отпада на прави начин – рекао је
Радослав Јевремовић.
А. Д.
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Трг младих пољопривредника

Н

а Тргу Војвођанских
бригада у Сремској
Митровици
прошле
недеље је отворена мани
фестација под називом Трг
младих пољопривредника.
Манифестација се одржава
у организацији Агенције за
рурални развој у Сремској
Митровици, а траје од 8. јуна
до 1. септембра. Право уче
шћа имају сви регистровани
пољопривредници млађи од
40 година и жене пољопри
вредници са територије Гра
да Сремска Митровица, који
ће у поменутом периоду на
тезгама излагати своје про
изводе.
– Ове и претходне годи
не, и Министарство пољо
привреде, и Покрајински
секретаријат за пољопри
вреду, имали су одлич
не мере подршке младим
пољопривредницима, до 40
година старости. Подршка
је била у додели авансних,
бесповратних средстава за
отпочињање и унапређење
постојеће пољопривредне
производње. Одлучили смо
се да се надовежемо на ове
мере, и младим пољопри
вредницима и женама које

се баве пољопривредом, на
територији Сремске Митро
вице, пружимо подршку у
пласману пољопривредних
производа. Обезбедили смо
продајне тезге, на период
нешто краћи од три месе
ца, у градском језгру Срем
ске Митровице. Пет младих
пољопривредника и једна
пољопривредница моћи ће
да продају искључиво произ
воде за чију су производњу
регистровани. Прихватљи
ви сектори су воћарство,

Момчило Узелац

повртарство и пчеларство,
тако да ће се на тезгама
наћи свеже јабуке, малине,
тиквице, парадајз и папри
ка, домаћи сокови и ликери,
мед и остали пчеларски про
изводи. Како током сезоне
буду стизале нове повртар
ске и воћарске културе, тако
ће се и тезге на Тргу младих
пољопривредника допуња
вати новим производима –
рекао је директор Агенције
за рурални развој у Сремској
Митровици Петар Самарџић.

Љубица Саватић

Момчило Узелац, мла
ди пољопривредник који
се бави повртарством изја
вио је да је оваква подршка
Агенције за рурални развој
веома значајна за пласман
његових производа.
– Овакве ствари су јако
битне за пољопривреду
уопште, а поготово за мла
де пољопривреднике као
што смо ми. Једна ствар је
произвести квалитетну робу,
а друга ствар продати је.
На овај начин успевамо да
зарадимо боље на нашим
производима него да их про
дајемо на велико, а људи
могу да се упознају са ква
литетном домаћом робом са
територије Сремске Митро
вице. Ово је јако позитивно
и за наше суграђане и за
нас и тако смо сви на добит
ку – рекао је двадесетчетво
рогодишњи Момчило.
Љубица Саватић из Заса
вице бави се прерадом
воћа, и каже да јој подршка
Агенције за рурални развој
важна по питању промоци
је робе, као и боље продаје
прерађивачких производа.
Н. Милошевић
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Завршено прикупљање
пестицидног отпада

З

авршена је акција прикупљања
амбалажног пестицидног отпада
на територији Сремског округа.
Акција је реализована четврту годину
за редом, са циљем да поменута амба
лажа не заврши у комуналном отпаду,
дивљим депонијама или каналима у
атарима, и на тај начин угрози здравље
становништва, него да се на правилан
начин депонује и уништи. Ове године,
на нивоу Срема, прикупљено је око 10
тона што је за две тоне више у одно

На територији
Сремске Митровице
прикупљено је нешто
више отпада него
прошле године.
Највише је
прикупљено у Чалми,
али не заостају
ни Мартинци,
Манђелос, Јарак,
рекао је Петар
Самарџић,
директор Агенције

су на претходну годину. Прикупљање
амбалаже средстава за заштиту биља
вршило је Удружење произвођача
средстава за заштиту биља SECPA. На
територији Сремске Митровице, при
купљање је вршено у 11 села, а при
купљено је нешто више од две тоне
овог отпада. Агенција за рурални раз
вој Града Сремска Митровица радила
је кампању у циљу подизања свести о
значају и важности прикупљања овог
опасног отпада.

Петар Самарџић

– Ове године са најавом акције кре
нули смо много раније него претходних
година, и користили смо много више
различитих начина информисања
митровачких пољопривредника о тер
минима прикупљања, али и о значају
правилног збрињавања овог отпада. И
сама акција сакупљања је ове године
кренула раније, што је дало позитив
не резултате. На територији Сремске
Митровице прикупљено је нешто више
отпада него прошле године, али оно
што је важно јесте да се ове године
знатно повећао број субјеката који су
донели амбалажу, преко две стотине,
рачунајући и пољопривреднике, задру
ге и пољопривредна предузећа. Најви
ше је прикупљено у Чалми, али не зао
стају ни Мартинци, Манђелос, Јарак. У
Великим Радинцима и Босуту, није при
купљена нека значајна количина амба
лаже, али је одзив био велики, што је
битан помак у односу на прошлу годи
ну, када су се мештани слабо укључи
вали у ову акцију. Очекујемо резулта
те конкурса у области прекограничне
сарадње са Босном и Херцеговином,
на који смо аплицирали пројектом чија
је тема управо правилно и одговор
но управљање пестицидним отпадом.
Пројектом је предвиђено поставља
ње специјалних контејнера по селима,
тако да ће отпад моћи да се одлаже
током читаве сезоне. Надамо се пози
тивним резултатима конкурса, рекао је
Петар Самарџић, директор Агенције.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ГРАДСКА КУЋА

Успех музичара из Кузмина

П

рошле недеље 5. јуна у митровачкој
Градској кући организован је при
јем за четворицу младих музичара
из Кузмина који су у протеклом периоду
остварили запажене резултате на музич
ким такмичењима у свирању хармонике,
клавира и табмуре. Начелник Илија Недић
који је угостио младе музичаре је честитао
и ђацима и професорима на оствареном
успеху и истакао да они својим успеси
ма најбоље представљају своје градове и
села.
– У име Града и у своје лично име чести
там деци која су на најбољи могући начин
представила своје село, школу па и Срем
ску Митровицу на такмичењима. Међутим
ништа од тога не би било без њихових про
фесора, ментора и родитеља те и њима
честитам. Градска управа за образовање,
спорт, омладину и културу подржава ове
младе и талентоване људе и тако ће бити
и у будућности – рекао је Илија Недић.
Милош Симић ученик Основне музич
ке школе свира хармонику нешто више од
годину дана и по речима професора веома
је талентован и музикалан. Он је на такми
чењу у Бечеју освојио прву награду и он
истиче да би желео да посећује што више
такмичења како би освојио пуно награда.
Томислав Блажин ученик трећег разре
да румске Основне музичке школе „Теодор
Тоша Андрејевић“ освојио је прву награду
на међународном такмичењу „Фантаст“ у
Бечеју. Томислав је учествовао и на Фести
валу уметничке тамбуре у Новом Саду и на
Фестивалу војвођанске тамбуре у Бачкој
Паланци где је освојио прве награде.
Никола Митровић још један од награђе
них коме је ово такмичење било уједно и

прво је наступио на митровачком Фестива
лу пијанизма у Сремској Митровици и осво
јио прву награду.
Бошко Петровић ученик трећег разреда
музичке школе „Петар Кранчевић“ насту
пио је на два такмичења „Фантаст“ на коме
је освојио прву награду и на фестивалу
„Еуфорија“ у Новом Саду где остварује
исти успех. Он истиче да му је значајнија
награда из Новог Сада јер је то такмичење
било теже јер је оцењивао инострани жири
и јер је била велика конкуренција.
Како су професори истакли најважни
је за децу јесте да се она правилно усме
равају кроз вредновање њиховог знања и
вештина. Професор Снежана Радојчић је
истакла да су сва такмичења кроз које деца

Пријем за куглаше

П

рошле недеље 5. јуна у митровачкој
Градској кући уприличен је свечани
пријем за куглаше Игора Ковачеви
ћа и Бојана Кличарића који су освојили
награде на Светском првенству у овом
спорту. Генерални секретар Спортског
савeза Града Немања Црнић је честитао
момцима на пласману и истакао да очеку
је да ће их бити много више у будућности.
Начелник за културу, спорт, омладину и

Пријем спортиста

образовање Илија Недић је такође похва
лио куглаше.
– Ове медаље које видимо су доказ који
иде у прилог читавој овој причи. Наравно
не смемо да заборавимо на рекреативне
спортове као што је куглање јер то допри
носи развоју и афирмацији рекреативних
спортова у Сремској Митровици – рекао је
Илија Недић.
Светски јуниорски двоструки првак

пролазе важна за њих јер на тај начин оце
њују свој рад кроз резултате које постижу.
– У деци је најважније препознати љубав
према музици и инструменту који су ода
брали. С тога се у таквој атмосфери роди
ла жеља да изађемо из школе и да тај свој
труд и рад покажемо на такмичењима.
Многобројне награде су показале да смо
на правом путу и да радимо квалитетно
те могу да кажем да смо поносни на сво
је ученике – рекла је професор Снежана
Радојичић.
Ови талентовани дечаци су и чланови
Културног центра у Кузмину те у том про
стору имају прилике да вежбају и одржава
ју концерте за своје мештане.

А. Димић

Бојан Кличарић, који је учествовао на
првенству одржаном у Румунији је иста
као да је ово велики успех за њега.
– Велики успех, пета титула за јуниор
еу
екипној конкуренцији. Као резултат тога је
дошло и ово друго злато. Презадовољан
сам што смо успели да одбранимо пети
пут за редом ову титулу и као производ
тога дошла је и ова друга златна медаља
– рекао је Бојан.
Ово првенство је одржано у другој поло
вини маја месеца у граду Клуж у Румунији.
Прво су се такмичили јуниори међу којима
се нашао и Бојан а затим и сениор
 и где је
за репрезентацију Србије наступио Игор
Ковачевић, Митровчани који су прве кора
ке начинили у куглани у родном граду. На
поменутом такмичењу освојили су три
медаље. Мушка омладинска репрезента
ција заједно са Бојаном је освојила пету
узастопну титулу шампиона на Првенству
света. Поред Митровчанина који тренутно
кугла за београдску Црвену Звезду насту
пили су још и Норберт Ернејши, Желислав
Јакаб, Чаба Заварко, Милорад Војиновић,
Адриан Лончаревић, Ален Кујунџић, резер
ве Давид Лаиншчак и Вук Бошков. Селек
тор репрезентације је био Војко Павловић.
Поред ове титуле Кличарић је освојио
злато у дисциплини микс тандем заједно
за Хермионом Лукач.
А. Димић
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Ускоро реализација
нових пројеката
Један од
пројеката који
нам је прилично
значајан и
који ће се
реализовати
у наредних
годину и по до
две, јесте
изградња нове
зграде Основне
школе „Јован
Поповић“
Мирослав Јокић

Г

радска управа за инфраструктуру
и имовину у Сремској Митровици
недавно је спојена са Градском
управом за опште и заједничке посло
ве. Ова одлука донета је на седници
Скупштине града одржаној 29. марта
ове године, а прошле недеље, о начи
ну функционисања новоформиране
Градске управе за опште и заједничке
послове и имовину и њеним планови
ма за будућност, разговарали смо са
начелником Мирославом Јокићем.
– Све службе које је некадашња
Градска управа за инфраструктуру и
имовину имала са свим запосленима
постали су део Градске управе за
опште и заједничке послове. Буџет и
све финансијске обавезе Управе за
инфраструктуру и имовину постале су
обавезе и буџет Градске управе за
опште и заједничке послове, а сада и
имовину – рекао је Јокић и додао да се
надлежности обе некадашње Управе
нису промениле, него су се само споји
ле, а није дошло ни до промене броја
запослених.
– Управа нам се сада налази на две
локације, у улици Светог Димитрија
број 13 и у улици Краља Петра I, у
згради некадашње Дирекције за
изградњу града, где се налази и моја
канцеларија. У овој згради се налазе
службе везане за инфраструктуру и
имовину, а пре свега мислим на инже

њере. Одавде се планира и реализује
комплетна изградња у нашем граду –
каже Јокић.
Када је реч о пројектима којима ће
се ова Градска управа бавити у будућ
ности, начелник Јокић је изјавио да
нас и убудуће очекују улагања.
– Један од пројеката који нам је при
лично значајан и који ће се реализова
ти у наредних годину и по до две, јесте
изградња нове зграде Основне школе
„Јован Поповић“. Тај пројекат је важан
због локације школе, јер она покрива
две велике месне заједнице, Блок Б и
Малу Босну, и ова школа зато има
велики број деце. Такође, школа има
своја истурена одељења у Бешенову,
чији ученици након четвртог разреда
иду у школу у Сремској Митровици. То
је пројекат који жељно ишчекујемо и
тренутно се врши припрема докумен
тације за објављивање јавне набавке,
након чега крећемо са радовима –
каже Мирослав Јокић.
Начелник је такође додао да нас
ускоро очекује реализација још једног
великог инфраструктурног пројекта, а
ради се о изградњи приступне саобра
ћајнице код бившег Фудина за потребе
изградње хипермаркета Лидл и тржног
центра.
– Све што је било у надлежности
Града је урађено, а последњи корак је
изградња саобраћајнице чија вред

ност ће бити од 45 до 50 милиона
динара. У тренутку када се распише
јавна набавка и крене са њеним изво
ђењем, требало би да почне и изград
ња објекта. Грубо речено, то би се
могло десити у наредних годину дана,
а сигурно је извесно да ће грађани
добити објекат о којем смо причали –
каже начелник Јокић.
Према његовим речима, расписана
је и јавна набавка за изградњу терена
за мали фудбал са вештачком травом
по највишим светским стандардима, а
који ће се налазити поред градског
базена.
– У наредном периоду планирамо да
у том делу града направимо један мул
тифункционалан спортски комплекс,
уређењем трга испред хале, а и поста
вљањем справа за Street workout који
је у задње време све популарнији. Тај
део града ће у наредном периоду
добити један пре свега модеран и
функцион
 алан изглед где ће наши гра
ђани моћи рекреативно да се баве
спортом – рекао је Мирослав Јокић и
додао да је у току припрема тендерске
документације за расписивање јавне
набавке за изградњу Трга инвеститора
на Румској малти, који ће бити изгра
ђен у знак захвалности свим страним
инвеститорима који су дошли у наш
град.
Н. Милошевић
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Отворена купалишна сезона

У

недељу, 10. јуна, зва
нично је отворена
купалишна сезона на
митровачким
Брион
 има.
Тим поводом начелник Град
ске управе за опште и зајед
ничке послове и имовину
Мирослав Јокић изјавио је
да је ове године за уређе
ње градске плаже издвојено
око осам милиона динара.
– На велико задовољство
наших грађана, а и нас који
смо и ове године организо
вали уређење градске пла
же, мислим да смо урадили
јако добар посао и оправ
дали епитет најбоље град
ске плаже у нашој земљи.
Грађани ће моћи да ужива
ју у свим садржајима који
их очекују на Градској пла
жи, а ми смо заједно са ЈКП
Комуналије учинили све да
створимо све предуслове за
успешну летњу сезону. Ура
дили смо све што је било

Мирослав Јокић

неопх одно, сређивање пла
же и мобилијара, као и орга
низовање свих неопходних
служби – рекао је Мирослав
Јокић и додао да ће грађа
ни и ове године на Градској
плажи моћи да користе бес

Радослав Јевремовић

платан бежични интернет.
Радослав
Јевремовић,
директор ЈКП Комунали
је изјавио је да је технички
пријем плаже извршен 7.
јуна. Према његовим речи
ма, ЈКП Комуналије је орга

низовало спасиоц
 е на пла
жи, као и људе који ће је
одржавати и чуваре. Такође,
анализе воде ће се вршити
једном недељно, а према
првим анализама вода је
исправна за купање.  Н. M.

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Стигла донација из Швајцарске

У

петак, 8. јуна, у Општој
болници у Сремској
Митровици организо
вано је уручење, односно
представљање
донације
коју је Општој болници дони
рала швајцарска организа
ција Малтезер орден Швајц
преко митровачког Црвеног
крста. Вредност донације
је око 150.000 швајцарских
франака, а у питању су кре

Др Драган Малобабић

вети и мадраци, столице за
дијализу, столице за паци
јенте, постељина, кревети
за бебе као и материјал за
једнократну употребу и негу.
Одређени део опреме је
полован али изузетно очу
ван, а има и нових ствари.
Уручењу су испред Града
Сремска Митровица прису
ствовали начелници град
ских управа Мирослав Јокић

Војислав Мирнић

Нова опрема

и Војислав Мирнић.
Начелник Градске управе
за здравствену и социјалну
заштиту Војислав Мирнић
изразио је велику захвал
ност донаторима.
– Желим да изразим вели
ку захвалност господину
Гвиду Штикли, Сањи Алек
сић и Остоји Петровићу,
нашем Митровчанину који
није заборавио свој град
иако у њему не живи. Они
су омогућили пацијентима
Опште болнице да имају
боље услове лечења. Ово
је пример добре интерсек
торске сарадње, а велику
захвалност морам да упутим
и нашем локалном предузе
ћу Икарго које је у сарадњи

са неколико управа и Црве
ним крстом омогућило да
ова вредна донација стиг
не до Сремске Митровице.
Наравно ништа од овога не
би било могуће да није било
Владимира Петрења који је
остварио контакт са људи
ма из Швајцарске и омогу
ћио да ова донација стигне у
праве руке – рекао је начел
ник Мирнић.
Испред Опште болни
це захвалност донаторима
изразио је примаријус док
тор Драган Малобабић и
рекао да ће ова донација
олакшати функцион
 исање
болнице чији финансијски
фондови су ограничени.
Н. Милошевић

Пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА“ реализује се уз финансијску подршку Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Гради се логистички центар
У наредном периоду
очекујемо захтев за
отуђење земљишта и
онда ћемо званично
кренути у ту
инвестицију, каже
Гак и додаје да ће
кинески инвеститор у  
првој фази запослити
између 150 и 200
радника, а у другој
преко 2.000 радника

Стижу кинеске инвестиције у Инђију

К

инеска компанија Qingdao Rong
xing планира да купи парцелу у
север ои с точн ој
индус тријс кој
зони у Инђији, како би на њој сагради
ла свој логистички центар. Делегација
ове компаније посетила је првог чове
ка инђијске општине и на састанку у
згради Општине Инђија изразили су
жељу да изградња логистичког центра
почне до краја 2018. године. Реч је о
тек првој фази целокупне инвестиције
где ће инвеститор најпре отворити
логистички центар из којег ће дистри
буирати производе клијентима широм
Европе. У другој фази, план ове кине
ске компаније је да широм Србије поч
не производњу пилетине, како на соп
ственим фармама, тако и у сарадњи
са кооперантима.
Према речима председника Општи
не Инђија, у наредних неколико неде
ља очекује се писмо о намерама за
куповину парцеле, након чега ће про
даја бити оглашена.
– Кинески инвеститор жели да купи
парцелу површине 20 хектара за прву

фазу, и то јесте проблем, јер тренутно
немамо слободну парцелу толике
површине и зато смо покушали да се
„уклопимо“ у 15 хектара. У наредном
периоду очекујемо захтев за отуђење
земљишта и онда ћемо званично кре
нути у ту инвестицију – каже Гак и
додаје да ће кинески инвеститор у
првој фази запослити између 150 и
200 радника, а у другој преко 2.000
радника.
–То је нешто што би било веома зна
чајно за наш град и подизање стандар
да живота локалног становништва –
рекао је председник Општине Инђија и
додао:
– У нашој индустријској зони би тре
бало да се раде озбиљни фабрички и
логистички капацитети. Инђија са
новом индустријском зоном коју смо
опремили у претходних 10 месеци,
могу да кажем да има данас убедљиво
најопремљенију и најбољу индустриј
ску зону, не само у Србији него можда
и у југоисточној Европи, поготово када
говоримо о положају и о опремљено

сти – истакао је Гак и додао да кинеска
компанија Qingdao Rongxing пилети
ном снабдева многе трговинске и уго
ститељске ланце широм света, међу
којима је и познати бренд КФЦ.
Током боравка у Инђији, генерални
директор компаније Qingdao Rongxing
Шингвеј Чао рекао је да је импресио
ниран Србијом и њеним развојним
капацитетима.
– Одушевљен сам лепотом и исто
ријом Србије, али и веома задовољан
којом брзином се реализују пројекти
које хоћемо да покренемо у вашој
земљи. Кина има дугу традицију у
односима са Србијом, која траје још од
бивше Југославије. Желимо да одржи
мо тај однос и да додатно повежемо
наше две земље – рекао је Чао.
Осим ове фирме, за пословање у
Инђији заинтересоване су и многе дру
ге кинеске компаније, како из прехрам
бене, тако и из аутоиндустрије, те
грађевинарства, потврдили су пред
ставници Општине Инђија.
М. Ђ.

ВРТИЋ НЕВЕН

Четири нова дневна боравка

П

роблем недостатка места у
инђијским вртићима делимич
но ће бити решен доградњом
објекта Невен у Омладинској улици.
У наредном периоду биће расписа
на јавна набавка и, како је истакао
председник Општине Инђија Вла
димир Гак, планирана је доградња
четири дневна боравка.
– Прошле године смо на исти начин
обезбедили додатна места у цен
тралном објекту Сунце са три днев
на боравка, а исти модел сада ћемо
применити и у Невену – каже пред

седник Општине Инђија и додаје:
– Изградњом четири дневна борав
ка, стећи ће се услови да упишемо
више од 100 малишана који се нала
зе на листи чекања. На наредном
скупштинском заседању урадиће
мо ребаланс и отворити позицију за
предвиђене радове – рекао је Гак и
истакао да ће доградња објекта бити
завршена до 1. септембра.
Говорећи о повећању наталитета у
Инђији председник Гак објашњава да
је реч о узрочно-последичној ситуа
цији, где се сразмерно повећању

броја запослених повећава и потре
ба родитеља да упишу децу у вртић.
– Сваке године имамо све више
деце али и нових радних места што
доводи до ситуације да су оба роди
теља запослена, па се самим тим
ствара потреба за смештајним капа
цитетима у вртићу. Иако је ситуац
 ија
сада таква каква јесте, ми смо заиста
поносни на оно што радимо како би
сваком нашем суграђанину обезбе
дили боље услове за живот, а погото
во оним најмлађим – рекао је пред
седник Општине Инђија.
М. Ђ.
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ИНЂИЈА: ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Инвестиције осигурале
стабилно водоснабдевање

У

след високих дневних тем
пература потрошња воде у
инђијској општини повећала
се у претходних неколико неде
ља. То је потврдио директор ЈКП
Водовод и канализација додају
ћи да очекују још већу потрошњу
током јула и августа али да боја
зни нема, јер је све спремно и за
случај екстремно високих темпе
ратура.
– Ми смо спремни за летњу
сезону. Прошла година била је
екстремно топла, али ни тада
нисмо имали никаквих пробле
ма, те се надамо да ће и ове бити
тако – каже Драгољуб Трифуно
вић, директор инђијског Водовода
и додаје да је могућа само поја
ва хаварија на водоводној мрежи
која је дуга око 240 километара и
која је у константној експлоатаци
Драгољуб Трифуновић
ји 40 година уназад.
– Током лета имамо хаваријских
ци су, подсећам, били једино насеље
момената али их решавамо брзо.
Обезбеђене су довољне количине но место у нашој општини које није
воде да и ову сезону, као и претход имало градску воду – каже директор
не две, одрадимо како треба – каже Водовода и додаје:
– Ових дана настављамо другу
Трифуновић.
Како би биле обезбеђене довољ етапу прикључења још једног броја
не количине воде и квалитетно водо потрошача у том селу и мислим да
снабдевање, у претходној и у току ове ће их бити негде око 70 који су зах
теве већ поднели. Ми смо завршили
године избушено је неколико бунара.
– Прошле године избушен је бунар дезинфекцију тог дела мреже и чека
у Бешки који је омогућио да припоји мо резултат који ће стићи у току сле
мо водовод у Чортановцима и да га, деће недеље. Чим буде позитиван,
практично, пустимо у рад. Чортанов део оперативе селимо у Чортановце

и настављамо са тим радовима.
Трифуновић је истакао да су у
току и завршни радови на изград
њи батерије бунара број 24 на
инђијском изворишту. То је проје
кат који финансира Покрајински
секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство са 80
одсто и локална самоуправа са
20 одсто.
– Тај бунар је изграђен, а сада
завршавамо хидромашинске и
електро радове. Тестирања су,
такође, завршена и ту ћемо доби
ти очекиване количине, негде око
18,5 литара у секунди. Што значи
да ћемо за неких месец дана и ту
батерију укључити у систем, што
ће бити један много важан моме
нат за сезону и будућу експлоата
цију – каже директор Водовода и
додаје:
– Сада нам преос
 таје још да
распишемо јавну набавку за
изградњу батерије бунара 25
како би врло брзо кренули и са њего
вом изградњом. На следећој седници
СО Инђија очекујем да ће бити усво
јен ребаланс и након тога ћемо рас
писати и јавну набавку за изградњу
повезног цевовода Инђија - Бешка.
У питању је пројекат који финанси
ра ресорни покрајински секретаријат.
Имамо много посла и пројеката, а све
у циљу да водоснабдевање у будућ
ности буде још стабилније и квалитет
није – закључује Трифуновић. М. Ђ.

ЈАРКОВЦИ

Изградња
нове цркве

С

а благословом његовог преосвештенства епи
скопа сремског господина Василија започета
је израда идејног решења и пројекта изград
ње храма Светог Максима Бранковића у Јарковци
ма. Како сазнају М новине, у наредном периоду биће
припремљена техничка документација и издавање
грађевинске дозволе. Након припреме свих дозво
ла кренуће се са земљаним радовима: припремом
терена и изливањем темеља будућег храма. Тако ће
и Јарковци после вишедеценијског чекања добити
своју богомољу, место где ће своје молитве узносити
ка Господу. Подсетимо да су Јарковци једино село
у инђијској општини у којем до сада није изграђена
православна црква, а локално свештенство уз подр
шку Општине Инђија и Месне заједнице Јарковци
покренули су иницијативу пре неколико година, чија
је реализација сада више него извесна.
М. Ђ.

Будући храм Светог Максима Бранковића у Јарковцима
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Ускоро реконструкција пијаце

П

ројекат реконструкције Град
ске пијаце у Инђији на корак је
до почетка реализације. Како је
недавно истекао председник Општине
Инђија Владимир Гак на њихову адре
су стигло је неколико идејних решења,
а једно од њих чини им се као најпри
кладније.
– Ми ћемо ускоро оформити коми
сију која ће одлучити да ли је то идеј
но решење заиста најприкладније, а
када донесу одлуку онда следе и оста
ли законски кораци – истакао је Гак и
додао:
– Уз формирање комисије и званич
не процедуре кренућемо у поступак
јавне набавке и пројектовање градске
пијаце. У наредних 15 дана би та про
цедура требала да буде завршена, а
пројектовање у наредних месец дана.
Очекујемо да би до краја године могли,
уколико нас време послужи, да завр
шимо комплетну реконструкцију.
Први човек општине Инђија истиче
да ће се радови одвијати све док вре
менске прилике то буду дозвољавале,
а касније ће се прећи на унутрашње
радове.
М. Ђ.

Градска пијаца у Инђији

Радови у бешчанској амбуланти
Председник Општине Инђија наја
вио је и радове на реконструкцији
амбуланте у Бешки за шта средства
очекују са виших нивоа власти.
– Аплицирали смо за средства на

неколико места и имам незваничну
потврду да смо средства и добили, те
ћемо ускоро моћи да кренемо са
радовима на реконструкцији амбу
ланте у Бешки – објашњава Гак.

МЛАДИ ИЗ ИНЂИЈЕ УЛЕПШАВАЈУ СВОЈ ГРАД

Освануо мурал посвећен
Николи Тесли

М

лади из Инђије оку
пљени око Удружења
Инђијатива
заслу
жни су за мурал на којем
се налази лик нашег вели
ког научника Николе Тесле.
Мурал је пре неколико дана
освануо на зиду зграде
Ватрогасног дома а у пита
њу је рад тридесетдвогоди
шњег уметника Бранислава
Димића из Инђије.
Како каже овај уметник,
уметношћу се бави година
ма, а мурал који је насликао
је резултат заједничке идеје
неколико младих људи из
удружења Инђијатива.
– Са одушевљењем сам
прихватио ову идеју, одмах
урадио идејно решење и у
наредних седам дана смо
реализовали мурал који је
монументалан и рађен у гео
мет ријс ко-колор ис тичк ом
стилу – истакао је Димић и
додао:
– Ово је мој први мурал
и имам у плану још неке.

Заиста имамо много добрих
идеја које планирамо да
реализујемо.
Представници Инђијативе
истичу да су своју прву иде
ју спровели уз помоћ локал
не Канцеларије за младе и
Општине Инђија. Они пози
вају све младе да им се при
друже како би овај град био
што лепше место за живот.
– Основани смо као удру
жење младих и образо
ваних људи који желе да
допринесу локалној зајед
ници. Мурал је само једна
у низу акција које планира
мо да реализујемо у нашој
општини. Имали смо циљ
да уредимо јавни простор и
на тај начин ћемо наставити
да делујемо – истиче Тања
Иванишевић, чланица Удру
жења Инђијатива које тре
нутно окупља петоро члано
ва и увек примају нове.
– Желимо да подстак
немо младе људе да раз
мишљају и брину више о

Мурал Николе Тесле освануо
на Ватрогасном дому

својој средини, да не буду
апатични и незадовољни,
као и да допринесу својој
заједници. То не мора бити
само мурал, настојаћемо да
уредимо зелене површине
и дечија игралишта – каже
Тања и поручује на крају
да ће заједно са локалном
заједницом покренути низ
едукативних радион
 ица за
младе, али и за пензион
 ере.
М. Ђ.

Бранислав Димић
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ПРЕДСТАВЉЕНИПОТЕНЦИЈАЛИОПШТИНЕПЕЋИНЦИУШВАЈЦАРСКОЈ

ПећинчаниуЦириху
Д

елегација
општине
Пећинци, на челу са
председником општине
мр Жељком Трбовићем, посе
тила је 1. и 2. јуна Швајцар
ску, где је на Самиту пословне
дијаспоре у Цириху предста
вила инвестиционе потенција
ле наше општине. На Самиту
је учествовало више фирми
из Швајцарске, неколико гра
дова и општина из Републике
Српске, као и представници
Привредне коморе Србије,
амбасаде Републике Србије из
Берна и генералног конзулата
из Цириха.
Први
човек
пећиначке
општине разговарао је са гене
ралним конзулом Републике
Србије у Швајцарској Зораном
Јеремићем о могућностима за
реализацију нових инвестиција
из земље домаћина пословног
самита, као и о подршци коју
би представници нашег дипло
матскоконзуларног представ
ништва у Цириху могли да
пруже у презентацији инвести
ционих потенцијала општине
Пећинци потенцијалним инве
ститорима из Швајцарске.
– Генералном конзулу уру
чили смо промо материјал
општине Пећинци, инвести
циони каталог, флајере и ДВД
презентацију, а господин Јере
мић је у разговору нагласио да
је спреман да пружи подршку

МрЖељкоТрбовићпрезентоваојепотенцијалеопштинеПећинциунасамитууЦириху

општини Пећинци и промови
ше је у наредним сусретима
са швајцарским привредници
ма, као и са нашим људима
који дуго година живе и раде
у Швајцарској. Уз асистенци
ју представника Привредне
коморе Србије, која је такође
као институција која промо
више предности улагања у
српску привреду била засту
пљена на Самиту послов
не дијаспоре, обавили смо
разговор са потенцијалним

инвеститором који је најавио
долазак наредне недеље у
општину Пећинци на састанак
са општинским руководством,
како бисмо детаљније разгова
рали о могућностима за успо
стављање пословне сарадње.
У нашој општини већ послује
једна швајцарска компани
ја – реч је о компанији СИКА,
а ја се надам да ће учешће на
протеклом пословном самиту
бити позитиван импулс за реа
лизацију нових инвестиција из

једне од најразвијенијих еконо
мија Европе и света, рекао нам
је Трбовић.
Током боравка у Швајцар
ској, председник Трбовић је у
име општине Пећинци примио
признање Удружења српских
привредника Швајцарске за
учешће на Самиту пословне
дијаспоре и јасно изражену
жељу да се општина Пећинци
први пут на овакав начин пред
стави на швајцарском тржи
шту.

Незаборављамонашу
браћунаКосовуиМетохији

У

селу Каменица у општи
ни Лепосавић на Косо
ву и Метохији, проте
клог викенда свечано је обе
лежена сеоска слава, као и
завршетак обнове храма Цар
Константин и царица Јелена
који је обновљен захваљују
ћи бројним донацијама из
Србије, а свечаности су при
суствовали угледни гости из
покрајинске и репу бличке
владе, као и бројни председ
ници општина из централне
Србије међу којима и први
човек општине Пећинци мр
Жељко Трбовић.
– Много ми је драго да су
данас са нама наши и дона
тори и пријатељи, који су
дошли неки по први пут, да
виде где су уложили свој
новац и где су уложили део
себе, својих породица и уста
нова у којима раде. Имамо
изузетну подршку Епархије

рашкопризрен ске, има мо
подршку локалне самоупра
ве, подршку од наше матице
мајке Србије на челу са
нашим председником и заи
ста сам поносан што сам
мештанин села и што смо се
сакупили данас у овако вели
ком броју. Још једном се
захваљујем нашим донатори
ма због поклона нашим ђаци
ма, студентима, породицама
са више деце и појединцима,
рекао је Миодраг Радовано
вић, домаћин свечаности и
члан црквеног одбора у Каме
ници.
Током свечаности, пред
седник пећиначке општине
мр Жељко Трбовић уручио је
лаптоп рачунар Тамари Миљ
ковић из Каменице, студент
кињи друге године економије
у Крагујевцу, којој је отац
настрадао у рату управо 3.
јуна, када је и сеоска слава, а

која сада живи са мајком и
сестром.
– Ми не смемо и нећемо
дозволити да наша браћа на
Косову и Метохији буду забо
рављена, уосталом то је
политика коју спроводи наш
председник и Влада Републи

ке Србије, али у коју су укљу
чене и све локалне самоу
праве. Посебно ми је драго
што сам данас био у прилици
да обрадујем одличну сту
денткињу каква је Тамара,
изјавио је први човек пећи
начке општине.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Усвојен ребаланс буџета

Н

а седници Скупштине општи
не Пећинци која је одржана
у четвртак 7. јуна одборни
ци су изгласали Одлуку о измени
и допуни Одлуке о буџету општи
не Пећинци за 2018. годину. Како је
образложио помоћник председника
општине Пећинци Дејан Живановић,
овим ребалансом је омогућен наста
вак неколико значајних пројеката.
– У овај ребаланс буџета уврште
на су средства за реализацију друге
фазе изградње канализацион
 е мре
же у Доњем Товарнику и за санацију
хидротехничке и електро опреме на
изворишту месног водовода у Обре
жу, чиме је омогућен наставак две
значајне инвестиције, а увећана су и
средства предвиђена за текуће одр
жавање и поправке објеката у власни
штву општине Пећинци, што ће сва
како допринети бољем стању јавних
објеката, рекао нам је Живановић.
Одборници су усвојили одлуке о
доношењу плана детаљне регулације
радне зоне у Сибачу и о изради Пла
на детаљне регулације везне улице
између улица Браће Видаковића и
Посавског одреда и међумесне ауто
буске станице у Пећинцима.
– Одлуком о доношењу Плану
детаљне регулације радне зоне у

Сибачу, стварамо услове за долазак
инвеститора и отварање нових радних
места и у овом делу наше општине,
а Одлука о доношењу Плана детаљ
не регулације везне улице и међуме
сне аутобуске станице у Пећинцима
корак је ка решавању дугогодишњег
проблема са одвијањем саобраћаја у
центру насеља, изјавио је након сед
нице председник општине Пећинци
мр Жељко Трбовић.
На седници су усвојени и извешта
ји о раду за 2017. годину Општин
ског правобранилаштва и Општинске

управе општине Пећинци, Народне
библиотеке, Културног центра, Црве
ног крста, ЈП Грађевинско земљи
ште, пројектовање и путеви општине
Пећинци, јавних комуналних преду
зећа Сава и Водовод и канализација,
Агенције за развој општине Пећинци,
Дома здравља „Др Драган Фундук“ и
Центра за социјални рад, а одбор
ници су усвојили и Извештај о стању
безбедности саобраћаја на територи
ји општине Пећинци за период од 1.
августа до 31. децембра 2017. годи
не.

УДРУЖЕЊА ЖЕНА „ШИМАНОВЧАНКЕ“

Прикупљање половне одеће

Ч

ланице
Удружења
жена „Шимановчанке“
испоручиле су прошле
среде, 6. јуна, пећиначком
Црвеном крсту знатну коли
чину коришћене одеће и
обуће, овај пут летње. Пре
ма речима Душице Мило
шевић председнице овог
удружења, иако су недавно
имале доста ангажовања на
бројним манифестацијама,
како у нашој општини тако
и у суседним, хуманитарна
акција прикупљања одеће и
обуће за најугроженије поро
дице са територије општине
Пећинци не престаје.
– Наши суграђани су већ
навикли и знају да код нас
могу донети коришћену гар
деробу у било које доба
дана или године, тако да се
ми организујемо сваких пар
месеци и прикупљену гар
деробу донесемо у Црвени
крст. Овај пут смо прикупиле
доста летњих ствари за децу
и одрасле, као и обућу, а има

доста и играчака за најмла
ђе. Драго ми је да су наше
чланице активне не само
у овој хуманитарниј акци
ји, него и свим другим које
организујемо, а свакако да

ништа не бисмо успеле да
организујемо да није подр
шке наше локалне самоу
праве, рекла је Милошевић.
Овогодишње добитнице
Општинске плакете за хума

ност, поред редовних актив
ности заједно са другим
удружењима жена у нашој
општини која се огледа пре
свега у очувању народне
традиције, ангажовале су
се и у акцији прикупљања
коришћене гардеробе за
наујгроженије
суграђане.
Поред тога, редовно помажу
породицу Смуков из Добри
наца са троје оболеле деце,
а ових дана испоручују другу
количину помоћи за породи
цу Јовић из села Сеоце код
Куршумлије, за коју прику
пљају не само гардеробу
него и конзервирану храну
која им је неопходна.
Како су нам рекли у пећи
начком Црвеном крсту, ових
дана најтраженији су лет
њи комади одеће и обуће,
поготово за децу школског
узраста, тако да ће количи
на коју су испоручиле члани
це шимановачког удружења
задовољити тренутне потре
бе ове установе.
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ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА ПРИМЕР У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Пазовчани пионири
јавно – приватног партнерства

О

пштина Стара Пазова је пред
стављена као пример добре
праксе када је у питању реа
лизација пројеката јавно – приватног
партнерства. Ово је презентовано на
првој српској конференцији посвеће
ној јавно – приватном партнерству
као начину финансирања значајних
и великих инфраструктурних проје
ката. Конференција, коју је отворила
Зорана Михајловић, потпредседница
Владе и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Репу
блике Србије, окупила је бројне еми
нентне званичнике и стручњаке из
сектора, међу којима су мр Ангелина
Јовановић, Државни секретар у Мини
старству саобраћаја и поморства Црне
Горе, Томас Лубецк, Регионални мена
џер за Западни Балкан корпорације
ИФЦ, Даниел Берг, директор за Срби
ју Европске банке за обнову и развој,
Дубравка Негре, директор регионал
ног представништва Европске Инве
стиционе Банке (ЕИБ) за Западни Бал
кан и други.
Михајловићева је, отварајући кон
ференцију изјавила да ће све чешће
у будућности велики пројекти бити
финансирани путем јавно – приватног
партнерства.
– Пред нама су закони који су уређе
ни, држава која је спремна и стабилан
буџет. Зато верујем да је ово најбољи
вид доласка до инвестиција и разво
ја пројеката, рекла је Зорана Михај
лпвић.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Преко 800 основаца
бира школу

Ђорђе Радиновић на конференцији посвећеној јавно – приватном партнерству

Општина Стара Пазова је предста
вљена као пример добре праксе јав
но-приватног партнерс тва нарочито
у пројекту асфалтирања 116 улица у
насељима општине у 2016. години
– Модел оваквог финансирања је за
мале средине врло интересантан, а за
одређене пројекте у локалним само
управама једини могући. Ми ћемо на
овај начин изградити канализацију у
буквално целој општини. Ево, чекамо
да се распише конкурс и почињемо са
пројектом. Такође, на овај начин ћемо
решити и неке мање послове као што
је јавна расвета, и оно што је за грађа
не најважније, реализоваћемо проје
доделе сведочанства имају прилику да
наставе даље школовање и упишу жељени
факултет. Пријемни испити за будуће бру
цоше биће одржани у периоду од 25. јуна
до 1. јула, а упис на факултете се очекује
до 13. јула. Факултети су ове године задр
жали своје цене школарина на Београд
ском Универзитету које варирају од 50.000
до чак 243.500 динара по години. Пријемни
испити на факултетима Универзитета у
Новом Саду одвијаће се од 20. јуна до 3.
јула. Након пријемног испита следи проце
дура уписа, а документа за упис предаваће
се од 6. до 18. јула у зависности од устано
ве.
С. С.

ВОЈКА
Основну школу у 10 образовних установа
на територији општине Стара Пазова завр
шило је 805 ученика. Они ће 18, 19. и 20.
јуна полагати пријемне испите из српског
језика, математике и комбинованог теста,
док их упис у средње школе очекује 9. и 10.
јула. 277 матураната средњих школа на
територији општине Стара Пазова након

Реконструкција
цркве
У Војки су у току радови на реконструкци
ји цркве Светог оца Николаја. Поправку
крова финансира црквена општина, док је
локална самоуправа определила средства
за фасаду, ограду порте и уређење црквене

кат изградње и санације свих међуме
сних путева у општини Стара Пазова.
Сва насеља ће бити повезана новим
путевима са пешачко- бициклистичким
стазама, новим раскрсницама и ауто
буским стајалиштима, истакао је Ради
новић.
Иако се у европским локалним само
управама већина капиталних инвести
ција реализује методом јавно –приват
ног партнерс тва, у Србији су се поред
државе и Града Београда још само
Стара Пазова и Пирот одлучили да
на овај начин реализују своје важне
инфраструктурне пројекте.
М. Лазић

сале. Након поменутих радова, на јесен се
у цркви планирају радови у унутрашњости.
Између осталог требало би извршити
поправку икона које су оштећене углавном
због прокишњавања, а сада се раде две
спољашње иконе - Светог Архангела Михај
ла и Светог Николе. Цркве су централне
грађевине у сваком месту, тако да локална
самоуправа брине о верским објектима у
свим насељима Општине Стара Пазова,
јер се након санације и поправке оних, које
су биле јако оштећене, или чак небезбедне
по грађане и вернике, сада пажња посвећу
је естетском изгледу.
З. К.
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ОШ „Б. П. ПИНКИ“

Насиље није кул

ским општинама општине Стара Пазова.
Узорковање, анализа контроле плодности
земљишта и давање препоруке за ђубрење
су бесплатни за пољопривредне произво
ђаче. Све потребне информације о пријави
могу се наћи на сајту општине Стара Пазо
ва www.starapazova.rs. 
З. К.

ОШ „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК“

Ела Балаж
ђак генерације

Насиље није кул, насилник није друг
назив је пројекта старопазовачког Центра
за социјални рад у који су укључени учени
ци петог и шестог разреда Основне школе
„Бошко Палковљевић Пинки“ у Старој
Пазови. У пројек ат су, између осталог,
укључене и јавне личности, партнер на
реализацији је РТВ Стара Пазова, а покро
витељ истог је Општина Стара Пазова. 213
ученика петог и шестог разреда старопазо
вачке Основне школе „Бошко Палковље
вић Пинки“ укључено је у овај пројекат
Насиље није кул, насилник није друг. Шта је
насиље и како га спречити само су нека од
питања на која су ученици, али и њихови
родитељи добили одговоре. Стручни рад
ници старопазовачког Центра за социјални
рад током протеклог периода одржали су
24 радион
 ице, као и састанак са родитељи
ма ученика који су упознати са превенцијом
насиља међу вршњацима. Завршна актив
ност пројекта је трибина на ову тему која ће
се одржати у великој сали Беле зграде, а на
којој ће између осталог говорити и профе
сорка Правног факултета у Новом Саду и
ауторка Алексиног закона.
С. С.

ПРИРЕДБА ПУ ПОЛЕТАРАЦ

Довиђења, драги
васпитачи
Девет предшколских група ПУ Полетарац
у Старој Пазови растало се синоћ са својим
васпитачима на завршној приредби, на
којој је било скоро 900 гледалаца. Најпре су
одигране две представе: Мрав доброг срца,
која је имала запажен успех на Ревији дечи
јег драмског стваралаштва предшколских
установа Срема у Шиду а затим је играна и
у Бечеју на мајским играма као и луткарска
представа Вила Звездана, затим је свака
група 45. генерације предшколаца ове
установе извела своју тачку за коју се вред
но спремала неколико месеци.
З. К.

ПОЉОПРИВРЕДА

Бесплатна анализа
земљишта
Општинска управа општине Стара Пазо
ва и ПСС Сремска Митровица су путем
јавне набавке потписале уговор који се
односи на узорковање и анализу контроле
плодоности земљишта као и давање пре
поруке за ђубрење за жељене културе.
Узорковање ће се вршити у свим катастар
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јекат је подржан од стране локалне самоу
праве, која је финансијски помогла надле
жним институција како би се он реализо
вао. 
Ј. Д.

ДЕПОНИЈА

Пронађена
мртва беба
Радници ЈКП Чистоћа су на централној
градској депонији у Старој Пазови прона
шли тело мртве бебе. У питању је девојчи
ца стара неколико месеци. Случај је прија
вљен полицији која је извршила увиђај, а
истрага ће показати да ли је беживотно
тело детета донето на депонију или је оста
вљено у контејнер. Тело је на Институту за
судску медицину у Новом Саду, а обдукција
ће показати тачан узрок смрти.
С. С.

НОВИ БАНОВЦИ

Завршна свечаност
Ела Балаж је овогодишњи ученик гене
рације у ОШ „Херој Јанко Чмелик“. Учесник
је бројних такмичења, добитник многих
награда и носилац Вукове дипломе, које су
на свечаности у позоришној сали примили
још и Сандра Опавски, Аленка Лакатош,
Марија Фолћан, Миа Вереш, Владислав
Губечка и Мартин Валент. У овој генераци
ји је било 40 ученика, који су увек били
сложни, тако да је и опроштајни музичкосценски програм резултат њихове сарад
ње, што је поред успеха и добрих оцена,
такође веома битно, нагласио је директор
Јанко Хавран.
З. К.

ЦРВЕНИ КРСТ

У Дому културе у Новим Бановцима
представљена је грађанима Подунавља
завршна приредба будућих ђака првака.
Богат програм драмска секција је увежба
вала у последњих годину дана заједно са
васпитачима и извели су неколико предста
ва Маша и три медведа, Размажена Снежа
на, Путовање у свемир и Карневал. Свих
225 предшколаца је завршило припремни
предшколски програм ПУ Радост, у пет
објеката на подручју Подунавља, а били су
подељени у 12 група. Следеће године
мање предшколаца ће пролазити кроз при
премни предшколски програм.
Ј. Д.

ГРАДСКИ ХОР

Песме у срцу

Одабери мудро

Пројекат на превенцији зависности од
интернета Одабери мудро, одмери паметно
који спроводи Црвени крст Стара Пазова у
сарадњи са старопазовачким Центром за
социјални рад и Домом здравља, прешао је
у наредну фазу у којој је план и циљ пред
стављен директорима основних и средњих
школа како би се и они прикључили јер нај
ризичније групе су управо ученици за које
истраживање показају да прекомерно кори
сте интернет и све његове могућности.
План је да се заједничким снагама укаже на
све проблеме које ова зависност може да
изазове, као и како се правилно користе
новине које доноси дигитално време. Про

Градски хор Стара Пазова, који под
руководством Радмиле Андрејевић ради
већ 17 година, одржао је свој годишњи
концерт под називом Песма у срцу. Овог
пута на програму су поред популарних
забавних песма, биле су руске, македон
ске, грчке уз музичку пратњу Зорана Мило
шевића, Јана Чемерског и Бранислава
Чортана, али и тамбураша, Љубинка Лази
ћа и Ратка Боровца. Гости концерта били
су чланови дечјег хора Светосавско звон
це, певачка група под руководством Вла
дене Бзовски, и играчи ФА Дукат, који су уз
блок грчких песама заиграли сиртаки.
Након летњег одмора, уследиће припреме
за концерт поводом 18 година постојања,
најавила је оснивач и хоровођа Радмила
Андрејевић.

З. К.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД

Добар рад општинске управе
Ч
ланови Општинског већа Општи
не Шид су на својој седници која
је одржана у петак 8. јуна, између
осталих тачака дневног реда усвојили
предлог одлуке о консолидованом завр
шном рачуну буџета Општине Шид за
2017. годину, као и предлог измене и
допуне одлуке о грађевинском земљи
шту, у оквиру које општинска управа у
складу са ранијом реорганизацијом јав
ног предузећа за стамбене услуге и гра
ђевинско земљиште, преузима обавезу
спровођења поступка везаног за распо
лагање грађевинског земљишта, а што
је некад било у надлежности поменутог
јавног предузећа. Поред ове две тачке
дневног реда на скупштинском заседању
које је заказано за 15. јун, одборници ће
разматрати и извештај о раду општин
ске управе за 2017. годину, који су чла
нови Већа већином гласова на седници
усвојили. Како је након седнице на кон
ференцији за новинаре изјавио начелник
општинске управе Ромко Папуга, све оно
што су запослени у општинској управи
урадили у току претходне године, било
је у складу са новом одлуком о органи
зацији која је донета током 2017. године.
– Дошло је до одређених промена у
обављању појединих послова, па је у
извештају дат приказ како су поједине
организационе јединице, одсеци, оде
љења и службе, те послове извршавали.
Између осталог, у извештају су наведени

Ромко Папуга

и показатељи како су ти послови урађени
у односу на неке раније године. Оно што
бих посебно истакао то је да је у поре
ђењу са неким другим општинама, а на
основу базе неких података које имамо,
пре свега од нашег ресорног министар
ства, у одређеним пословима смо у
врху. Превасходно мислим на примену
ЕЗУП-а. Били смо међу првим општи
нама које су у потпуности све податке
из матичних књига пренели у електрон

ску форму, тако да смо у ситуацији да
улазимо сад у централни регистар, што
ће сигурно убрзати процес издавања
извода и олакшати нашим грађанима ту
комуникацију. Надам се да ће у наред
ном периоду грађани од свега тога имати
велике користи, рекао је Ромко Папуга.
Чланови Већа разматрали су и пред
лог Одељења за инспекцијске послове,
саобраћајне и грађевинске инспекције,
за забрану саобраћаја одређене врсте
возила на путним објектима, мостовима
на рекама Босут и Студва у Моровићу.
– Веће је позитивно решило тај захтев.
На мостовима ће бити забрањен прелаз
одређених возила, што ће саобраћајна
инспекција у сарадњи са полицијом има
ти обавезу да спроведе, истакао је Папу
га.
Остале тачке дневног реда које су се
нашле пред члановима Већа, односиле
су се на извесне приговоре појединих
удружења грађана везаних за доделу
средстава из буџета по расписаном кон
курсу, затим захтеве који су се односили
на накнаду штете насталих на возилима
услед лоших услова на путевима у шид
ској општини, од Босута према Вишњи
ћеву и од Батроваца ка Вашици. Такође,
усвојен је и захтев Спортског рекреацио
ног центра Посејдон Ин из Шида, за суб
венцион
 исање рада у сезони 2018. годи
не којим је омогућен бесплатан улаз на
базен деци до осам година.
М. Н.

МТБ „ЈЕДНОТА“ ШИД

Врхунски резултати за кратко време

Б

ициклистички клуб „Једнота“ Шид,
настао је пре сам година, као одго
вор на све већу експанзију планин
ског бициклизма у Шиду. За време свог
постојања, млади шидски бициклисти
постигли су врхунске резултате, о којима
се прича у Србији али и у земљама у
окружењу. Оно што посебно издваја овај
спортски клуб од других јесте што посе
бан акцената стављају на рад са особама
са инвалидитетом. Њима се у клубу
посвећује посебна пажња, што се потвр
дило и на разним такмичењима на којима
су ови млади спортисти, освојили прести
жна признања.
– Овај спорт захтева много рада и
одрицања и ако се свакодневно не трени
ра, не могу се постићи врхунски резулта
ти. Тренирамо на ФК „Једнота“, али и на
излетишту Липовача. Поред терена фуд
балског клуба, налазе се стазе које редов
но одржавамо и прилагођавамо нашим
тркама. На том терену се одржавају и
купови Србије, а можда једног дана, ту
организујемо и државно првенство, каже
менаџер клуба Михајло Радовановић.
А како би неко постао успешан бици
клиста, из овог успешног бициклистичког
клуба поручују да је најпре потребна јака

воља, затим подршка најближих, а затим
следе напорни тренинзи како у летњем
тако и у зимском периоду. Рад и труд ових
младих шидских спортиста се исплатио.
На Олимпијади младих у Турској 2015.
године освојили су треће место. Поред

Михајло Радовановић

престижних награда освојених ван
земље, редовно освајају награде на
државним првенствима у готово свим гра
довима Србије.
– На Олимпијади у Турској смо пости
гли јако добар резултат након чега су
многи у Србији сазнали за нас. Поносни
смо и на чињеницу што се у нашем клубу
већ три године, интензивно ради са осо
бама са инвалидитетом. До сада смо уче
ствовали у тој категорији на бројним трка
ма и европским првенствима, као што је
био рецимо Европски куп у Београду
2014. године. Тренер нашег клуба Слобо
дан Радовановић, данас је селектор
Србије за рад са особама са инвалидите
том. Тај рад у овом спорту је јако важан
јер особе са инвалидитетом постају све
сне да постоји неко ко верује у њих и ко
их подржава у њиховом раду. Психичка
подршка некад им је потребнија од било
чега другог, како се те особе не би осећа
ле одбаченима, истиче Радовановић.
МТБ „Једнота“ Шид успешно сарађује
са спортским клубовима из Хрватске. Нај
више сарађују са Бициклистичким клубом
„Сокол“ из Винковаца, а често учествују
на бициклистичким тркама у Осијеку и
Винковцима.

Пројекат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
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ПРОТЕСТИ ЗБОГ ПОСКУПЉЕЊА ГОРИВА

Блокаде на митровачким путевима

П

ретходних неколико
дана, као и у већем
делу Србије, и Митров
чани су блокадама на путе
вима изразили незадовољ
ство због поскупљења, али
и генерално високих цена
нафтних деривата. Почев
ши од петка, 8. јуна, грађа
ни су се са својим моторним
возилима свакога скупљали
на паркингу код некадашњег
Амана у насељу Камењар, а
потом блокирали кружни ток
на Румској малти, пружни
прелаз на уласку у Лаћарак,
теретни мост, као и раскр
сницу на наплатној рампи
код аутопута. Кроз блока
де могла су да прођу само
возила са малом децом,
старима, као и возила гра
ђана који су ишли у болницу.
Према речима Милоша
Савића, једног од окупље
них на блокадама, протести
су настали спонтано, а сви
договори о њиховој органи
зацији воде се на друштве
ној мрежи Фејсбук, без ичи
јег вођства.
– Ови протести нису поли
тички. Скупили смо се овде
да искажемо своје незадо

Милош Савић

вољство. Новчаник радни
ка са платом од око 30.000
динара, не може да издр
жи овако високе цене. Да
не говорим да пораст цене
горива вуче са собом и
пораст свих других цена.
Срамота је да имамо најску
пље цене горива у региону,
а још већа је срамота што
се поново враћамо у деве
десете године и шверцујемо
гориво из Босне. Срамота је
и то да је вожња аутомоби
ла у 21. веку постала луксуз
– каже Савић и додаје:

Блокаде на Румској малти

– Изјаве политичког врха
су скроз неумесне и неу
месно је повезивати нас са
било каквим политичким
струјама, ни са позицијом
ни са опозицијом. Њима је
резервоар пун до чепа, из
нашег џепа – закључује.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ РУМА

Предуз етна школа

Ученици и професори Вељкове школе на Градском тргу

Ученици ОШ „Вељко Дугошевић“ су на
Градском тргу у Руми промовисали своју
школу, али и нешто што је настало као
резултат њиховог учешћа у једном пројек
ту, а то је мали Туристички водич „Упознај
те Руму“ који су делили пролазницима.
– То је производ ученика и запослених у
нашој школи, јер смо од стране Министар
ства просвете били укључени у пројекат
„Предузетне школе“ у који је било укључе
но 40 школа у Србији. Циљ пројекта је био
да се ученици упознају са предузетни
штвом и да предузетништво на неки начин
уђе у учионице. Ми смо штампали Тури

стички водич у ком смо навели све што би
туристима који код нас дођу било зани
мљиво да виде – манифестације културне
и спортске, цркве, музеје, базен и језеро
– каже
Кристина Мишановић, професор срп
ског језика у ОШ „Вељко Дугошевић“.
Пројекат је почео у децембру прошле
године и трајао је до ове промоције која је
одржана 8. јуна.
– У њега су били укључени ученици од
петог до осмог разреда којима смо на
часовима говорили о предузетништву,
истакла је Кристина Мишановић.
С. Џ.

Поред блокада путева
у местима широм Србије,
због најављених поскупље
ња нафтних деривата своје
аутомобиле зауставили су
и возачи у Босни и Херцего
вини.
Н. Милошевић

ПЕЋИНЦИ

Позив корисницима
земљишта у
државној својини
Одељење за привреду, локални еко
номски развој, заштиту животне среди
не и инспекцијски надзор Општинске
управе Општине Пећинци упутило је
позив корисницима пољопривредног
земљишта у државној својини које је
било предмет контроле републичког
пољопривредног инспектора на тери
торији општине Пећинци.
Позивамо све кориснике пољопри
вредног земљишта у државној својини,
наведеног у позиву, да се пријаве
Општинској управи општине Пећинци
у Одељење за привреду, локални еко
номски развој, заштиту животне среди
не и инспекцијски надзор да регулишу
правни основ по ком обрађују наведе
не парцеле. Уколико корисници не при
јаве правни основ, сматраће се да
нелегално користе парцеле и против
таквих лица ће бити предузете одгова
рајуће законске мере.
Списак парцела које су биле пред
мет контроле од стране републичког
пољопривредног инспектора може се
преузети на званичном сајту Општине
Пећинци www.pecinci.org, у секцији
Јавни огласи.
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АЛЕКСАНДРА И ДУШАН СМУКОВ ИЗ ДОБРИНАЦА, БРИНУ О ТРИ ХЕНДИКЕПИРАНА ДЕТЕТА

Деца су нас ојачала

Породица Смуков

Ж

ивот пише драме, а пето
члана породица Смуков из
Добринаца код Руме, живи
једну такву, и то ону најтежу. Алексан
дра (44) и Душан (54), имају седамна
естогодишње близнакиње Николину
и Ивану и четрнаестогодишњег сина
Александра. Ивана и Николина имају
хемипарезу, обема су од седмог месе
ца рођења одузете лева нога и рука.
Ивана не види ништа, Николина тек
по мало, док је син потпуно ослепео
после одстрањеног тумора на оку,
који му је откривен када је био беби
ца од четири месеца. Да им живот
нимало није лак са хендикепираном
децом, сагласни су супружници, али
кажу деца су их само још јаче ојачала,
сада не би могли да замисле живот
без њих, у срећном браку који траје 20
година.
У мирној улици недалекој од самог
центра села, двориште породице
Смуков краси многобројно цвеће.
Процветале руже у разним бојама. У
посао је прионуо Душан, којег зати
чемо како закида винову лозу, каже
уграбио је мало слободног времена.
Он и његова супруга деле све посло
ве и заједно носе тешко бреме.
– Ћерке не можемо да оставимо
насамо ни на трен, неко увек мора
да је поред њих. Хранимо их, облачи
мо, мењамо пелене. Ивана често уме

да поцепа одећу са себе, да се вуче
по бетону, воли да јој се посвећује
пажња, отац је тако навикао, разма
зио, док је Николина мирнија, запо
чиње причу мајка Александра, која је
због породичних обавеза прикована
за кућу.
Свесна своје невоље, не жали због
тога, што не може себи да посвети
више времена као друге жене. Каже
да ни у једном тренутку нису поми
слили да своје близнакиње дају у неки
дом. Иако већ и они болесни, гурају
кроз живот само како знају и умеју.
– Морамо да будемо јаки, шта би
било да поклекнемо, ко ће пазити на
нашу децу? Морамо да се боримо
за њих, каже Александра која болу
је од дијабетеса, док Душан признаје
да због обавеза око деце не може да
издвоји време, како би му се урадила
катетеризација срца.
Док они свакодневно брину бригу
о Ивани и Николини, млађи Алексан
дар од понедељка до петка борави у

Помоћ на рачун
Сви они који желе на било који
начин да помогну породицу Смуков,
могу и новчано на жиро рачун: Алек
сандра Смуков 355000000535113044
Војвођанска банка.

интернату. Он похађа специјалну шко
лу за слепу и слабовиду децу „Вељ
ко Радмановић“ у Земуну. Добар је
ученик и како каже планира да упише
ПТТ смер. Он има очне протезе, које
естетски доприносе да изгледа као
да има очи, али не види ништа. И он
родитељима помаже око сестара.
– Довољно је једном да прође кроз
неки простор и у њему се одлично
сналази, вози бицикли, свира хармо
нику, добар је математичар. Игра шах.
И он је психички падао, али смо га
охрабривали, да кроз живот мора да
настави даље, каже ова пожртвована
мајка.
Породица Смуков, од никога није
тражила помоћ и не тражи, како при
чају за наш лист, њихову муку не желе
да намећу другима, кад је и ти имају.
Ко жели да им помогне обрати им се,
или донесе помоћ, као што су недав
но учиниле жене из Шимановаца.
– Живимо како морамо. Кад нас
неко пита шта нам треба, па све нам
треба. Од гардеробе за децу, флаши
ца, хране. Месечно на моје и Душа
нове лекове потрошимо око сто евра.
Платимо текуће трошкове струју,
комуналије, порез и оно што нам
остане купимо нешто, прича Алексан
дра, док је Душан допуњује да не зна
колико им је потребно месечно само
пелена.
С. Костић
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Отворена изложба о авану

У

ситњавање - Прича о авану, назив
је изложбе која је 8. јуна отворена
у Завичајном музеју Рума, а орга
низована је у сарадњи са Етнограф
ским музејом у Београду, Музејом науке
и технике и Фармацеутским факулте
том Универзитета у Београду.
Отварању изложбе је присуствовао
и део њених аутора - Светлана Митро
вић из Етнографског музеја, Иван Ста
нић из Музеја науке и технике и Јелена
Манојловић са Фармацеутског факул
тета.
– Морам да кажем да је једна озбиљ
на екипа уложила велики труд да би
нам указала на значај нечега што је
помало и неправедно запостављено.
Аван - који је предмет ове изложбе је
значајно утицао на развој наше циви
лизације и културе и вековима је у упо
треби, рекла је директорка Завичајног
музеја Снежана Јанковић.
Аван је, по свом пореклу, персијска
реч, а када се, у антрополошкој пер
спективи, говори о њему, то је једна од
најстаријих човекових алатки којом је
уситњавао плодове природе.
– Функција авана је остала непро
мењена до данас, а у свакодневном
животу човека он је један од означите
ља његовог престанка преживљавања
и почетка културе исхране. У медицини
аван или тарионик је прва алатка која
се користила и за израду лекова још у

Отварање изложбе у Завичајном музеју

старом Египту – рекла је Јелена Маној
ловић.
На овој изложби, али и добро урађе
ном каталогу који је прати, један део је
везан и за аван у Првом светском рату.
У Аустроугарској, у недостатку матери
јала – бакра, олова, месинга - за ливе
ње топова и производњу муниције,
аван је био веома тражен због квалите
та метала и тежине, па су одузимани од
власника који су у замену добијали или
минималну суму новца или јефтинији и
лакши аван од гвожђа на којем се нала

зила утиснута нека патриотска порука
као и година настанка.
По отварању изложбе, у читаоници
Градске библиотеке „Атанасије Стој
ковић“, у оквиру манифестације Ноћ
књиге, коју је организовала Градска
библиотека представљена је публи
кација Ђорђа Бошковића, музејског
саветника под насловом „Рума у старој
српској штампи“. То је уједно, и најнови
је издање Завичајног музеја Рума које
у својим активностима има и издавачку
делатност.
С. Џ.

ДЕЧИЈЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ ПРЕДШКОЛАЦА

Дан за игру и такмичење

Учесници Дечије олимпијаде

П

осле општинске манифестације, на
теренима ког румске Техничке школе
„Миленко Брзак Уча“ одржане су 9.
јуна друге Дечије олимпијске игре предшко
лаца Срема у организацији УПВО „Полета
рац“ Рума, Удружења спорт за све „Мост“ а
под покровитељством румске општине.
Основни циљ ове манифестације је про
моција правилног здравственог развоја

и васпитања деце, а на другој по реду на
нивоу региона, учествовала су деца из
Сремске Митровице, Шида, Ирига, Шимано
ваца и домаћина – предшколаца из Руме.
Малишани су се такмичила у појединач
ним дисциплинама скока у даљ из места,
бацању вортекса и трчању на 30 метара као
и екипној дисциплини, надвлачењу коноп
ца.

ФА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Годишњи
концерт
Фолк лорни ансамбл „Бранк о
Радичевић“ из Сремске Митровице
и ове године одржао је свој годи
шњи концерт на ком је, уз музичку
пратњу Народног оркестра Центра
за културу Сирмиумарт део наше
фолк лорне традиције предста
вљен извођењем Дечијег, као и
Првог ансамбла.
Концерт Дечијих ансамбала, који
је 8. јуна одржан на игралишту
Соколског друштва ометен је
лошим временским приликама, а
концерт Првог ансамбла из истих
разлога одржан је 9. јуна у Позори
шту „Добрица Милутиновић“. Гости
Дечијег ансамбла били су Култур
но-уметничк о друштво „Доситеј
Обрадовић“ из Гргуреваца и дру
штва из Јарка, Босута и Шашина
ца, док су у суботу гостовали Срп
ско културно-уметничко друштво
„Свети Сава“ из Шида и Ансамбл
народних игара и песама „Ђидо“ из
Бечеја, чиме је настављена њихо
ва дугогодишња сарадња.
Н. М.
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Селоратара,малинара
ибогатеисторије

С

ело Никинци налази се
у доњем Срему, 17
километара од Руме
чијој општини припада. Први
пут се помиње 1338. године
када је краљ Угарске и Хрват
ске Карло Роберт поклонио
имање у доњем Срему хрват
ском бану Микцу. Отуда прво
битни назив насеља, Микинц,
који се временом претворио у
данашњи, Никинци. Након
турске владавине и њиховог
одласка првом половином 18.
века, на простор Никинаца и
Хртковаца доселило се око
1.600 католичких албанаца из
братства Клименти, а поред
њих насељени су и Мађари и
Хрвати.
Током владавине Марије
Терезије на овом терену били
су заступљени и таласи коло
низације Немаца и све до
1944. године село су насеља
вали Хрвати, Мађари и Нем
ци. Тада се сво немачко ста

ОШ„БранкоРадичевић“

ВелимирМилић

новништво исељава, а у
наредном периоду током
колонизација и стихијских
досељавања српско станов
ништво постаје већинско.
Данас у Никинцима живи око
1.800 људи, а у задње време
примећен је пад у броју ста
новника.

МирјанаЈанкелић

О Никинцима се у јавности
највише зна због Техничко
опитног центра Војске Србије
који се тамо налази, али о
животу обичних људи у овом
селу мало ко је информисан.
Према речима председника
Савета месне заједнице у
Никинцима Велимира Мили

НиколаПетровић

ћа, локално становништво се
углавном бави пољопривре
дом, претежно ратарством.
Поред тога, одређен број
људи бави се узгајањем дува
на, а многи су почели да се
баве и малинарством.
Радован Чикарић, малинар
из Никинаца је пензионер, а
из хобија се бави овим
послом. Како каже, малине је
раније гајио на једном и по
хектару земље, али је засаде
због неповољних откупних
цена морао да смањи на један
хектар. Према његовим речи
ма, малинари који су мали
пољопривредници нису у
финансијској могућности да
обезбеде сопствене хладња
че, и због тога им откупне
цене одређују власници хлад
њача који од њих откупљују
овај плод.
– Могу ја и овај један хектар
да запарложим, али нећу из
ината. Гајићу малине увек, ма
колико неко желео да нас
сузбије. Председника Вучића
волим више него себе јер је
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Ништа без задруге

Радован Чикарић

до сада увек стајао на пут
мафији и хапсио их, и надам
се да ће успети да стане на
пут и хладњачарима који нас
уцењују – каже Чикарић.
Према речима председника
Савета месне заједн ице
Никинци Велимира Милића, у
селу постоји и неколико људи
који се баве узгојем дувана.
Како каже, продаја листова
ове биљке врло је исплатива
и ови пољопривредници и у
данашњим тешким условима
успевају да опстану. Нажа
лост, ниједног дуванџију
нисмо успели да нађемо код
куће, и због тога нисмо успели
да сазнамо више појединости
о овом послу.
Када је реч о младим Никин
чанима, према Милићевим
речима, готово сви су запо
слени.
– Није запослен само онај

У Никинцима, поред при
ватних, дуги низ година
постоји и опстаје стара
Земљорадничка задруга, која
је свој данашњи облик задо
била 1991. године. Према
речима директора задруге
Миленка Лукешевића, тада је
задругу у овом облику осно
вало 72 пољопривредника.
– Број се временом смањи
вао, како због умирања, тако
и због непоштовања задру
жних правила. Овакав облик
задруга већина људи третира
као комунистичке. Сада укуп
но имамо тридесетак задру
гара, а бавимо се откупом
свих њихових производа. У
данашњим тешким условима,
може се рећи да и даље
добро функцион
 ишемо. Ова
задруга има 59 хектара
задружне својине и због тога
у њу стално улажемо – рекао

је директор задруге.
Према његовим речима, са
задругом сарађују углавном
људи који имају мале поседе,
а један од њих је и Ненад
Вељовић, који се бави ратар
ством.

– Имам четири хектара сво
је земље, а у задрузи сам 26
година. Без задруге не бисмо
опстали. Она мора да постоји
ради малих сељака, јер дру
гачије не бисмо функциони
сали – каже Ненад.

ко неће да ради. Већина мла
дих успело је да се запосли у
фабрикама из румске општи
не. Ту су Хачинсон, Хелт-кер,
Вај Вај и друге и већина мла
ђих људи је искористило ту
прилику за запослење, док се
старији мештани претежно
баве пољопривредом – каже
Велимир Милић.
Што се тиче забаве, према
речима двадесетседмогоди
шњег Николе Петровића из

Никинаца, у овом селу млади
се углавном окупљају у локал
ном кафићу, а обично излазе у
Руми, Шапцу или Платичеву.
Никола се такође бави фудба
лом и игра за ФК Полет из
овог села.
– Нас мушкарце, што се
тиче друштвеног живота,
углавном вуче фудбал, када
се окупимо недељом. Играм
за Фудбалски клуб Полет, који
се сада такмичи у оквиру

општинске фудбалске лиге. У
клубу имамо и млађе катего
рије, пионире, који се тренут
но не такмиче, али и то плани
рамо за следећу годину –
рекао је Никола и додао да је
румска општина 2016. године
финансирала изградњу три
бина на стадиону овог фуд
балског клуба и он је сада у
рангу четвртог степена такми
чења.
У Никинцима се налази и
осмогодишња Основна школа
„Бранк о Радичевић“, коју
похађа 105 ученика свих раз
реда.
– Имамо благи тренд опада
ња у броју ученика. Што се
тиче активности, наставница
ликовног заједно са ученици
ма освежава стари инвентар и
од њега прави чуда. Украшен
је и један зид у школском дво
ришту где су и ученици пома
ло моловали. Од априла про
шле године имамо и „Еко учи
оницу“ у школском дворишту,
која је изграђена највећим
делом од средстава из румске
општине, путем партиципатив
ног буџетирања. Овај летњи
ковац нам много значи због
проширења простора, јер има
мо само четири учионице –
рекла је директорк а школе
Мирјана Јанкелић и додала да
је ове године у плану изград
ња мобилијара за децу у окви
ру школског дворишта, такође
путем пројекта партиципатив
ног буџетирања. Према њеним
речима, овај пројекат је веома
значајан, јер на тај начин гра
ђани сами учествују у форми
рању буџета и тим путем се и
ова школа из године у годину
полако обнавља.
Немања Милошевић

Миленко Лукешевић

Чардаш и мед
У Никинцима већ 15 годи
на постоји и Мађарско кул
турно-уметничк о друштво
„Петефи Шандор“. Према
речима председнице Дру
штва,
Ане
Гудељ ев ић,
мештанима познатије само
као Аница, на овом месту се
негује мађарска култура и
традиција.
– Пре свега бавимо се
фолклором и стално сарађу
јемо и са околним КУД-ови
ма из Хртковаца, Шатрина
ца, Добринаца, али и са они
ма из иностранства. Имамо и
школу мађарског језика, као
и радионице ручних радова.
У Друштво су добродошли
сви, без обзира на национал
ност, а многа деца вероватно
не би видела ни Нови Сад да
нема путовања која се орга
низују уз финансијску подр
шку румске општине и Покра
јине, а помаже нас и мађар
ска влада. Своје ношње
шијемо сами, а румска
општина нам је донирала
материјал. Често организује
мо и различите видове дру

Ана Гудељевић

жења. Такође нам долазе
гости из Мађарске, Хрватске
и других земаља, као и из
других места у Србији, а сво
јим кућама их примамо на
преноћиште. За све њих тру
димо се да обезбедимо
поклоне као сувенире –
рекла је Аница.
Аница је такође и члан
Удружења пчелара Срем.
Како каже, има девет кошни
ца, а око врцања меда и
његовог справљања помажу

јој искуснији чланови удру
жења.
– Посећујемо и сајам пче
ларства, а похађамо и семи
наре. У време цветања
бршљан а
орган из ујем о
Бршљанијаду, где са пчела
рима из других места органи
зујемо дружења и справља
ње котлића. Тренутно смо
имали врцање багрема, а
мед продајем или га користи
мо у КУД-у као поклон за
госте – закључује Аница.

Ненад Вељовић
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ПРИЧА О ДВОЈИЦИ ГАРДИСТА И ЈЕДНОМ КОЊУ ВРАНЦУ

Да је Везир знао да прича

Павле млађи са Везиром у краљевој гарди

Павле млађи у униформи
краљеве гарде

Павле Ступавски млађи је регрутован у краљеву гарду, а према тадашњем закону
са њим је на одслужење војног рока регрутован и Везир. Њих двојица су у пролеће
1926. године отишла заједно на одслужење војног у Београд. Већ 1930. године у гарду
је регрутован и Стеван Ступавски, Павлов брат, који је у војску отишао такође са
Везиром

О

во је помало необична прича
о необичном догађају, необич
ним радњама још необичнијих
актера. Реч је о Везиру, прекрасном
коњу вранцу и његовим власницима
Павлу Ступавском старијем, Павлу
млађем, павловом сину и Стевану,
павловом другом сину. Када би Везир
умео да исприча свој живот његова
сећања би вероватно била слична
овим:
Везир се ождребио око 1923. године
и власник му је био Павле Ступавски,
имућни домаћин и познати шидски
паор. Срећа му је од рођења била
наклоњена, јер је растао и израстао
у прекрасног вранца који је био дика
и понос свога газде и овај се према
њему тако и опходио. Везир у старту
није био радни него парадни коњ свога
господара којег је возио упрегнут у гик
приликом обиласка њива и имања.
Павле је поред солидног имања стекао
и шест синова и ћерку.
Судбина је хтела да његов најстарији
син, такође Павле, и Везир заједно ста
сају и уђу у доба зрелости у време када
је Павле млађи требало да иде на
одслужење војног рока, 1926. године.
Павле млађи је регрутован у краљеву
гарду, а према тадашњем закону са
њим је на одслужење војног рока регру
тован и Везир. Њих двојица су у проле
ће те 1926. године отишла заједно на
одслужење војног рока у Београд.

Павле млађи је био миран, тих, вре
дан али и поносан младић који је
држао до себе. Такав је био и војник
и поносио се тиме што је носио уни
форму краљеве гарде а то се вероват
но пренело и на његовог нераздвојног
друга Везира који је важио за изузетно
доброг и паметног коња. Њих двојица
су друговали и заједно проводили вој
ничке дане пуне три године све до
1929. године када су часно напустили
војску и вратили се у Шид. Времена
проведеног у краљевој гарди заједно
са својим Везиром, Павле се често
сећао и о томе причао својим потом
цима. То му је била и остала омиљена
и најлепша прича које се увек са сетом
сећао јер, иако се целог живота после
бавио пољопривредом и имао много
других коња, ни један није могао да
замени његовог Везира.
Догодило се да је кратко време те
године и следеће 1930. Везир остао
код свог газде Павла јер је већ почет
ком године за војску доспео и трећи
Павлов син Стеван, који је такође
регрутован у краљеву гарду, а са њим
поново и Везир. Њих двојица су зајед
но отишли на одслужење војног рока
у Београд. За Везира је уклапање
у војнички живот протекло врло брзо
и успешно што се не би могло рећи
и за Стевана. За разлику од Павла
млађег, Стеван је био немиран младић
који је био непоправљив боем и за

разлику од брата, теже му је падала
војничк а дисциплина којој је ипак
морао да се прилагођава. О времену
проведеном у краљевој гарди није
пуно причао. Вероватно ни Везиру
други војни рок није остао у најпријат
нијој успомени. Сигурно су му ове три
године служења војног рока са Стева
ном теже пале него прве три године
служења са Павлом. Било како било
у пролеће 1933. Године Стеван
и Везир су се вратили са одслужења
војног рока. Стеван се посветио свом
боемском животу до краја живота прво
бавећи се пољопривредом, а потом се
вратио и свом занимању трговца којим
се бавио до одласка у пензију.
После шест година одсуствовања,
свакодневним пословима се вратио
и Везир. Одгојен и обучен да буде
парадни коњ Везир је свој статус задр
жао и даље код Павла старијег. Весе
ло је каскао, упрегнут у гик, возећи
свога газду на њиве и по имању.
Године су пролазиле и полако поче
ле да сустижу и Везира и једног дана
1944. године Везир се разболео. Нажа
лост није помогла ни помоћ ветерина
ра. Везир се тихо растао са животом,
а Павлу старијем су остале успомене
на друговања са Везиром током дугог
низа година, а Павлу млађем и Стева
ну на поносно служење војног рока са
прекрасним вранцем у краљевој гар
ди.
Станислав Ступавски
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ:  МЛИНОВИ

Зрно по зрно - брашно
Породице
Станивуковић и
Лауфер су 1938.
године  купиле
млин који је
регистрован
под именом
Станивуковић
Урош и Лауфер
Петар млађи - Млин
и пекара. Млин је
после Другог
светског рата
национализован
и демонтиран,
да би касније ту
било складиште
осјечке пиваре

К

рајем
деветнаестог
века зрнаста храна се
млела помоћу каме
ња. Крупније, односно сит
није брашно добијало се
тако што су се камени мање
или више стезали, прибли
жавали или удаљавали.
Међу најстарије млинове у
Шиду убраја се млин Раде
Симуновића. Налазио се на
простору данашње Зелене
пијаце. Крајем прве децени
је двадесетог века у млину
је избио пожар и он је уни
штен. То је била једна од
високих грађевина у Шиду
у то доба и после пожара
власник због дугова није
могао да поврати млин,
па је Хрватска експортна

Млин Станивуковић - Лауфер данас

банка из Загреба продала
млин. Један део купио је
Густав Штурм, велепосед
ник, а други Ђока Спајић,
обојица из Шида. Браћа
Павловић су нешто касни
је подигли млин преко пута
Словачке цркве. Иначе,
браћа Павловић су се досе
лили из Бршадина код Вуко
вара. Сматра се да је млин
подигнут крајем деветна
естог века. Каснији вла
сник млина био је Хорват,
који је поред млина имао и
машинску радионицу. Каме
ње млина и постројења
извесно време је покретала
парна машина. После изве
сног времена, власник се
сели из Шида и обавешта

ва да продаје млин. Лепоја
Радовановић, млин купује
1905. године. Модернизује
га, а касније се у рад укљу
чује и породица Трњаков.
У млину су зрнасту храну
млели како шидски тако и
сељаци из околних места.
Колоне кола биле су јако
дуге, а посебно у перио
ду после жетве. Чекало се
данима и ноћима да би се
добило брашно и мекиње.
Како су потребе постоја
ле све веће за овај посао
подиже се још један млин
(на месту данашње НИСове бензинске пумпе). Први
власник млина био је Тони
ка Леман, а касније Петар
Лауфер. У млиновима су

ПРЕДСТАВА У МИТРОВАЧКОМ ПОЗОРИШТУ

Мигранти желе Батајницу

У драмском комаду „Мигранти желе
Батајницу” (који је адаптација текста
„Индијац у Бронксу”, добитника Пули
церове награде, баш за овај комад и
писца Израела Хоровица) обрађе
ни су проблеми насиља, миграција
и комуникације са којима се сусрећу
стотине хиљада миграната из Африке
и Азије утопљених у стотине милиона
Европљана.
Играна на Бродвеју преко 50 година,
у три различита бродвејска позори
шта, са Ал Паћином, Џоном Казалом,
Џоном Малковичем и Геријем Сини

сом у подели, овај комад долази и у
Србију и поставља основно питање
људског постојања ко смо онда кад
нас нико не види?
Играју: Димитрије Илић (Патуљци са
насловних страна, Читуља за Ескоба
ра, Црни груја, итд), Раде Ћосић (Мон
тевидео Бог те видео, Афтерпарти,
Вратиће се роде, итд.) и Зоран Ћосић
(Мој рођак са села, Бољи живот, Бела
лађа, итд.). Режија: Марко Јовичић.
Петак 15. јун у 20 сати, Велика сцена
Позоришта „Добрица Милутиновић“.
Резервације: 022-615-115.

радили радници који су зна
ли да обављају и машинско
- браварске послове, тако
да су сами вршили мање
оправке. Породице Стани
вуковић и Лауфер су 1938.
године купиле млин који
је регистрован под именом
Станивуковић Урош и Лау
фер Петар млађи - Млин и
пекара. Млин је после Дру
гог светског рата национа
лизован и демонтиран, да
би касније ту било склади
ште осјечке пиваре, све до
деведесетих година про
шлог века. У Шиду је пред
Други светски рат радио и
млин чији су власници били
Миша Плахћински и Јошка
Хемела. 
Д. Попов
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Знамење
житарског Срема

Н

а Житном тргу, у старом град
ском језгру, налази се велелеп
но здање Павла Вујашковића из
19. века, које од куће житарских трго
ваца, преко штампарије, данас нашав
ши нову намену у продавници обуће и
даље сведочи сво богатство оног слоја
житарског Срема, коме је припадало.
Први писани помен породице Вуја
шковић налазимо у градским аналима,
где се помиње Јован Вујашковић, који
1807. године има у поседу бројне ора
нице и сенокосне ливаде, као један од
најбогатијих земљопоседника у Лаћар
ку, иако је, како се напомиње живео у
Митровици. Вујашковићи су се прво
бавили сапунџијским занатом, што је у
оно време било веома атрактивно
занимање, за које су се калфе отима
ле за мајсторско право, пре него што
је 1838. године Јованов син Јанко са
још четири трговца и занатлије тражио
дозволу да тргује житом и брашном.
Добивши дозволу Вујашковићи запо
чињу бављење уносним занимањем,
као што је трговина житарицама, у
континуит ету читав век. Да је трговина
житом била веома развијена у 19. веку
у самом центру града сведочи и назив
трга Житна пијаца, који се сачувао до
данашњих дана, као једно од знамења
богате историје града.

Масивна
правоугаона
грађевина подељена
кордонским венцем,
који дели приземни
од спратног дела
доминира тргом,
поред архитектонских
квалитета и самим
својим смештајем
на углу улица Житна
пијаца и данашње
улице Ђуре Јакшића

Пише:
Марија Вукајловић

Трговином житом бавиће се и Јанков
унук Павле, који ће у последњој четвр
тини 19. века саградити велелепну
кућу на једном од градских тргова, који
је у то време у току пијачних дана, сај
мова и вашара врвео од трговаца и
народа из града и околине. Уз кућу
саграђена је и велика спратна грађе
вина једноставне архитектуре, која је
служила као магацински простор за
жито, поред још једног складишта иза
трга, на обали реке Саве. Павле се
оженио Зорком из чувене митровачке
породице Василић, чији брат је био
Теодор Василић, митровачки градона
челник до првог светског рата. После
Павлове смрти 1908. године, син
Миливој наставља очеву трговину и
као најстарији од потомства остаје да
живи у кући. Према ондашњем обичају
није заснивао породицу, све док није
поудавао сестре, за румске и митро
вачке трговце.
Масивна правоугаона грађевина
подељена кордонским венцем, који
дели приземни од спратног дела дом
инира тргом, поред архитектонских
квалитета и самим својим смештајем
на углу улица Житна пијаца и дана
шње улице Ђуре Јакшића. Поседује
две уличне фасаде, које су подједнако
декоративно обликоване и намећу се
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погледу посматрача својим снажно
профилисаним поткровним венцем
сачињеним од конзола, лучно засведе
ним прозорима, стилизованим звезда
стим мотивима у парапету прозора и
елементима маски у забатима бочне
фасаде. Елегантан склоп прозора у
прочељу фасаде према тргу повеза
них спојеним забатима, чини изузетну
целину, која оставља утисак једне нео
ренесансне палате, а декоративни
пиластри са хоризонталним просеци
ма на угаон
 им деловима грађевине
дају поред монолитности неопх одну
лакоћу овом јединственом здању у
градској архитектури.
Настала у тада владајућем еклекти
цизму, мешању неоренесансних, нео
барокних и класицистичких облика у
једној неостилској концепцији показује
изузетно висок ниво од пројекта до
архитектонског извођења произиш
 лог
из руке мајстора, без сумње школова
ног на најбољим европским градитељ
ским традицијама. Кућа припада
новом типу зграда, који се развио кра
јем 19. века, некој врсти пословно стамбених палата. Пословне палате
одликовала је јасна подела између
пословног и стамбеног дела, која се
огледала у начину моделовања фаса
да. Настале по угледу на бечке узора,
кроз обраду архитектонских елемена
та јасно је раздвојен пословни садр
жај, у приземљу, од стамбене спратне
етаже, са мотивима историјских стило
ва, видљивих у израженијој спратној
архитектонској моделацији.
У пространом стану, који је заузимао
цео спратни простор, у чијем среди
шњем делу се налазио велики салон
целом ширином куће са богатим дрво
резбареним мобилијаром, купованим у
Бечу и Пешти и сачуваним код потома
ка генерацијама су живеле бројне
породице Вујашковића. Степенице од
профилисаног белог мермера са деко
ративном оградом од кованог гвожђа
на спрату су имале стајалиште, које је
у летњим месецима служило као тера
са за седење са излазом на балкон,
према бочној улици, бившој Казанџиј
ској   улици или Казанџилуку, како
Митровчани углавном називају овај
део града.
Радња за трговину житом носила је
назив Павле Вујашковић и остала је да
траје под тим именом и касније кроз
читаву прву половину 20. века. У при
земном делу, који је по пројекту био
намењен за потребе трговине смењи
вали су се временом бројни садржаји
од лекарске ординације до Сремчеви
ћеве стакларске радње. После рата у
приземном делу скоро пола века ради
ла је Матрозова штампарија. Током
деведесетих година штампарија ће
бити измештена из строгог центра гра
да, а на њеном месту Матроз ће
отворити сопствену папирницу Пети
ца.
Од национ
 ализације изузет је стан
на спрату, где је живела Миливојева
супруга Милева. После њене смрти

Житни трг је,
пре откривања
археолошког
локалитета у
његовом централном
делу био поплочан
каменом калдрмом
и служио је за
окупљање купаца
и продаваца жита
и осталих трговаца.
Била је и остала
кроз цео прошли век,
до данас упечатљиво
знамење житарског
Срема, као једна
од најлепших кућа
на Житном тргу
и представља дело
богате грађанске
архитектонске
баштине од
непроцењиве
вредности, којој је
успешно враћен
првобитан изглед
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1975. године наследници су продали
спратни део куће митровачкој фабри
ци папира Матрозу за потребе канце
ларијског простора. Имали су шесторо
деце, три сина и три кћери. Кћерка
Олга живела је у породичној кући до
своје удаје 1947. године, а цео свој
радни век провела је као службеница.
Из приче њене ћерке Вере Богдановић
сазнајемо нешто више о овој чувеној
митровачкој породици. Вујашковићи су
отворили биоскоп Зелено дрво, у дру
гој половини 20-тих година прошлог
века у згради коју су наменски градили
за ту сврху. У делу града под називом
Зелено дрво имали су огром
 ан плац,
на коме су се налазили поред биоско
па, економија и радионица у виду
мануфактуре за израду неке врсте
гумиране поставе за војну одећу. Има
ли су Вујашковићи и кућу на месту
данашње Балконије, коју су после
рата продали, као и кућу у близини
мале цркве Св Стефана на Сави у
којој је био смештен Вал, пре свог пре
сељења на градску плажу. Доживела
је судбину многих кућа на обали Саве.
Као и кућа Адамовића порушена је
током изградње насипа, а имала је
према чувењу прво парно купатило у
Митров
 ици. У непосредној близини
Мале цркве налазио се, већ поменути
велики магацин за жито на месту
данашње Музејске улице, који је пору
шен 1961/62. године, а на његовом
месту сазидане приватне куће.
Пре једну деценију комплетну кућу
је купио нови власник, који је непо
средно после куповине
предузео
опсежне грађевинске радове на њеној
реконструкцији и адаптацији. Под над
зором градског Завода за заштиту
споменика културе предузети су
радови на статичкој санацији објекта,
коме је у потпуности враћен првоби
тан изглед.
Житни трг је, пре откривања архео
лошког локалитета у његовом цен
тралном делу био поплочан каменом
калдрмом и служио је за окупљање
купаца и продаваца жита и осталих
трговаца. Била је и остала кроз цео
прошли век, до данас упечатљиво зна
мење житарског Срема, као једна од
најлепших кућа на Житном тргу и
представља дело богате грађанске
архитектонске баштине од непроце
њиве вредности, којој је успешно вра
ћен првобитан изглед. Уз комплетну
реконструкцију зграде Златни јелен,
која је до темеља срушена и поново
реконструисана из статичких разлога,
данас продавнице спортске опреме
Ђак, изградњом новог тржног центра
Универекспорт, уз продавницу обуће
Метро смештеној у некадашњој Вуја
шковићевој кући, оживљен је кварт,
новим садржајима у складу са савре
меним добом и новим потребама гра
ђана, али и даље у домену трговине,
која је одвајкада била обележје овог
дела централног градског језгра.
У следећем броју:
Кућа породице Бережни
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VREMEPLOV
13. јун
323. п.н.е. У Вавилону умро
Александар III Македонски,
Александар Велики, један од
највећих војсковођа у светској
историји. Његова легендарна
личност била инспирација
многих уметника.
14. јун
1904. Умро српски писац и
лекар Јован Јовановић Змај,
једна од најмаркантнијих лич
ности српског друштва у другој
половини XIX века. Борац за
национално и политичко осло
бођење, члан Српске краљев
ске академије и драматург
Народног позоришта у Београ
ду (1890-98), најпознатији је
као дечији песник и аутор еле
гичних личних исповести.
15. јун
1982. Аргентинске снаге на
Фокландским острвима преда
ле су се Британцима. Тиме је
окончан рат у којем је погинуло
око 1000 људи.
1992.
Српс ки
књиж евн ик
Добрица Ћосић изабран за
првог председника СР Југосла
вије.
16. јун
1671. У Москви јавно погубљен
вођа устанка донских козака и
сељака Степан Стењка Тимо
фејевич Разин. У руским
народним причама и песмама
постао симбол пркоса и побу
не.
1944. У Другом светском на
Вису рату склопљен споразум
Тито-Шубашић о односима
Н а р о д н
 о о д л о б о д и л а ч к о г
покрета и Владе Југославије у
емиграцији.
17. јун
1579. Енглески морепловац и
гусар Френсис Дрејк прогласио
суверенитет Енглеске над Њу
Албионом, данас Калифорни
јом
1867. Енглески хирург Џозеф
Листер први пут у историји
медицине употребио антисеп
тик када је оперисао своју
сестру Изабелу.
1944. Исланд постао незави
сна република пошто су њего
ви становници на референду
му одлучили да се одвоје од
Данске.
18. јун
1853. У Бечу умро песник
Бранко Радичевић, најзначај
нији представник романтизма у
српској књижевности. Био при
сталица реформе језика, Вука
Караџића, а песничким слобо
дама означио нову епоху срп
ске поезије.
19. јун
1885. У Њујорк стигла Статуа
слободе, поклон Француске.
1961. Откривањем натписа са
именом Понтија Пилата на
ископини римског храма у
Цезарији први пут нађен доказ
да је он постојао.

13. JUN 2018.

HOROSKOP
ОВАН: На врло успе
шан и ефик ас ан
начин можете да
завршите низ послов
них договора на различитим
странама. На ваше самопоузда
ње додатно утичу позитивни
коментари и сјајан утисак о коме
се говори. Партнер понекад уме
да поремети ваш емотиван
ритам, на срећу умете да се ори
јентишете према креативним
садржајима и новим изворима
радости.
БИК: Осећате креа
тивну инспирацију и
потребу да прошири
те своје видик е.
Важно је да прилагодите свој
професионални стил и вредно
сне критеријуме према заједнич
ким интересима. Емотивни занос
у вама буди нове идеје и подсти
че велику радост. Љубавна хар
монија позитивно утиче на ваше
комплетно самопоуздање и на
велики занос.
БЛИЗАНЦИ: У досто
јанственом стилу и
без сувишних питања
прих ватате
нечије
критичко мишљење које вам се
не допада. Усмерите своју креа
тивну енергију у корисном прав
цу и стрпљиво сачекајте на одго
варајуће услове. Своја осећања
не можете да подведете под нека
разумна мерила, али то вам
неће сметати да остварите своје
љубавне намере.
РАК: Налазите се у
сјајној форми и има
те врло амбициозне
планове. Уз одређе
ну дозу мудрости и са добро
осмишљеним потезима лако
можете да остварите своје
пословне намере. Стало вам је
да одржите романтичну слику у
односу са блиском особом.
Ваша емотивна инспирација
понекад превазилази и нечија
скривена маштања.
ЛАВ: Покушавате да
промените устаљена
правила на пословној
сцени, али примећу
јете извесно негодовање. Околи
на није заинтересована да подр
жи ваше савремене идеје о
пословању. Довољно сте снала
жљиви да остварите различите
емотивне контакте, али не воли
те да се налазите на мети нечи
јег испитивања.
ДЕВИЦА: Врло сте
енергични у ситуаци
јама када браните
своје пословне циље
ве и интересе, али немате
довољно концентрације да се
посветите детаљној анализи
догађаја. Важно је да рационал
но користите своју енергију и
време. Комплименти које добија
те од некога са стране, наводе
вас на погрешна очекивања.

ВАГА:
Изнен адн е
промене на послу
ремете ваш свако
дневни ритам, али у
свом типичном маниру делујете
врло енергично и не одустајете
од зацртаних циљева. Задовољ
ство и хармонија која вас прати у
породичном животу или у односу
са вољеном особом, позитивно
се рефлектује на ваше понаша
ње и изглед.
ШКОРПИЈА: Прати
вас неизвесност у
процени нових дога
ђаја на пословној
сцени. Не кријете да су ваша
очекивања велика, међутим при
мећујете да сарадници цесто
мењају своје мишљење. Ослони
те се на практичан дух и на спо
собност аналитичког расуђива
ња. Иако ваш љубавни однос
није претерано идиличан , то вам
неће сметати да се представите
у позитивном светлу.
СТРЕЛАЦ: Захваљу
јући доброј вештини
преговарања успева
те да се уклопите и
пословне договоре. Проширите
своја професионална интересо
вања у различитим правцима
изражавања. Негативна тензија
која постоји између вас и вољене
особе треба да вас покрене на
нови импулс и љубавно зближа
вање. Учините све да усрећите
вољену особу.
ЈАРАЦ: У неким изне
надним догађајима
морате деловати тре
звен о.
Понек ад
постоје проблеми који захтевају
фазу креативне инкубације, пре
него што се искристалише доба
одлука. У односу са партнером
честе промене распол ожења
стварају додатну нервозу. Дога
ђаји из вашег љубавног живота
не треба да заокупљају пажњу
јавности. Будите дискретни.
ВОДОЛИЈА: Умете
да процените повољ
ну ситуац
 ију и верује
те у своје знање.
Важно је употребите практично
искуство и да правилно заштити
те своје интересе. У односу са
вољеном особом, боље је да
неке ствари мудро прећутите
него да заговарате дијалог који
води ка ривалству или распири
вању ниских страсти.
РИБЕ: Стало вам је
да будете запажени у
пословним кругови
ма, али све има своју
цену или разумну границу, до
које вам је дозвољено да импро
визујете са оригиналним идеја
ма. У љубавном животу углав
ном се управљате према својим
емотивним импулсима и потре
бама. Партнер са приметним
негодовањем слуша ваше идеје.
Пронађите складну формулу.

Crkveni
kalendar
Среда, 13. јун ( 31. мај)
Свети апостол Јерма, Свети
мученик Ермије
Четвртак, 14. (1) јун
Свети мученик Јустин Фило
соф; Преподобни Јустин Ћелиј
ски
Петак, 15. (2) јун
Свети Никифор; Свети свеште
номученик Еразмо Охридски
Субота, 16. (3) јун
Свети мученик Лукилијан и дру
ги с њим
Недеља, 17. (4) јун
Св.мир. Марта и Марија; Св.
Јоаникије Црногорски; Св. све
муч. Ђорђе Богић
Понедељак, 18. (5) јун
Свети свештеномученик Доро
теј, Преподобни Петар Кори
шник
Уторак, 19. (6) јун
Преподобни Висарион; Препо
добни Иларион Нови

Сложенац
Састојци: 500-600 г свињетине
од бута (или јунетине), 1 главица
црног лука, 2 дл сока од парадај
за, мало кечапа, вегета, бибер и
со по укусу, 600 г очишчене зеле
не бораније, шољица пиринча, 3
јаја, 3 кашике павлаке и 150 г
качкаваља.

Припрема: Боранију изблан
ширати у сланој води 15-так мину
та. Након тога је добро оцедити и
оставити са стране. На мало уља
пропржити исецкан лук и месо
исечено на мање коцкице. Зачи
нити по укусу, додати парадајз и
кечап, налити са мало воде по
потреби И динстати око 30 минута
поклопљено уз повремено меша
ње и додавање воде.

• Крчење желуц а је
болест социјалних сло
јева.
• Капетан нашег брода
чврсто држи кормило у
рукама – и плива.
• Нико од политичара
није био за рат. Зато су
морали бити мобилиса
ни други људи.
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ЗАНАТИ И ЗАНТАЛИЈЕ: ОБУЋАРИ

Ципеле неће имати
ко да поправља

Млади нису заинтересовани да раде овај посао јер
сматрају да је доста прљав и напоран без веће зараде.
Истина нису далеко од тога јер посао заиста није лак,
каже Ђорђе Тодоровић

О

бућарство је некада био занат
злата вредан, а данас је занима
ње које већина младих избегава.
Један од старијих заната који је људи
ма обезбеђивао пристојну зараду пола
ко одлази у прошлост. Ипак у Сремској
Митровици, као и у другим градовима,
можемо и дан данас наићи на обућар
ске радње. Жељко Савић један од
митровачких обућара нам је објаснио
како је почео са радом, а како данас
функционише обућарска радња коју
држи.
– Почео сам да радим овај посао
поред стрица. Он је држао ову радњу и
имао је пуно посла те сам ја долазио да
му помогнем. Нисам ни сањао да ћу
живети од овог посла, али мало по
мало, док сам радио са њим ја сам се
уходао и сам отворио своју радионицу.
Касније када је он умро наставио сам
да радим овде у његовој радионици и
ето већ 20 година се бавим обућар
ством. Када сам ја почео да радим била
је страшна инфлација јер су људи због
недостатка новца скидали старе ципе
ле са тавана и крпили их. У радњу се
није могло ући колико је било ципела и
колико смо имали посла. Сада су као
боља времена и може се нешто заради
ти али на крају се све сведе на суво
преживљавање, рекао је Жељко Савић.
Он додаје у својој обућарској радњи
ради све поправке, од потпетица, рај
фешлуса, лубова до лепљења обуће

Владимир Јовановић

али да је највећи проблем тај што је
данашња обућа неквалитетна, па је
самим тим теже тако нешто поправити.
Жељко каже да у почетку није волео
овај посао али како је време пролазило
он је заволео то што ради те сада себе
често ухвати како једва чека да оде у
радионицу где има свој мир.
Мало даље упутили смо се ка још
једној обућарској радњи. Обућар Вла
димир Јовановић који је био затрпан
послом али издвојио је време да нам
објасни како је почео са радом и како
данас преживљава обављајући тај
посао.
– Овај посао сам почео да радим са
оцем. Радили смо и нисмо могли да
постигнемо колико је било посла у
почетку. Радим колико могу да постиг
нем будући да сам последњих седам
година сам у радњи. Нико неће да ради
као обућар, јер је посао напоран, а
зараде су мале. Људима је исплативије
да купују нову обућу, него да попра
вљају стару, јер данас има пуно обуће
која се може купити за мале паре, каже
Владимир Јовановић.
И баш када само помислили да је
прича употпуњена наишли смо на још
једну обућарску радњу. Дочекао нас је
обућар Ђорђе Тодоровић видно распо
ложен да са нама подели причу какви
су били његови почеци.
– Ову продавницу сам отворио пре
10 година и могу да кажем да је тада

Жељко Савић

Ђорђе Тодоровић

било боље иако сам био на почетку.
Завршио сам учитељску школу и
мислио сам да ћу добити посао у стру
ци али ми то није успело. Након тога
радио сам у многим фирмама али када
су те фирме пропале остао сам без
посла. Док је мој отац био жив радио је
као обућар, међутим он није имао своју
радион
 ицу. Након његове смрти разми
шљао сам шта да радим са материја
лом који је остао и тако сам мало по
мало почео да радим овај посао. Ја
сам самоук и када сам почео да се
бавим обућарством учио сам посао
тако што сам гледао како старије коле
ге раде, затим када се појавио интер
нет то је било лакше па сам на тај
начин учио. У почетку је било тешко јер
нисам знао да одрадим све послове а
муштерије су се појављивале у вели
ком броју. Млади нису заинтересовани
да раде овај посао јер сматрају да је
доста прљав и напоран без веће зара
де. Истина нису далеко од тога јер
посао заиста није лак. Мислим да сваки
посао пре свега треба волети, каже
Ђорђе Тодоровић.
Он као и његове колеге додаје да је
данас обућа неквалитетна и да поправ
ка такве обуће иде теже него са квали
тетнијом ципелом. Што се тиче цена он
објашњава да се цене нису мењале
током година, и да се он као и његове
колеге труди да изађе у сусрет муште
ријама колико год да је то могуће.
Чињеница је да се од занатских
послова данас не може лагодно живети
али лепо је видети људе који се упркос
томе и даље труде да одрже занате јер
се почеци не заборављају.
Андреа Димић
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ПОРТРЕТ УМЕТНИК: ДАМИР САВИЋ, СЛИКАР

Љубав и слобода
кроз сликарство
Ч
есто можемо чути да уметници
виде свет тотално другачије од
осталих и да самим тим то
посматрање оживи са сваком наслика
ном сликом тог уметника. Један од
таквих је и митровачки сликар Дамир
Савић који за себе већ на почетку раз
говора истиче да је слободан стрелац.
Оно што се може приметити на самом
уласку у његов атеље јесте то да је
неко ко доста ради и улаже у свој
посао. Његова дела одишу стварним
стварима које нас свакодневно окружу
ју. И док ствара он даје живот сваком
његовом делу трудећи се да кроз пор
трете и пејзаже пренесе не само лепо
ту већ душу и емоцију. За М новине
сликар Дамир Савић открива како је
почео да се бави сликарством и шта га
је привукло да крене путем реализма.
– Од када знам за себе нису могли
да ми узму оловку из руке. Стално сам
нешто шарао и временом је то поста
ло озбиљније те сам се из шареног
дечијег света који сам осликавао пре
шао на класично сликарство. Прве
кораке сам направио у средњој школи
у атељеу Драгана Мартиновића где
сам озбиљно учио и помагао њему око
његових слик а. Затим сам уписао
ликовну академију где сам стекао дру
гачија искуства. Љубав према класич
ном сликарству траје и дан данас.
Живим искључиво од сликарства и
бавим се продајом слика, каже Дамир
Савић.
Међутим он додаје и то да веома
мало излаже своје слике и да углав
ном оно што наслика одмах буде про
дато.
– Јако мало излажем своје слике
зато што их немам у оноликој мери
колико би то требало да буде за изло
жбу. Разлог је тај што има доста људи
који чекају да им насликам слику и

када то буде готово скоро увек та сли
ка буде продата тако да ни ја не стиг
нем да је се нагледам, рекао је Дамир
Савић.
Он нам је објаснио због чега је баш
одабрао реализам и шта је оно што нај
радије црта како за своју душу тако и за
оне који желе да купе његове слике.
– Највише волим да сликам портре
те, а на другом месту су ми пејзажи.
Слике радим за себе и јако често
радим поруџбине али их радим тако
што купцима кажем шта могу да очеку
ју од мене. Уколико се са купцима дого
ворим око мотива који се уклапају у мој
опис онда то радим, а ако купци имају
жеље које се не уклапају у мој рад,
драге воље препоручим своје колеге
које се тиме баве, каже Дамир Савић.
С обзиром на то да живи од овог
посла Дамир је уметник чије се слике
могу видети у хотелима како у Србији
тако и у иностранству. Оно што нас је
занимало било је где Дамир налази
инспирацију за стварање својих слика.
– Један од ликовних критичара је
приметио да су моје слике повезане у
неки јединствени опус више ликовним
приступом него мотивима. Пошто радо
цртам портрете трудим се да те слике
имају душу и то је оно што ми сликари
морамо да ухватимо, оно нешто што је
често неухватљиво. Пошто сам реали
ста мотив је увек пренети оно што
гледате испред себе, било да је то
мотив природе или нека фотографија.
Ми те мотиве преломимо кроз нашу
унутрашњу призму и направимо нешто
треће. Када радим портрете по фото
графијама ја се трудим да побегнем од
фотографије и намерно одем у шире
потезе какве су имали сликари у 19.
веку да се не би видело да је рађено
по фотографији већ да би изгледало
као да је модел био присутан. Што се

Дамир Савић

тиче пејзажа они ме одмарају и без
обзира на то што су лакши за цртање
они имају дубину. Са пејзажима ми
представљамо есенцију лепоте и ако
сликар успе да зароби тај моменат
лепоте то остаје вечно на платну,
рекао је Дамир Савић.
И за крај питали смо Дамира Савића
шта је пресудно да би се неко бавио
овим послом да ли је то мотивација
кроз новац или љубав према сликар
ству и да ли се у Србији може живети
од овог посла.
– Искључиво се креће од љубави,
јер новац није пресудан. Ми сликари
се бавимо оним што човек исконски
жели да ради кад га нико не тера, кад
има сву слободу да ужива и ради оно
што га испуњава. Код нас се може
живети од сликарства, али јако тешко.
Да би се неко бавио сликарством мора
да има страшну љубав ка томе и јак
стомак да издржи све неизвесности
које иду у корак са тим. Бавећи се сли
карством сликари имају љубав и сло
боду а људи су давали живот у про
шлости за те две ствари, док ми од
тога данас живимо и кад год нам буде
тешко само помислимо на то да нов
цем који зарађујемо од слика купујемо
своју слободу. Тешко је, неизвесно али
у исто време сликарство је најлепше
занимање, закључио је Дамир Савић.
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Злато за
Томићевића

С

рпски кајакаши Марко Томићевић, из
митровачког КК Вал, и Миленко Зорић
постали су европски шампиони у двоседу
на 1.000 метара на првенству у Београду. Овај
двојац претходно је освојио континентално сре
бро и две бронзе, а европско злато само је круна
њиховог успеха.
– Немам више шта да пожелим. Хтели смо
злато и да се покажемо пред нашим људима.
Пресрећан сам. Имали смо подршку породица и
навијача, то нам је дало снагу – рекао је Томиће
вић за РТС и додао да им је следећи циљ свет
ска титула. 
Н. М.

ОДБОЈКА

Златне
Пазовчанке

У

недељу 10. јуна на платоу испред зграде
општине Стара Пазова приређен је свеча
ни дочек одбојкашицама старопазовачке
Гимназије „Бранко Радичевић“ које су освојиле
прво место на Светском школском првенству.
Другари из школе, професори и многобројни гра
ђани су скандирањем, транспарентима, конфе
тама и цвећем дочекале шампионке предвођене
тренером и професором Мирославом Маркови
ћем. Старопазовачке гимназијалке су протекле
суботе у финалу, у Чешком граду Брну, савлада
ле представнице Немачке резултатом 3:1.

СПОРТ
ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

13. JUN 2018.
Пише:
Драгана Попов

А сад фудбал …

Е

во пред нама је још један
Мундијал. Хм, видим око
себе, у новинама, теле
визијским емисијама како се
еуфорија повећава како се бли
жи почетак планетарног такми
чења у фудбалу и гле чуда и
ми смо ту тј. наша репрезента
ција. Јавни сервис се хвали да
ће преносити 64 утакмице, а
љубитељи овог спорта не могу
да дочекају почетак. Наравно,
сви који прате фудбала спрем
ни су да нађу хиљаду замерки
на састав, јер ко боље зна него

реч. Сва срећа да се првенство
одржава сваке четврте године.
После свега овога закључујем
да женама неће бити лако од 14.
јуна до 15. јула. Треба пуно сна
ге, самодисциплине да се све
то издржи. Можда ће баш у том
периоду нека заборављена при
јатељства да се обнове, сетити
се далеке рођаке или једностав
но на неки начин угушите своју
потребу да кад почне утакмица
разбије телевизор. Овако раз
мишља већина женске попула
ције, али има и оних других. Као

Мушкарце у мојој кући фудбал не инте
ресује, а ни Светско првенство. Ко би
реко? И да ли ће ово првенство проћи
неопажено у мојој породици? Наравно,
да не. Како? У мојој породици ја пратим
спорт. Једино се у поло, амерички фуд
бал и голф не разумем (не знам правила
до детаља). Биће уживанција наредних
месец дана гледати најбоље фудбалере
данашњице. Тако да неће само мушкар
ци нервирати нежнији пол може и обр
нуто
просечни грађанин Србије ко
и на ком месту треба да игра.
Селектор појма нема. И како је
уопште дошао до те позиције?
Мушкарци мисле да све знају о
фудбалу. Просто је скрнављење
ако нека женска индвидуа каже
нешто по том питању. Наред
них месец дана углавном ће се
причати о утакмицама, пропу
штеним приликама, головима,
непостојећим пеналима и мало
ће се свакодневни проблеми
гурнути у запећак. Многе жене
ће кукати и проклињати фуд
бал, неће знати како да дођу до
даљинског (уколико немате још
један тв). А баш у том периоду
су значајне епизоде неке сапу
нице, о ријалити програму да и
не говорим. У многим домовима
водиће се прави рат око телеви
зора. Како издржати месец дана
трчања за бубамаром? Многе
ће имати додатне обавезе спре
мања грицкалица за друштво
које ће доћи да гледа утакми
цу, охладити пиће. Поред тога
мораће да издржи гласно нави
јање, скакање и по коју ружну

што има и мушкараца које ово
такмичење не интересује у оном
смислу као већину егзалтиране
мушке популације у свету. Инте
ресује их на нивоу информаци
је. Као има нека утакмица. А ко
игра? Многи мушкарци фудбал
доживљавају као бесомучно
трчање за лоптом. Горе - доле
и тако два пута по 45 минута.
И шта сад? Мушкарце у мојој
кући фудбал не интересује, а ни
Светско првенство. Ко би реко?
И да ли ће ово првенство про
ћи неопажено у мојој породици?
Наравно, да не. Како? У мојој
породици ја пратим спорт. Једи
но се у поло, амерички фудбал и
голф не разумем (не знам прави
ла до детаља). Биће уживанција
наредних месец дана гледати
најбоље фудбалере данашњи
це. Тако да неће само мушкар
ци нервирати нежнији пол може
и обрнуто. А, поред тога немам
никаквих обавеза око припре
мања за гледање утакмице.
Док траје Мундијал, маните ме
прича о рецептима, пелцерима,
новим сандалама. Дај гол!
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ДОНАТОРСКИ ТУРНИР
У БИЛИЈАРУ

За Бојанин
наступ у
Европи
Митровч анк а Бојан а
Шарац, иако има само 16
година, већ две године за
редом је првак државе у
сениорској конкуренцији у
билијару. Ове године
првенство Европе се одр
жава у Холандији у јулу.

Више од игре

О

д 14. јуна до 15. јула Русија ће бити
центар света за већину мушкараца и
главни узрок главобоље њихових
жена и девојака. Светско првенство у фуд
балу се одржава у 11 руских градова, пома
гаће 20.000 волонтера, а према речима
руског министра спорта, у организацију
Мундијала ће бити укључено 70 одсто гра
ђана Русије на директан или индиректан
начин. Видећемо какви ће Руси бити дома
ћини и како ће се изборити са хордама сво
јих, али и енглеских и пољских хулигана.
Мада, нама који то будемо пратили из куће
или локалне биртије, то није ни битно. Само
да је пиво ’ладно.
Што се тиче фаворита на терену, ту нека
ко Швабе избијају у први план. Систем,
машинерија, како год то назвали, вероватно
ће кренути килаво па натемпирати форму
за саму завршницу. Французи имају неколи
ко киклопа у средини и сјајан напад. Бра
зилци, предвођени Нејмаром и Марселом
су с правом једни од фаворита. Да ли ће
Аргентинци заблистати зависи од Месија и
екипе коју је већим делом сам изабрао. Ја
бих ту ставио тачку на списак фаворита.
Из другог плана вребају Енглези, који би
могли догурати далеко ако им се све коцки
це сложе. То ће бити тешко с обзиром на то
како их јавност и домаћи таблоид
 и черече
чим почне турнир. Велики је притисак. Ту су
и Португалци, актуелни прваци Европе.
Неки га зову геј иконом, Кристијано Ронал
до ће предводити свој тим и то у јеку приче
око његовог одласка из Реала. Шпанце сви
хвале, имају добру екипу, али их ја некако
не видим у завршници. И наравно, Белги
јанци који имају сјајан састав од којег се
очекује много на сваком такмичењу али
видећемо да ли имају петљу за нешто
више.
Од екипа које би могле да буду занимљи

ве, ту су пре свега афричке екипе Сенегал,
Нигерија и Египат. О њима се мало зна и
сигурно ће нека од њих заблистати. Само је
питање која. Оно што знамо је да Нигерија
има најлепше дресове, али кога је брига за
то.
Србију до сада нисам спомињао јер је не
видим међу овим тимовима. Знајући у
каквом нам је каналу фудбал генерално,
некако би ми било лакше да кренем са
ниским или никаквим очекивањима па шта
буде. Наравно да ћу, по ко зна који пут, да
седим испред телевизора и да се нервирам
као и остатак Срба. За промену, могли би и
они да направе неки резултат па да раји
мало крв прокључа, да нам мало улепшају
лето. Нажалост, чини ми се да је овај фуд
бал који ми играмо, престао да се игра пре
15-20 година. Видећемо.
реба споменути и остале Србе који ће
учествовати на Светском, мимо наше
репрезентације. Милорад Мажић ће
са својим помoћницима делити правду.
Бора Милутиновић ће бити члан Техничке
комисије. Наш прослављени стручњак је уз
Карлоса Алберта Переиру једини тренер
који је водио пет различитих репрезентаци
ја на Мундијалу и једини који је успео да са
четири различите екипе дође до нокаут
фазе. Иначе, Техничка комисија одлучује о
наградама као што су: најбољи играч, гол
ман, млади играч и стрелац турнира. Бора
ће бити раме уз раме са Ван Бастеном,
Нестом, Переиром... Ако баш Србија и не
буде играла у финалу (морамо и то узети у
обзир), и ако Мажић не буде судио финале,
бар ће један Србин бити на финалној цере
монији.
Чека нас месец дана забаве и женског
звоцања, Светско првенство као и свако
друго.
С. Крсмановић

Т

С обзиром на то да су
потребн а
одређ ен а
финансијска средства за
само првенство, органи
зоваће се донаторски тур
нир у билијару. Турнир ће
се одржати 19. јуна у 18
сати у Клубу 29 на Тргу
Николе Пашића бб, тржни
центар Мадеса иза Сто
текса (у подруму зграде).
Уплата по играчу је 500
динара (у случају да неко
може и жели да уплати
више организатори би
били веома захвални) а
обезбеђене су и награде
за победнике. Игра се
дисциплина 9-ка. Ако
неко жели да научи нешто
о билијару а до сада није
имао прилику нека дође и
учествује а ко ипак није у
могућности да дође на
сам турнир, остављамо
број текућег рачуна на
који појединци, а и фир
ме, могу да уплате дона
цију и помогну Бојани да
покуша да освоји Европ
ско првенство и донесе
граду још једно одличје.
Број текућег рачуна је:
160-5500100182107-58.
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СБК РУМА

Румљанима 17 медаља

Н

а Првенству Војводине за пиони
ре и кадете у асо саватеу, које је
одржано 3. јуна у Жабљу, такми
чари СБК Рума су освојили 17 меда
ља, девет златних, четири сребрне и
исто толико бронзаних одличја.
Савате бокс клуб Рума је после
три државна првенства убедљиво на
првом месту по својим резултатима, а
до краја сезоне преостаје му још Куп
Србије које ће се 23. септембра у одр
жати у Руми и на којем ће се донети
коначна одлука о пласману за 2018.
годину.
Подсетимо, румски клуб је био убе
дљиво најбољи прошле године па се
очекује, на основу досадашњих резул
тата, да ове године понови тај успех.
Такмичара румског клуба Дамја
на Марковића очекује средином јуна
наступ у Француској, на Европском
првенству у сениорској конкуренцији
(комбат савате), док ће кадет Нико
ла Ракић учествовати на Европском
првенству у асо саватеу у Белгији.
– Задовољан сам успесима чланова

БАСКЕТ

Пласман
на светско
првенство

СБК Рума

клуба и очекујем да ће се у наредном
периоду спремити и они чланови који
до сада нису наступали. Тиме би осигу
рали будућност клуба на дужи времен
ски период, поготово што ће те гене

рације стасати за Олимпијаду 2024.
године у Паризу, када савате постаје
олимпијски спорт – каже тренер овог
успешног клуба Миодраг Ракић.
С. Џ.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ИНЂИЈА

Успешно завршена сезона

Ученице гимназије „Бран
ко Радичевић“ победом у
финалу државног првенства
успеле да се пласирају на
светско првенство у баскету

ФК „Инђија“ сезону завршио на 5. позицији

3x3 које ће бити одржано у
Београду од 23 до 29. јуна.
Тим у саставу Данијела
Ковачевић, Сара Опачић,
Славица Симеуновић и
Марија Иванић наступа
заједно за женски кошарка
шки клуб Стара Пазова тако
да темељ огромног успеха
се базира управо на добром
познавању и уиграности,
која ће бити главни адут
екипе на првенству у походу
на медаљу.
Ј. Д.

Ф

удбалски клуб Инђија завршио је
сезону на петом месту на табели
Прве лиге Србије, као једини пред
ставник Срема у том рангу такмичења. Иако
си имали добре резултате, зелено-бели
ипак су били приморани да већ после 10
одиграних кола изврше промену на месту
шефа струке, те се на том месту уместо
Спасоја Јелачића вратио Срђан Благојевић.
-У тренутку када сам ја дошао клуб је
освојио 11 бодова. Ситуација није била сјај
на, али није била ни толико драматична.
Испред новог стручног штаба постављен
је циљ да се до краја полусезоне догура до
неких 17-18 бодова, а успели смо да освоји
мо 21 бод. Може се рећи да смо у том тре
нутку ушли у неку мирну луку- рекао је тре
нер ФК „Инђија“.

Благојевић истиче да је превасходно било
важно да се направи побољшање квалите
та игре и да се постигне много више голова.
Завршавајући сезону на петом месту сви у
клубу су задовољни. Према његовим речи
ма, 08. јула почињу припреме за наредну
сезону која стартује 18. августа.
- Желим да истакнем да ће поред мене
стручни штаб ФК „Инђија“ чинити Јован
Голић, први асистент, Бранко Ћирић као
кондициони тренер, Драган Бабић као тре
нер голмана и Ђорђе Перић као медицински
радник. Веома је важан тимски рад и само
тако можемо доћи до још бољих резултата
и пласмана у најелитнији ранг такмичења
који је за нас циљ у наредној сезони- иста
као је шеф стручног штаба ФК „Инђија“
Срђан Благојевић.
М. Ђ.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ИРИГ

Све већи број туриста у Врднику

Н

ова туристичка сезона је у току,
иако за Општину Ириг, односно
Врдник, она у суштини никада и
не престаје. Најмање општина у Сре
му бележи највеће резултате што се
туристичких потенцијала тиче. Знаме
нитости и природа Фрушке Горе, мана
стирски туризам и винске туре, при
влаче туристе не само из Војводине
већ и из осталих крајева наше земље.
Према Републичком заводу за стати
стику ова општина је прошле године
имала око 106 хиљада ноћења, а како
је истакао Драган Драгичевић, дирек
тор Туристичке организације Општине
Ириг, овај тренд се наставља и у 2018.
години.
Афирмацији овог краја доприносе
разне манифестације које се одржа
вају током целе године, а свако место
иришке општине препознатљиво је по
некој од њих. У Врднику се већ годи
нама уназад одржава манифестација
Видовдански сабор, посвећена негова
њу народних обичаја, посног кулинар
ства, рукотворина и старина. Сабор се
ове године одржава од 22. до 28. јуна.
– Ове године по први пут организу
јемо мини сајам вина, на ком су уче
шће за сада потврдиле све винари
је из нашег краја, затим из Сремских
Карловаца и Ердевика. Њихови штан
дови биће постављени у Етно ком
плексу „Врдничка кула“, тако да ће
сви посетиоци Видовданског сабора
имати прилику да уживају у укусу вина,
аутентичног за овај предео Војводине,
рекао је Драгичевић за М новине.
Једни од гостију биће и пријатељи из
Немачке, из братског града Версмолд,
са којима Врдничани већ шест година
негују успешну сарадњу.
– Изузетно ми је драго што се наши

Врдничка касина

Драган Драгичевић

пријатељи увек одазову позиву и заи
ста носе лепе успомене из Врдника.
Наша сарадња отпочела је у ово вре
ме пре осам година, када су нас позва
ли да учествујемо на међународни
турнир у фудбалу за децу до 11 година
и од тада је наше учешће постало тра
диција. За неколико дана крећемо пут
Версмолда и надамо се да ће наша
деца пре свега уживати на овом путо
вању и да ће се са њега вратити пуни
позитивних утисака, а резултат је у
овом случају увек у другом плану, каже
Драган Драгичевић.
Он је такође и истакао да ће њихова
следећа посета бити већ у децембру

када ће опет после неколико година
Врдник представити своју општину на
немачком Божићном маркету.
Туристички потенцијал и презенто
вање општине Ириг се успешно пред
ставља и у суседним земљама. Тако
је почетком маја општина била гост
на Пролећном сајму обрта и туризма у
Тузли, где је преко 40 гостију из Ирига
успешно показало кулинарске, култур
не и историјске знаменитости свог кра
ја. Сарадња са Градом Тузла се такође
остварује и кроз заједничко аплицира
ње за ИПА пројекат, који је за сад успе
шно прошао први круг бодовања.
Као резултат доброг пословања,
Туристичка организација Општине Ириг
је препозната од стране разних надле
жних државних органа. Тако је Мини
старство трговине, туризма и теле
комуникација одобрило средства за
изградњу објекта који ће бити седиште
Туристичке организације као и место
где ће туристи моћи да добију све
потребне информације о туристичкој
понуди општине. Реализација овог про
јекта је предвиђена у јуну ове године.
– Захваљујући овом пројекту по први
ћемо имати своје просторије које ће
се налазити у близини бање. Такође,
имамо обећање од стране покрајин
ског Секретаријата за туризам и при
вреду да ће нам помоћи у опремању
просторија које ће бити на услузи тури
стима, рекао је Драгичевић.
Ово су само од неких планова актив
ности које Туристичка организација
спроводи уз подршку локалне само
управе, а резултат свега тога је вели
ки број туриста као и све већи број
регистрованих издаваоца туристичких
услуга.
Наташа Драгичевић

Будући изглед седишта ТО Ириг

