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ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА РУМА

Дани поља стрних жита
Традиционални Дани

пољастрнихжита,у
организацији Пољо

привредне стручне слу
жбе Рума, одржани су 7.
јуна на њеним огледним
парцелама, а присуство
валисуимпољопривред
ни произвођачи и пред
ставници произвођача
семенаихемијскихпрепа
ратаупољопривреди.
ГоранДробњак,стручни

саветник ПСС Рума каже
да су произвођачи имали
приликедавидедваогле
да– један јемакрооглед
стрних жита са 47 сорти,
међу којима је највише је
пшенице,алиимаијечма,
тритикала,ражииовса,а
други је оглед са ђубре
њем где су примењене
различитеколичинемине
ралнихђубрива.

 – Видећемо  која се
варијанта показала као
најбоља.Овојеиприлика
дасепроизвођачисретну
међусобно, да размене
искуства, били су присут
ниипредставницисемен
скихихемијскихкућачије
су сорте присутне у овом
огледу,даклетојеприли
кадасеразговараоовој
производнојгодини.
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.
Оношто је карактеристи
ка овогодишњепроизвод
ње је да је гро површина
засејан у оптималном

агротехничкомроку,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
трошаксајошједномпри
меном заштитних сред
става, а брзо ће и жетва
пшеницеПоследњихгоди
на све су интензивније
појаваболести,добардео
произвођача је већ усво
јио ту нову  агротехничку
мерузаштитеодболести,
требапратитиусевиреа
говатинавреме–истиче
ГоранДробњак.
Рецимо да је у румској

општини под пшеницом
засејанооко10.000хекта
раштоједесетпроцената

више од вишегодишњих
просека.
–Овегодинезбогвисо

кихтемпературауаприлу
имајужетваћепоранити,
због тог повећања тем
пература  жетве су  све
раније,аовеочекујемода
кренупрекрајајуна–каже
Дробњак.
Јован Матић је пољо

привредник из Вогња
који редовно присуствује
Данимапоља.
–Добројекадасеиза

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
нознатиколики јеродпо
хектаруиакоједобар,да
сеопределимозатенове
сорте. На овим огледним
парцелама се поступало
управоонакокакобитре
бало и како би и пољо
привредници требало да
поступајунасвојимњива
ма, све је по прописаним
количинамарађено.Спре
мансам,запарданапочи
њем жетву пшенице које
имамна16 јутара,нешто
јеиузакупу,мислимдаће
род бити солидан. Бавим
се и сточарством, ратар
ством, повртарством,
бостаном,самоневоћар
ством–кажеЈованМатић.

С. Џ.

Дани поља стр них жита

Јован МатићДр Јован Кром пић и Горан Дроб њак
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Времефудбала

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Нисам сигур на како је могу ће да 
човек нешто воли, али то што 
воли баш и не раз у ме до кра ја. 

Реци мо на при мер, ја. Волим фуд бал, 
али не раз у мем се у њега. Па шта 
онда волиш, питао би неко, нор ма
лан? Не знам. Од кад знам за себе у 
мојој поро ди ци се пра тио фуд бал, што 
на теле ви зи ји, што на ЛСКовом ста
ди о ну, што по целом Сре му, кад ЛСК 
игра у гости ма. Мушки део је био 
поде љен на два табо ра, отац и један 
стриц су били зве зда ши, а дру ги стриц 
је пар ти за но вац. Данас веру јем да је 
овај мој пар ти за но вац то постао из 
ина та ста ри јој бра ћи, али то уоп ште 
није било лоше, јер је дава ло одре ђе
ну дина ми ку диску си ја ма о фуд ба лу. У 
бор би за нави јач ке душе моја мла ђе 
сестре и мене није имао пар до на. 
Убе ђи вао нас је да су игра чи Пар ти за
на добри и да деци купу ју чоко ла де, а 
да Зве зди ни игра чи туку децу и једу из 
вало ва!? Не знам како му је то пало 
на памет, али упа ли ло је, тако да смо 
нас две поста ле нави ја чи Пар ти за на 
из стра ха од бати на. Мада, није мени 
толи ко ни до Пар ти за на коли ко волим 
кад Зве зда изгу би.

Фуд бал је био састав ни део мог 
одра ста ња, рачу на ју ћи ту и мали фуд
бал (који се сада зове фут сал, ваљ да 
зато што се ирга у сали?). Тај мали 
фуд бал је моја покој на баба зва ла 
шута ње. Ди је Аца? Оти шо на шута
ње. У Лаћар ку се шута ло иза ста ре 
основ не шко ле, на бетон ском игра ли
шту. Сви тада шњи нај по пу лар ни ји 
мом ци су игра ли фуд бал. Бар они који 
су се мени сви ђа ли. Елем, недељ на 
попо дне ва у мојој кући су била обе ле
же на радио еми си јом Времеспортаи
разоноде, са укљу че њи ма у пре но се 
са свих ста ди о на нека да шње нам 
држа ве. Од ријеч ке Кан три де до скоп
ског ста ди о на који се тада није звао 
Филип Маке дон ски. Фуд бал је тада 
још увек био неви на и наив на игра, у 
сми слу коли чи не нов ца која се окре та
ла око њега. Моје зани ма ње за фуд
бал је пот пу но усах ну ло после Зве зди
не побе де у Бари ју. То је био врху нац 
југо сло вен ског фуд ба ла и те про па ле 

држа ве. После се све рас па ло, да се 
никад више се спо ји.

Данас је то сасвим дру га при ча. 
Али, кад тре ба да поч не свет ско 
првен ство опет ми нека ко дра го што 
ће бити пре но са на теле ви зи ји, што ће 
фуд бал бити у цен тру пажње. Да се 
раз у ме мо, пој ма ја немам о нашој 
репре зен та ци ји. Ни ко су та деца. Сем 
Бане та Ива но ви ћа, сви оста ли су ми 
она ко, чула сам та име на, ал пој ма 
немам ни где игра ју, ни шта игра ју. 
Видим само да се нисмо про сла ви ли 
са Чиле ом, ал смо зато доту кли сиро
ту Боли ви ју. Међу тим, Свет ско првен

ство у фуд ба лу је по мени важни ја 
ствар од Олим пиј ских ига ра. Ја га бар 
више волим. Зашто је то тако, зашто 
је фуд бал добром делу чове чан ства 
толи ко важан, ствар но не знам. Само 
видим да се „шута“ на све стра не. И 
увек је тако било. Лич но, фуд бал ста
вљам испред свих спор то ва, наро чи то 
испред кошар ке. Ја сам кла у стро фо
бич на, и од саме поми сли на десет 
дво ме тра ша на тако малом затво ре
ном про сто ру уз публи ку која урла, 
мени не буде добро. Зато је фуд бал 
шири на и про стор и кре а ци ја и инте
ли ген ци ја и неиз ве сност. И бор ба. 

Лично,фудбалстављамиспредсвихспортова,наро
чито испред кошарке. Ја сам клаустрофобична, и од
саме помисли на десет двометраша на тако малом
затвореномпросторуузпубликукојаурла,менинебуде
добро.Зато јефудбалширинаипросторикреацијаи
интелигенцијаинеизвесност.Иборба
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Покрајинауложила
500милионауразвојРуме
Румскаопштинајеједнаоднајспособнијихкадајеречомогућностимазаприпрему

пројектнедокументације,рекаојеИгорМировић

Пред сед ник Покра јин ске вла де 
Игор Миро вић био је 11. јуна у 
рад ној посе ти рум ској општи ни 

и у прат њи Недељ ка Кова че вића, 
дирек то ра Упра ве за капи тал на ула га
ња и Сла ђа на Ман чи ћа, пред сед ни ка 
Општи не оби шао радо ве на капи тал
ним про јек ти ма у рум ској општи ни.

Радо ви на ком плет ној рекон струк ци
ји Глав не ули це запо че ли су 7. јуна и 

ово ново гра ди ли ште је било прво на 
листи посе те, посеб но што се ради и о 
нај ску пљој инве сти ци ји, потом је усле
дио оби ла зак Рум ске петље на којој су 
окон ча ни радо ви на ЛЕД осве тље њу 
ове рад не зоне, да би покра јин ски 
пре ми јер посе ту Руми завр шио у 
Буђа нов ци ма. 

У овом селу су при ве де ни кра ју заи
ста бит ни радо ви за жите ље овог села 

на рекон струк ци ји две ули це – Небој
ше Јер ко ви ћа и Пар ти зан ској.

Задо во љан оним што је видео Игор 
Миро вић је у Буђа нов ци ма прво раз го
ва рао са вели ким бро јем оку пље них 
гра ђа на, а потом се обра тио нови на
ри ма.

Он је ука зао да су Покра јин ска вла
да и рум ска општи на ура ди ли зајед
нич ки и вели ки посао на важним 

ИгорМировићиСлађанМанчић

ПочетакреконструкцијеГлавнеулицеуРуми

ОбилазакиндустријскезонеРумскапетља
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СОЦИЈАЛНОЕКОНОМСКИ
САВЕТ

Општина
имаслуха
запредлоге

У рум ској општи ни већ дуже вре ме 
посто ји Соци јал но еко ном ски савет 
који је саста вљен од по три пред
став ни ка пред у зет ни ка, син ди ка та и 
локал не само у пра ве, а на днев ном 
реду има сва пита ња и одлу ке, пре 
њихо вог усва ја ња, које су веза не за 
посло ва ње, доно ше ње буџе та и реба
лан са, и кроз који се одви ја соци јал ни 
дија лог ових чини ла ца.

На сед ни ци СЕСа која је одр жа на 
8. јуна било је речи упра во о реа ли за
ци ји буџе та у про шлој годи ни, првом 
реба лан су, али и квар тал ној реа ли за
ци ји ово го ди шњег буџе та, те раду јав
них пред у зе ћа.

 – Добро је што је рум ска општи на 
финан сиј ски ста бил на што се види 
по пода ци ма из буџе та. То је сва ка ко 
добра вест за све, јер ако има пара 
посто је и могућ но сти да се општи на 
даље раз ви ја и поди же живот ни стан
дард њених гра ђа на, рекао је Дра
го Тешић, пред се да ва ју ћи СЕСа из 
редо ва пред став ни ка син ди ка та.

Ова сед ни ца је била 28 по реду, 
што зна чи да се Соци јал но еко ном
ски савет редов но саста је тако да је 
до сада локал на само у пра ва често 
похва љи ва на као сре ди на у којој је 
ова инсти ту ци ја зажи ве ла и реа ли зу
је сво ју функ ци ју. 

– По оце на ма мно гих, овај Савет је 
можда и нај а жур ни ји на тери то ри ји 
наше земље. Ипак, оно што је можда 
нај бит ни је је да локал на само у пра ва 
има слу ха да ува жи све оне суге сти
је које пред ло же чла но ви Соци јал
но – еко ном ског саве та, па се тако 
побољ ша ни тек сто ви одлу ка нађу 
пред одбор ни ци ма локал ног пар ла
мен та, иста као је Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра ве и члан 
СЕС Рума.

С.Џ.

инфра струк тур ним тач ка ма и про јек
ти ма.

–  Ми смо по свим осно ва ма уло жи
ли више од 500 мили о на дина ра у 
раз вој Руме, а само Упра ва за капи
тал на ула га ња је уло жи ла више од 
225 мили о на, али је зна чај на сред ства 
уло жи ла и сама рум ска општи на. Оно 
што је ура ђе но заи ста делу је вео ма 
добро и ква ли тет но. У Буђа нов ци ма 
смо рекон стру и са ли цен трал не ули це 
и ту је инве сти ци ја била више од 45 
мили о на дина ра, а у јед ној од нај ве
ћих инду стриј ских зона у Срби ји, која 
има 220 хек та ра и где има мо већ и 
наја вље них нових инве сти ци ја, поред 
посто је ћих, поста вље на је јав на 
расве та у вред но сти пре ко 45 мили о
на дина ра. Запо че ли су и радо ви у 
Глав ној ули ци где је наш финан сиј ски 
удео пре ко 130 мили о на, а 35 мили о
на ула же локал на само у пра ва. У 
Глав ној ули ци радо ви су поче ли на 
вре ме и надам се да ће по пла ну све 
бити ура ђе но. Уло жи ли смо зна чај на 
сред ста ва и пре ко Покра јин ског секре
та ри ја та за пољо при вре ду, при пре ма
мо у делу Бор ков ца јед ну вели ку инве
сти ци ју која ће слу жи ти и за пове ћа ње 
капа ци те та водо снаб де ва ња у Руми, 
али и Ири гу. Рума напре ду је, то је бит
но, стал но има нових инве сти ци ја, 
сма њу је се број неза по сле них и рум
ска општи на је јед на од нај спо соб ни
јих када је реч о могућ но сти ма за 
при пре му про јект не доку мен та ци је, 
иста као је пре ми јер Игор Миро вић.

Он је додао да су већ 5. јану а ра рас
пи са ли кон курс за оне који су има ли 
спрем ну про јект ну доку мен та ци ју.

– Код нас се обич но спа ја ју пра зни
ци, али смо ми пока за ли и били једи ни 
који су већ тада рас пи са ли кон кур се а 
у томе нас је пра ти ла и рум ска општи
на. Ми у Вој во ди ни има мо вео ма 
добре еко ном ске пока за те ље – расте 
она при вре да која је веза на за гра ђе
ви нар ство и томе допри но се и ове 
инве сти ци је које спро во ди Упра ва за 
капи тал на ула га ња у 45 вој во ђан ских 
општи на – каже Миро вић.

Он је наја вио да сле де ће неде ље 

сле ди реба ланс покра јин ског буџе та 
који ће омо гу ћи ти нове инве сти ци је 
широм Вој во ди не, од Новог Кне жев ца 
до Срем ске Митро ви це, а при пре ма 
се и нови талас инве сти ци ја за дру гу 
поло ви ну годи не.

– Вој во ди на напре ду је у свим сег
мен ти ма, раста бро ја запо сле них, 
беле жи се раст укуп ног БДП, нешто 
нам је под ба ци ла само пре храм бе на 
инду стри ја, али се надам да ћемо то 
ове годи не надок на ди ти, закљу чио је 
Игор Миро вић.

Сла ђан Ман чић, први човек рум ске 
општи не је иста као да је у овој годи ни 
од Упра ве за капи тал на ула га ња 
доби је но пре ко 220 мили о на и то 
пока зу је да су Покра јин ска вла да и 
Упра ва пре по зна ли зна чај рум ских 
про је ка та.

– У Буђа нов ци ма је вред ност радо
ва 56 мили о на, наших је десет и то је 
нешто што ће овим људи ма омо гу ћи
ти ква ли тет ни ји живот, јер је ово 
пољо при вред ни крај и путе ва тре ба. 
Ура ди ли смо и пот пу но нову расве ту 
на Рум ској петљи у дужи ни од три 
кило ме тра и финан си ра на је гото во 
сто про цент но из Упра ве за капи тал на 
ула га ња, а нај ве ћи про је кат који смо 
зва нич но запо че ли данас је рекон
струк ци ја Глав не ули це у Руми што ће 
нашем гра ду дати јед на пот пу но нови 
изглед. За ове радо ве пре ко 130 мили
о на дина ра су сред ства Упра ве за 
капи тал на ула га ња, наше је уче шће 
од 35 мили о на дина ра – укуп на вред
ност овог про јек та са ПДВ је 166 
мили о на дина ра и то ће ове годи не 
обе ле жи ти гра ђе вин ске радо ве у 
нашој општи ни. Има мо заи ста одлич
ну кому ни ка ци ју са Покра јин ском вла
дом и свим секре та ри ја ти ма, доста 
сред ста ва доби ја мо, уз наше суфи
нан си ра ње и све то поди же стан дард 
и ква ли тет живо та наших гра ђа на, 
иста као је Сла ђан Ман чић и наја вио 
да рум ска општи на спре ма нове про
јек те за кон кур се које је наја вио пред
сед ник Покра јин ске вла де Игор Миро
вић.

С.Џакула

АсфалтиранеулицеуБуђановцима
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Добрареализација
прошлогодишњегбуџета

Завр шни рачун општин ског буџе
та са изве шта јем о њего вом 
извр ше њу усво ји ли су чла но ви 

Општин ског већа Рума на сед ни ци која 
је одр жа на 8. јуна. Како је обра зло жи
ла Биља на Дамља но вић, шефи ца 
Оде ље ња за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду, план буџе та за про шлу 
годи ну је био 2,068 мили јар ди дина ра. 

Укуп но оства ре ни теку ћи при хо
ди и при ма ња су били 1.657.372.000 
дина ра или 83,81 одсто од пла ни ра
ног буџе та, док су рас хо ди изно си ли 
1.566.060.000 дина ра или 75,7 про це
на та. Буџет ски суфи цит изно си 125,8 
мили о на дина ра, а сред ства из буџет
ског суфи ци та зајед но са пре не тим, 
неу тро ше ним сред стви ма из прет ход
них годи на укуп но изно се 183,6 мили
о на дина ра. 

– У струк ту ри оства ре них при хо
да нај ве ће уче шће има ју при хо ди од 
поре за на дохо дак, добит и капи тал не 
добит ке и изно се ско ро 665 мили о на 
дина ра, сле де тран сфе ри са оста лих 
нивоа вла сти у изно су од 406,5 мили о
на дина ра и од поре за на имо ви ну 272 
мили о на дина ра, иста кла је Биља на 
Дамља но вић.

На овој сед ни ци, у скло пу при пре ма 

за скуп штин ску сед ни цу, при хва ћен је 
изве штај о раду ЈП „Стам бе но“, као и 
рас по де ла доби ти јав них пред у зе ћа 
оства ре на у про шлој послов ној годи ни 
у одно су 70 про це на та која се упла ћу
ју у општин ски буџет и 30 одсто која 
оста ју пред у зе ћи ма.

Начел ник Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић је инфор ми сао чла но ве 
Општин ског већа да су данас, 8. јуна, 
запо че ли радо ви на ком плет ној рекон
струк ци ји Глав не ули це у дужи ни од 
700 мета ра који тра ју до кра ја годи не. 

Он је рекао да су сви вла сни ци лока
ла у том делу Глав не ули це доби ли 
мате ри јал са свим потреб ним инфор
ма ци ја ма.

 – Апе лу је мо на стр пље ње гра ђа на, 
биће гужви и успо ре ног сао бра ћа ја, 
али када се ови радо ви завр ше има
ће мо заи ста шта да пока же мо они ма 
који дођу у наш град. Фор ми ра ли смо 
и коор ди на ци о но тело које ће бити 
спо на изво ђа ча радо ва и инве сти то
ра, како би се про бле ми који искр сну 
током рекон струк ци је, брзо пре вла да
ли. Сао бра ћај неће бити обу ста вљен 
у овом делу у Глав ној ули ци, сем кад 
то није нео п ход но, када дође до саме 
рекон струк ци је коло во за, рекао је 
Душан Љуби шић. 

За оне који путу ју, инфор ма ци ја да је 
ће се ауто бу ско ста ја ли ште код Като
лич ке цркве изме сти ти у Орло ви ће ву 
ули цу, код попу лар них „Кула“ ода кле 
већ има пола за ка, до сада нај ви ше за 
Нови Сад. С.Џ.

БиљанаДамљановић

ПРОЈЕКАТХОРИС

ЧетиримилионадинараодПокрајине
Покра јин ска секре тар ка за финан

си је Смиљ ка Јова но вић уру чи ла 
је 8. јуна 64 уго во ра кори сни ци ма 

који су оства ри ли пра во на бес по врат
на сред ства кроз кон курс за суфи нан си
ра ње про је ка та који се финан си ра ју из 
ЕУ фон до ва. Вред ност ових уго во ра је 
100 мили о на дина ра. По овом кон кур су 
рум ска општи на је доби ла чети ри мили
о на дина ра за суфи нан си ра ње про јек та 
„ХОРИС – Коњич ке руте Сре ма“ у окви ру 
којег je у мају, запо че ла изград ња ком
плек са за коњич ки спорт и хипо те ра пи ју 
у Руми, у бли зи ни Пољо при вред не шко
ле.

Под се ти мо, то је про је кат који се 
финан си ра у окви ру Про гра ма пре ко гра
нич не сарад ње Интер рег ИПА Хрват ска 
 Срби ја 2014. – 2020. који реа ли зу ју и 
суфи нан си ра ју рум ска општи на , хрват
ска Општи на Нијем ци, Коњо гој ско удру
же ње „Вра нац“, рум ска Сред ња пољо
при вред но  пре храм бе на шко ла „Сте ван 
Петро вић  Бри ле““ и Удру же ње Коњич ки 

клуб „Срем“ из Срем ске Митро ви це.
Укуп но одо бре на сред ства за овај пре

ко гра нич ни про грам дости жу цифру од 
1.417.632 евра – рум ској општи ни у овим 
сред стви ма при па да 395.888 евра, а у 
томе је уче шће локал не само у пра ве од 
59.383 евра.

Веза но за овај про је кат, у децем бру 
про шле годи не, рум ска општи на је тако
ђе, од Секре та ри ја та за финан си је доби
ла око 2,8 мили о на дина ра.

Са ових нових чети ри мили о на дина
ра оба ве зе локал не само у пра ве за овај 
про је кат ће бити зна чај но сма ње не, тач
ни је, мање ће нов ца из буџе та бити упо
тре бље но за суфи нан си ра ње про јек та 
„ХОРИС“.

Тако ђе, Пољо при вред на шко ла у Руми 
је доби ла бес по врат ну суб вен ци ју у 
виси ни од 310.000 дина ра, а ова шко ла 
ће бити заду же на за упра вља ње ком
плек сом за коњич ки спорт када се он 
завр ши. 

С.Џ.
ДраганКосановић

Уструктуриостваренихприходанајвећеучешћеимајуприходиодпорезанадохо
дак,добитикапиталнедобиткеиизносескоро665милионадинара,следетрансфе
рисаосталихнивоавластиуизносуод406,5милионадинараиодпорезанаимови
ну272милионадинара,истаклајеБиљанаДамљановић
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Повезивањедвасела
После месец дана 

посла, пешач ко – 
бици кли стич ка ста за 

изме ђу Жар ков ца и Пути
на ца завр ше на је 5. јуна. 
Дугач ка је 1.810 мета ра, а 
широ ка 1,5 мета ра.

Завр шне радо ве тог 
дана је оби шао пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић и 
начел ник Општин ске упра ве 
Душан Љуби шић.

Под се ти мо, ова ста за је 
доби ла нај ви ше гла со ва 
у про це су пар ти ци па тив
ног буџе ти ра ња за про шлу 
годи ну. Међу тим, радо ви су 
поче ли касни је јер се чека ла 
потреб на сагла сност Путе ва 
Срби је.

– Што се тиче нас, ми смо 
били спрем ни.  Дра го ми је 
што ће ста за  данас бити 
завр ше на и што ће пове зи
ва ти ова два села, што ће 
моћи да је кори сте и бици
кли сти и пеша ци.  За изград
њу ста зе смо у буџе ту опре
де ли ли 12 мили о на дина ра 
и овим  пока зу је мо да све 
оно што ста ви мо у план или 
обе ћа мо и испо шту је мо, 
рекао је пред сед ник Ман
чић.

Он је иста као да се кроз 
пар ти ци па тив но буџе ти ра

ње пока зу је веза локал не 
само у пра ве са гра ђа ни ма 
и да се ради оно што  је за 
гра ђа не при о ри тет. 

– То се пока за ло као  
добра прак са и  ради ће мо 
тако и убу ду ће.  Нарав но 
да гра ђа ни нај бо ље зна
ју шта им тре ба, они који 
живе ту тре ба да кажу шта 
им недо ста је. Ми смо ове 
годи не обез бе ди ли и више 
сред ста ва, тако да је про
шле годи не било три,  а ове 
пет про је ка та, од којих се 

неки при во де кра ју – рекао 
је Сла ђан Ман чић и додао 
да је пешач ко – бици кли
стич ка ста за вео ма бит на и 
за без бед ност гра ђа на који 
су се рани је мора ли кре та ти 
самим  путем који има и при
лич но жив сао бра ћај.

После радо ва на асфал
ти ра њу ура ђе не су и бан ки
не, а ста за пре да та гра ђа ни
ма на кори шће ње. 

Под се ти мо, за  реа ли за
ци ју у овој годи ни нај ви ше 
гла со ва је добио  про је кат 

изград ња моби ли ја ра за 
децу у Буђа нов ци ма, Доњим 
Петров ци ма, Клен ку, Никин
ци ма и Малим Радин ци ма, 
потом изград ња  лиф та за 
инва лид на и дру га боле сна 
лица у Дому здра вља, уре
ђе ње цен тра Пла ти че ва, 
орма ри ћи за ђаке у основ
ним шко ла ма „Иво Лола 
Рибар“, „Змај Јова Јова но
вић“ и „Душан Јер ко вић“  и 
изград ња пар ка у цен тру 
Вог ња.

С.Џ.

СлађанМанчићобилазирадовенапешачкојстази

СПОРТСКИЦЕНТАРРУМА

Инсталираноновоозвучење
Рум ска општи на зна

чај ну пажњу и сред
ства посве ћу је раз

во ју спор та и то како кроз 
финан си ра ње рада клу
бо ва и њихо ве тре нин ге, 
тако и уна пре ђи ва ње усло
ва за бавље ње спор том 
кроз побољ ша ње спорт ске 
инфра струк ту ре.

Сва ка ко да зна чај но 
место зау зи ма Спорт ска 
хала у Руми где се одви ја и 
гро спорт ских актив но сти, а 
која још више доби ја на зна
ча ју од како од про шле годи
не Жен ски одбој ка шки клуб 
„Визу ра“ има базу у Руми па 
се тако овде игра ју и зна чај
не међу на род не утак ми це, 
уз директ не теле ви зиј ске 
пре но се. Рум ска хала је 
репре зен та тив ни спорт ски 
обје кат и када се гле да у 
реги о нал ним окви ри ма.

Тако је за спорт ску халу 
купље на  мул ти функ ци о
нал не спорт ске под ло ге за 
чију је набав ку издво је но 2,5 
мили о на дина ра,уз помоћ 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за спорт а локал на само у
пра ва је са додат них мили

он  дина ра финан си ра ла 
набав ку новог озву че ња.

– Озву че ње је било вели
ки про блем када је спорт ска 
хала у пита њу. Да би се и 
у овој сфе ри добро функ
ци о ни са ло,  озву че ње се 
позајм љи ва ло од Кул тур ног 
цен тра и ми им захва љу је
мо на томе, али јасно је да 
Кул тур ни цен тар има низ 
сво јих про гра ма чија реа ли
за ци ја тако ђе, зах те ва озву
че ње.

Зато смо овај про блем  
реши ли финан си ра њем  
набав ке новог озву че ња, 
иста као је Воји слав  Мио
ко вић, помоћ ник шефа 
Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти који је 6. јуна 
при су ство вао инста ли ра њу 
озву че ња.

Он дода је да свим уна
пре ђе њи ма у усло ви ма 

функ ци о ни са ња Спорт ске 
хале Рума може да буде 
дома ћин врхун ских так ми
че ња у руко ме ту, одбој ци и 
кошар ци.

Има ту још посла  прет
по след ња фаза рено ви ра
ња Спорт ске хале била би 
заме на пар ке та и за то је 
у току посту пак обез бе ђи
ва ња потреб них сред ста
ва, док би на кра ју на ред 
дошла и заме на лиме ног 
кро ва који је стар коли ко и 
сам обје кат, бли зу 30 годи на 
и не испу ња ва ни мини мал
не усло ве енер гет ске ефи
ка сно сти.

Реци мо још да је лане 
уло же но око 2,5 мили о на 
дина ра за расве ту, молер
ско – фаса дер ске радо ве, 
рено ви ра ње свла чи о ни ца 
и поправ ку вен ти ла ци је у 
Спорт ској хали. С.Џ.

ВојиславМиоковић
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ОМШ„ТЕОДОРТОШААНДРЕЈЕВИЋ“РУМА

Седамдеценија
музичкогобразовања
Седам деце ни ја свог 

рада на музич ком 
обра зо ва њу ОМШ 

„Тео дор Тоша Андре је вић“ 
обе ле жи ла је све ча ним кон
цер том сво јих бив ших уче
ни ка и сада шњих про фе со
ра.

Дирек тор ка Весна Гулан је 
иста кла да колек тив Музич
ке шко ле функ ци о ни ше као 
хомо ге на зајед ни ца у којој 
је тре нут но 350 ђака, која 
негу је тален те, зна ње, рад, 
кул ту ру, хума ност, при ја
тељ ство и так ми чар ски дух. 

– И тако је већ 70 дугих 
годи на. За то вре ме мно ги 
наши уче ни ци су поста ли 
про фе со ри овде, а и деца 
наших бив ших уче ни ка су 
били или јесу наши уче ни ци 
– рекла је дирек тор ка Весна 
Гулан.

O музич ком живо ту у Руми 
гово рио је исто ри чар Ђор
ђе Бошко вић који је био и 
аутор моно гра фи је о Музич
кој шко ли која је обја вље
на пово дом шест деце ни ја 
посто ја ња ове шко ле. Он је 
под се тио и на Анто ни ја Цин
дри ћа који се бавио и педа
го шким радом, чији је један 
од првих уче ни ка био упра
во Тео дор Тоша Андре је вић 
чије име носи рум ска Музич
ка шко ла. 

Тео дор Андре је вић је 
рођен у Руми 1852. годи
не, као изу зе тан тале нат је 
добио држав ну сти пен ди ју 

и оти шао на беч ки Кон зер
ва то ри јум где је учио фагот, 
обоу, кла вир и вио ли ну. 

– Тамо се при кљу чио 
орке стру Јоха на Штра у са 
мла ђег, а био је и хоро во
ђа Срп ског ака дем ског дру
штва Зора у Бечу. Он је био и 
патри о та и носи лац је меда
ље за хра брост јер је као 
добро во љац уче ство вао у 

срп ско – тур ском рату. Поно
во се вра ћа у Беч, а потом 
је оти шао у Аустра ли ју где 
је засно вао и поро ди цу. По 
поврат ку у Бео град је радио 
као педа гог, а 1888. годи
не је осно вао прву Музич ку 
шко лу у Срби ји, у Бео гра ду 
– рекао је Ђор ђе Бошко вић. 
Тео дор Тоша Андре је вић је 
умро 1931. годи не у Бео гра
ду где је и сахра њен.

У музич ком про гра му су 
насту пи ли Јеле на Бошњак, 
сада уче ни ца четвр тог раз
ре да СМШ „Иси дор Бајић“ 
у Новом Саду, Дејан Љуто
вац, настав ник соло пева
ња, Ири на Субо тић, уче
ни ца дру гог раз ре да СМШ 
„Јосип Сла вен ски“ у Бео гра
ду, те Ката ри на Рака но вић, 
сту дент ки ња тре ће годи
не Ака де ми је умет но сти у 
Новом Саду. У про гра му је 
сво је музич ко уме ће, које 
је поче ла сти ца ти упра во у 
Руми, пока за ла и Еми ли ја 
Пушић, настав ни ца там бу
ре, као и Нико ла Лон чар, 
сту дент прве годи не на ФМУ 
у Бео гра ду – џез одсек, Бра
ни сла ва Боме штар, уче ни
ца четвр тог раз ре да СМШ 

„Петар Кран че вић“ у Срем
ској Митро ви ци и Лука Јова
но вић, струч ни сарад ник 
на Ака де ми ји умет но сти у 
Новом Саду.

Овом све ча ном кон цер
ту пово дом јуби ле ја при су
ство ва ле су и наше позна те 
опер ске пева чи це и про фе
сор ке Вио ле та Пан че то вић 
Рада ко вић, Ната ша Јовић 
Три вић и при ма до на Рад ми
ла Бако че вић. Под се ти мо и 
на њихов вели ки анга жман 
у орга ни за ци ји так ми че ња 
соло пева ча „Нико ла Цве
јић“ које се већ две деце ни је 
одр жа ва у Руми, у част тако
ђе, свет ски позна тог умет ни
ка Нико ле Цве ји ћа.

С.Џ.

ЕмилијаПушићиНемањаОгњановић

ВиолетаПанчетовићРадаковић,
НаташаЈовићТривићиРадмилаБакочевић

ВеснаГулан
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ГЕРОНТОЛОШКИЦЕНТАР„СРЕМ“РУМА

ОбележенДанустанове
Герон то ло шки цен тар 

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

42 годи не од осни ва ња све
ча ним про гра мом који је 
одр жан 6. јуна, а обу хва тио 
је изло жбу радо ва наста
лих на 20. Ликов ној коло ни
ји „Наших 20 годи на“, као и 
уру че ње  награ да за нај бо
ље радо ве при сти гле на 11. 
кон курс лите рар ног ства ра
ла штва кори сни ка из уста но
ва и домо ва за ста ра лица.

Дирек тор уста но ве др 
Зоран Сла ву је вић је изра зио 
задо вољ ство што се кул тур
ни живот у Герон то ло шком 
цен тру одви ја пуним интен
зи те том и да је из годи не у 
годи ну све ква ли тет ни ји. 

– Наши кори сни ци заи ста 
актив но уче ству ју у свим 
нашим кул тур ним про гра
ми ма који су, на неки начин, 
и наш зашти ти знак. У овој 
годи ни има мо вели ки про је
кат којим ће се ура ди ти ком
плет на рекон струк ци ја ГЦ 
„Срем“ и  могу да кажем да 
је он у завр шној фази, сле
ди и доби ја ње гра ђе вин ске 
дозво ле и тада рас пи си ва
ње тен де ра. Реч је о сред
стви ма које смо доби ли од 
Кан це ла ри је за упра вља ње 
јав ним ула га њи ма, вред ност 
радо ва са ПДВ је 120 мили о
на дина ра. Реч је о ком плет
ној рекон струк ци ји објек та 
како спо ља, тако и уну тра
шњо сти, као и рекон струк ци
ја огра де. Наш ГЦ  ће доби
ти сасвим нови изглед, са 
дале ко леп шим енте ри је ром 
и екс те ри је ром и мислим да 
ћемо бити и даље јед на од 
нај бо љих уста но ва у држа
ви. Ја се надам да ће радо ви 

поче ти на лето и тре ба ло би 
да тра ју три месе ца, оче ку
је мо да буду гото ви до кра
ја ове годи не, али не зави си 
све само од нас  – наја вио је 
дирек тор Зоран Сла ву је вић 
додав ши да је у све актив но 
укљу че на и локал на само у
пра ва.

На ово го ди шњи лите рар
ни кон курс је при сти гло 100 
радо ва – 80 су песме, а оста
ло про зни радо ви кори сни ка 
из 22 уста но ве. Пред сед ни
ца жири ја Весна Шијач ки, 
про фе сор ка књи жев но сти 
каже да су ови радо ви, као 
сва ке годи не, посеб ни.

 – Мислим на посеб ност 
тре нут ка у којем људи пишу 
те радо ве – са коли ким 
живот ним, вели ким и дра го
це ним иску ством пишу и са 
које дис тан це сагле да ва ју 
то сво је иску ство. Тре ћи пут 
сам у жири ју и ове годи не је 
било теже, јер смо рани је 
има ли више награ да, а ове 

само три награ де за пое зи ју 
и про зу, а радо ви су заи ста 
лепи. По шифри јед ног рада 
„Лир ски шапат“ могли бисмо 
запам ти ти све ово го ди шње 
радо ве при сти гле на кон
курс, зато што пре о вла ђу ју 
нежна осе ћа ња и сећа ња 
на живот не тре нут ке, али и 
ретро спек тив но сагле да ва
ње ко смо, где  смо и шта 
је на кра ју пута – иста кла је 
Весна Шијач ки. 

Поред ње, чла но ви жири
ја су били Леј ла Ајда ри, 
про фе сор ка књи жев но сти 
и Јован Јере мић, уред ник 
позо ри шног про гра ма у Кул
тур ном цен тру.

Када је реч о пое зи ји, 
нај бо љи је рад Томи сла ва 
Гове да ри це из ГЦ Зре ња
нин – песма „Ала си дунав
ског мора“, дру го на гра ђе на 
је Мир ја на Витјук из ГЦ Нови 
Сад   са песмом „Човек“, 
док две тре ће награ де деле 
Тија на Лепо је вић из Лесков

ца са радом „Осам де сет пет“ 
и Сне жа на Димић из ГЦ Бео
град са радом „Чове ков пут“. 

Од про зних радо ва  прву 
награ ду је доби ла Весиљ ка 
Нико лић из ГЦ Срем Рума 
са радом „Песнич ке мини ја
ту ре“, дру ги  је Горан Аксен
ти је вић из Новог Бече ја са 
сво јом про зом „Дру га чи ји и 
сло бо дан“ и Јела Гилић из 
Мла де нов ца која је осво ји ла 
тре ћу награ ду за рад „Није 
им се дало“. 

Награ ђе ни су сво је радо ве 
про чи та ли, а у про гра му су 
уче ство ва ли уче ни ци Музич
ке шко ле „Тео дор Тоша 
Андре је вић“ – Алек сан дар 
Попо вић и Јован Син ђић са 
гита ра ма и Јован Беро ња и 
Михај ло Ста нић, дуо хар мо
ни ка.

Дру же ње гости ју и дома
ћи на је наста вље но у весе
лој атмос фе ри уз зајед нич ки 
ручак.

 С.Џ.

Директор,дрЗоранСлавујевић

Ауторинаграђенихрадова ЈованЈеремићиВеснаШијачки

Пројекат„РУМСКАПАНОРАМА“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеРума.
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СЛАЂАНМАНЧИЋ,НАЈУСПЕШНИЈИПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕРУМА

Заполитикукаоизафудбал,
потребнајесталнаборба
СлађанМанчићспадауонереткељудекојидемантујустаросрпскоправилода

ниједанчовекнеможеусвомселубитипоп.ГодинамаусвомродномКленку
побеђујенаизборима,а2016.године,кадасубилипоследњиизбори,његовалиста
једобила80одстоподршке

Председник 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 1015 јутара земље. Отац је 
радио у Шапцу, отишао у пензију, сад 
више није жив – прича Манчић на 
почетку нашег разговора.. 

Пренегоштојепостаопрви
човекОпштине,биојекаоиданас
највиђенијиусвомселу.Ипак,
никаданијебионаместу
председникаСаветаМесне
заједницеуКленку?

 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 

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. 

Кадачовекпостаненеко,ондага
свивукузарукав,штоуњеговом
примерунијеизузетак?

То је нормално, и тога сам 

СлађансасупругомЈеленом
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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 2324 
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.

ОнидрАлександар
Мартиновић,друговијошизСРС
важезадобитничкидвојацу
румскомСНСу?

 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 

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. 

СлађанМанчићједугиниз
годинаактивноиграофудбалу
кленачкомтиму.Ималисличности
измеђуфудбалаиполитике?

 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, 

НастадионуФКБорацизКленка

Одмогаонисам
ником,апомогаосам
свакомекомесам
могаодапомогнем.
Јасамнапочетку
рекаодасамиз

радничкепородице,
јазнамштајемука.
Нисамимаониујака,
нибогаоцадаме
гура.Мојисусе
доселили1967.

годинесајугаСрбије,
изједногселаиз

околинеВрања.Ми
смоовдеувекбили
дошљаци,асадсу
свиупринципу

дошљаци.Дедамије
ипакумроутомселу,
тојеселонаграници,
изањегајеманастир
ПрохорПчињскии
даљејеМакедонија.
Одлазиосамтамона
свакомраспустукад
самбиодете,био

самтамоинедавно,
тојесадапустосело.
Такода,кажем,нисам

имаоникогдаме
гуракрозживот
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без резултата си нико и ништа. 

КадјепрелазиоуСНС,штаје
билонајпресудније?

 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 812 
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.

КакогледанаШешеља?
Таблоидисупрепунинаписао
његовојкуповиникућеу
Хртковцима?Какокоментаришето?

-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.

Слађанјеуспешаниу
комуникацијисарумском
опозицијом.Успеоједау

парламенту„умири”чакижустре
опозиционарепопутНенада
БоровићаизДС?

-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. 

Већдужевременаујавностисе
говориопредстојећојчисткикоју
јенајавиоисампредседник
странкеАлександарВучић?

 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.

Тосеприметинаочитим
примерима.СтвариуСНС
функционишудругачијенегоу
бившојстранци.Данашњи
председникдобиојеотказу
Комуналцу,кадајенавластибио
једанодњеговихпретходника,
СрђанНиколић,чланСРС?

 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 

Срећнапородица–БрачнипарМанчићсаћеркамаНађомиКатарином
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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.

Штарадирумскипредседник
„каднеради”’?Штагакаочовека
највишеокупирауживоту?

 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. 

СасупругомЈеленом,
СлађанМанчићимадве
ћеркелепотице.Просечан
Србинуглавномжелидаима
исина?

 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. 

Односсамедијима?Као
председникОпштиненемешасеу
радлокалнихредакција,а
приличнојекоректаникадајеу
питањупрограмскофинансирање?

-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.

Румубијегласдазапошљава
највећибројМитровчана,такода
постојесвакодневнередовне
линијезарадничкеаутобусе? 

 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 
1015 километара од Руме, а мој 
Кленак на 30. Некад ја нисам могао 
да уђем у општину, чекало ме не увек 
2030 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.

Румаимајошнештосачим
можедасеподичи.
Отварајућипроизводне
погонеуселима,равномерно
развијаошпштину.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 

Љубитељживотиња
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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. 

Частјебитипредседник
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.

Очемубиволеоједногаданада
причасвојимбудућимунуцима?

 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 

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.

СвакиСремациманекишпиц
намет,односнонадимак.Каквесу
мууспоменеиздетињстваикојих
сенајрадијесећа?

 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

Увоћњаку

Нијеискључено,
мадајанисамбаш
загрижендаимам
сина.Јаволиммоје
ћерке,каодасу

синови,поготовуову
млађу.КадНађа

дотрчикодмене,нема
ништалепше,онабаш
можедамеопустикад
самнервозан,бесан.
Јанебихимаоништа
противдадобијемо
јошједнућерку,не

јуримсинове.Женаће
рећипоследњуреч.
Мисмо18годинау
браку,азабављали
смосеседамгодина.
Сваштасмопрошли
заједно.Итосматрам

смисломживота
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ПОКРАЈИНСКАВЛАДАПОКЛОНИЛА21САНИТЕТСКОВОЗИЛО

СанитетизаиришкиДомздравља
Игор Миро вић, пред

сед ник Покра јин ске 
вла де уру чио је 5. јуна  

кљу че ве сани тет ских вози
ла са пра те ћом меди цин
ском опре мом дирек то ри ма 
21 здрав стве не уста но ве 
из Вој во ди не, за шта је из 
покра јин ског буџе та издво је
но 100 мили о на дина ра. Том 
при ли ком пред сед ник Игор 
Миро вић је иста као да је 
већи на сани тет ских вози ла 
наме ње на мање раз ви је ним 
општи на ма у циљу при сту
пач не, ква ли тет не и ујед на
че не здрав стве не зашти те 
свих гра ђа на. 

– Видљи во је да  Покра
јин ска вла да пред у зи ма 
зна чај не мере које тре ба 
да дове ду до пот пу не реор
га ни за ци је и уна пре ђе ња 
здрав стве ног систе ма у Вој

во ди ни. До кра ја ове годи не 
биће отво рен рекон стру и
сан део Опште бол ни це у 
Пан че ву, ради се и на рекон
струк ци ји неко ли ко кли ни ка 
у окви ру Кли нич ког цен тра 

Вој во ди не, а у при пре ми је и 
уре ђе ње бол ни ца у Субо ти
ци, Сен ти и Сом бо ру, наја
вио је Миро вић. 

Покра јин ски секре тар 
за здрав ство доцент  др 
Зоран Гој ко вић је ука зао 
да је ова дона ци ја реа ли
зо ва на у окви ру про јек та 
„Обез бе ђе ње при о ри тет них 
потре ба здрав стве них уста
но ва за сани тет ским вози ли
ма“, има ју ћи у виду, како је 
рекао, да сани тет ска вози
ла у АП Вој во ди ни, на годи
шњем нивоу, пре ђу пре ко 
пет мили о на кило ме та ра и 
збри ну 300 хиља да паци је
на та.

Сани тет ска вози ла покло
ње на су Инсти ту ту за здрав
стве ну зашти ту деце и омла
ди не Вој во ди не, Кли нич ком 
цен тру Вој во ди не, општим 

бол ни ца ма из Кикин де и 
Сен те, као и  домо ви ма 
здра вља у 17 вој во ђан ских 
општи на. 

Међу оним здрав стве ним 
уста но ва ма које су доби ле 
сани тет ско вози ло је и Дом 
здра вља Ириг. Дирек тор ка 
ири шког Дома здра вља др 
Биља на Мило ше вић је, за 
наше нови не, рекла да су 
има ли чети ри сани тет ска 
вози ла.

 – Ово је ново и ком плет
но опре мље но сани тет ско 
вози ло које ћемо кори сти
ти у хит ним слу ча је ви ма. 
Дакле, када је реч о сао бра
ћај ним незго да ма, у слу ча
ју инфарк та или можда ног 
уда ра, када се мора брзо и 
ква ли тет но реа го ва ти, каже 
др Биља на Мило ше вић.

С.Џ.

Зва нич на купа ли шна сезо на на отво
ре ном базе ну Тер мал поче ла је 4. 
јуна, а базен је за купа че отво рен од 

9 до 19 часо ва. Днев на ула зни ца кошта 
500 дина ра, а ако на базен оде те после 16 
часо ва ула зни ца је 300 дина ра. 

Недељ на ула зни ца ста је 2.500 дина ра, 
а за децу до пет годи на улаз је бес пла тан.

Изнајм љи ва ње лежаљ ке кошта 300 
дина ра, а Тер мал нуди и могућ ност да, 
поред купа ња, тамо и руча те, па на при
мер, поро дич ни ручак и ула зни це за три 
осо бе ста ју 2.500 дина ра.

ВРДНИК:БАЗЕНТЕРМАЛ

Почелакупалишнасезона

ИгорМировићсадиректоримаздравственихустанова

ДрБиљанаМилошевић

Пројекат„ИРИГПРЕСТОНИЦАФРУШКЕГОРЕ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеИриг.
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Гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер и начел ник 

Град ске упра ве за опште и 
зајед нич ке посло ве и имо
ви ну Миро слав Јокић, оби
шли су про шлог четврт ка 
радо ве на рекон струк ци ји 
ули це Вука Кара џи ћа. 

Пре ма речи ма гра до на
чел ни ка Сана де ра, све тече 
по пла ну и завр ше так радо
ва оче ку је се у пла ни ра ном 
року. 

– Роко ви се пошту ју мак
си мал но, у скла ду са вре
мен ским при ли ка ма. Искре
но се надам да ћемо у 
пла ни ра них 60 дана завр
ши ти радо ве, што зна чи за 
неких два де се так дана. Бит
но је иста ћи да је ово про
је кат завр шет ка пешач ке 

зоне и ули ца Вука Кара џи
ћа ће сигур но доби ти један 
нови сјај са новом расве том, 
новим дрво ре дом, беха то
ном, асфал том, тако да ће 
гра ђа ни моћи да ужи ва ју 
у још јед ној лепој град ској 
ули ци – рекао је Вла ди мир 
Сана дер. 

Како каже начел ник Јокић, 
радо ви теку пред ви ђе
ном дина ми ком, а ули ца је 
попри ми ла сво је обри се. 
Радо ви на коло во зу су завр
ше ни и све је спрем но за 
поста вља ње асфал та. Тако
ђе, завр ше ни су поступ ци 
јав не набав ке за купо ви ну 
40 нових сад ни ца, које су 
обез бе ђе не из уво за и могу 
се сади ти у било које доба 
годи не. 

Н.Милошевић
СанадериЈокићобилазерадове

УЛИЦАВУКАКАРАЏИЋА

Радовитекупоплану

СРЕМСКАПРИВРЕДНАКОМОРА

СастанакПарламентапривредника
У сре ду, 6. јуна, у Град ској 

кући у Срем ској Митро ви
ци одр жан је темат ски 

саста нак Пар ла мен та при вред
ни ка Реги о нал не при вред не 
комо ре Срем ског управ ног окру
га у про ши ре ном саста ву. 

На састан ку је било речи о 
акту ел ним про гра ми ма Фон да 
за раз вој Репу бли ке Срби је о 
који ма је гово ри ла дирек тор ка 
Сек то ра за кре ди те и гаран ци је 
Џеви да Нин ков. О отво ре ним 
пози ви ма/кон кур си ма Раз вој не 
аген ци је Срби је гово ри ли су 
Дра га на Мар ти но вић, сарад ни
ца за подр шку ММСПП и Миле
на Радо вић, виша сарад ни ца за 
стра те шка ула га ња. О кон кур си
ма Раз вој не аген ци је Вој во ди не 
гово ри ли су Оли ве ра Кова че
вић, Ката ри на Иве зић и Мар ко 

Шкри пац, а о актив но сти ма и 
услу га ма При вред не комо ре 
Срби је при сут ни су нешто више 
могли да чују од Нер ми не 
Љубо вић, савет ни це пред сед
ни ка ПКС и Боја на Ста ни ћа, 
дирек то ра Сек то ра за стра те
шке ана ли зе, ана ли ти ку, услу ге, 
сер ви се и паке те про из во да.

Пре ма речи ма дирек то ра 
Срем ске при вред не комо ре, 
Пре дра га Муј ки ћа, поме ну ти 
кон кур си наме ње ни су микро, 
малим, сред њим пред у зе ћи ма и 
пред у зет ни ци ма, а на састан ку 
је било речи о томе ко на њих 
може кон ку ри са ти, под којим 
усло ви ма, камат ним сто па ма и 
слич но. На састан ку су били 
пре зен то ва ни и кон кур си који ће 
бити обја вље ни на јесен. 

Н.М.
Сасастанка
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Селекцијаотпадакрозигру

Про шле неде ље 5. јуна на митро
вач ком Град ском тргу обе ле жен 
је Свет ски дан зашти те живот не 

сре ди не. Ову мани фе ста ци ју су орга
ни зо ва ли ЈКП „Кому на ли је“ и „Екопро
јект тим“. У окви ру мани фе ста ци је 
одр жа на су так ми че ња деце из свих 
митро вач ких основ них шко ла на тему 
раз два ја ња отпа да кроз кре а тив не и 
забав не игре. У музич ком делу про гра
ма уче ство вао је Дечи ји хор Вивак. 
Од 11 шко ла са по шест так ми ча ра 
прво место осво ји ли су уче ни ци 
Основ не шко ле „Јован Попо вић“, дру
го место уче ни ци Основ не шко ле 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ Шуљам, 
а тре ће место је при па ло уче ни ци ма 
Основ не шко ле „Сло бо дан Бајић Паја“ 
Срем ска Митро ви ца.

Дирек тор јав но кому нал ног пред у зе
ћа Радо слав Јевре мо вић је иста као да 
је ове годи не дале ко већи одзив град
ских основ них шко ла и сео ских основ

них шко ла пово дом ове мани фе ста ци је.
– Јав но кому нал но пред у зе ће већ 

пету годи ну орга ни зу је так ми че ња 
пово дом Дана зашти те живот не сре ди
не за основ не шко ле у Срем ској 
Митро ви ци. Овде годи не има мо 11 
шко ла које уче ству ју у овом так ми че њу 
и оно што је јако бит но јесте то да 
пола ко у Срем ској Митро ви ци али и у 
Срби ји почи ње да сазре ва иде ја 
зашти те живот не сре ди не. Мла ђи 
нара шта ји који су нам јако бит ни почи
њу да схва та ју зна чај зашти те живот не 
сре ди не. Мла ди су наша будућ ност с 
тога ЈКП „Кому на ли је“ и Екопро јект 
тим орга ни зу ју низ актив но сти за наше 
нај мла ђе ста нов ни ке Срем ске Митро
ви це. Тру ди ће мо се да у наред ном 
пери о ду нај мла ђе упу ти мо у зна чај 
зашти те живот не сре ди не и селек то ва
ња кому нал ног отпа да и одла га ња 
отпа да на пра ви начин – рекао је 
Радо слав Јевре мо вић. А.Д.

ГРАДСКИПАРК

Одржан
рокконцерт

У амфи те а тру Град ског пар ка у Срем ској 
Митро ви ци, у сре ду 6. јуна одр жан је рок 
кон церт вокал ноинстру мен тал ног саста ва 
Ностал ги ја, у орга ни за ци ји Цен тра за кул
ту ру Сир ми у март. Митров ча ни који су те 
вече ри реши ли да про ше та ју Град ским пар
ком били су у при ли ци да ужи ва ју у број ним 
дома ћим и стра ним хито ви ма рок музи ке, 
наста лим 70их и 80их годи на про шлог 
века.  Н.М.

Светскиданзаштитеживотнесредине

РадославЈевремовић
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Тргмладихпољопривредника

На Тргу Вој во ђан ских 
бри га да у Срем ској 
Митро ви ци про шле 

неде ље је отво ре на мани
фе ста ци ја под нази вом Трг 
мла дих пољо при вред ни ка. 
Мани фе ста ци ја се одр жа ва 
у орга ни за ци ји Аген ци је за 
рурал ни раз вој у Срем ској 
Митро ви ци, а тра је од 8. јуна 
до 1. сеп тем бра. Пра во уче
шћа има ју сви реги стро ва ни 
пољо при вред ни ци мла ђи од 
40 годи на и жене пољо при
вред ни ци са тери то ри је Гра
да Срем ска Митро ви ца, који 
ће у поме ну том пери о ду на 
тезга ма изла га ти сво је про
из во де. 

– Ове и прет ход не годи
не, и Мини стар ство пољо
при вре де, и Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при
вре ду, има ли су одлич
не мере подр шке мла дим 
пољо при вред ни ци ма, до 40 
годи на ста ро сти. Подр шка 
је била у доде ли аван сних, 
бес по врат них сред ста ва за 
отпо чи ња ње и уна пре ђе ње 
посто је ће пољо при вред не 
про из вод ње. Одлу чи ли смо 
се да се надо ве же мо на ове 
мере, и мла дим пољо при
вред ни ци ма и жена ма које 

се баве пољо при вре дом, на 
тери то ри ји Срем ске Митро
ви це, пру жи мо подр шку у 
пла сма ну пољо при вред них 
про из во да. Обез бе ди ли смо 
про дај не тезге, на пери од 
нешто кра ћи од три месе
ца, у град ском језгру Срем
ске Митро ви це. Пет мла дих 
пољо при вред ни ка и јед на 
пољо при вред ни ца моћи ће 
да про да ју искљу чи во про из
во де за чију су про из вод њу 
реги стро ва ни. При хва тљи
ви сек то ри су воћар ство, 

повр тар ство и пче лар ство, 
тако да ће се на тезга ма 
наћи све же јабу ке, мали не, 
тикви це, пара дајз и папри
ка, дома ћи соко ви и лике ри, 
мед и оста ли пче лар ски про
из во ди. Како током сезо не 
буду сти за ле нове повр тар
ске и воћар ске кул ту ре, тако 
ће се и тезге на Тргу мла дих 
пољо при вред ни ка допу ња
ва ти новим про из во ди ма – 
рекао је дирек тор Аген ци је 
за рурал ни раз вој у Срем ској 
Митро ви ци Петар Самар џић.

Мом чи ло Узе лац, мла
ди пољо при вред ник који 
се бави повр тар ством изја
вио је да је ова ква подр шка 
Аген ци је за рурал ни раз вој 
вео ма зна чај на за пла сман 
њего вих про из во да. 

– Ова кве ства ри су јако 
бит не за пољо при вре ду 
уоп ште, а пого то во за мла
де пољо при вред ни ке као 
што смо ми. Јед на ствар је 
про из ве сти ква ли тет ну робу, 
а дру га ствар про да ти је. 
На овај начин успе ва мо да 
зара ди мо боље на нашим 
про из во ди ма него да их про
да је мо на вели ко, а људи 
могу да се упо зна ју са ква
ли тет ном дома ћом робом са 
тери то ри је Срем ске Митро
ви це. Ово је јако пози тив но 
и за наше сугра ђа не и за 
нас и тако смо сви на добит
ку – рекао је два де сет че тво
ро го ди шњи Мом чи ло. 

Љуби ца Сава тић из Заса
ви це бави се пре ра дом 
воћа, и каже да јој подр шка 
Аген ци је за рурал ни раз вој 
важна по пита њу про мо ци
је робе, као и боље про да је 
пре ра ђи вач ких про из во да. 

Н.Милошевић
ЉубицаСаватићМомчилоУзелац
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Завршеноприкупљање
пестицидноготпада
Завр ше на је акци ја при ку пља ња 

амба ла жног пести цид ног отпа да 
на тери то ри ји Срем ског окру га. 

Акци ја је реа ли зо ва на четвр ту годи ну 
за редом, са циљем да поме ну та амба
ла жа не завр ши у кому нал ном отпа ду, 
дивљим депо ни ја ма или кана ли ма у 
ата ри ма, и на тај начин угро зи здра вље 
ста нов ни штва, него да се на пра ви лан 
начин депо ну је и уни шти. Ове годи не, 
на нивоу Сре ма, при ку пље но је око 10 
тона што је за две тоне више у одно

су на прет ход ну годи ну. При ку пља ње 
амба ла же сред ста ва за зашти ту биља 
врши ло је Удру же ње про из во ђа ча 
сред ста ва за зашти ту биља SEC PA. На 
тери то ри ји Срем ске Митро ви це, при
ку пља ње је врше но у 11 села, а при
ку пље но је нешто више од две тоне 
овог отпа да. Аген ци ја за рурал ни раз
вој Гра да Срем ска Митро ви ца ради ла 
је кам па њу у циљу поди за ња све сти о 
зна ча ју и важно сти при ку пља ња овог 
опа сног отпа да.

– Ове годи не са наја вом акци је кре
ну ли смо мно го рани је него прет ход них 
годи на, и кори сти ли смо мно го више 
раз ли чи тих начи на инфор ми са ња 
митро вач ких пољо при вред ни ка о тер
ми ни ма при ку пља ња, али и о зна ча ју 
пра вил ног збри ња ва ња овог отпа да. И 
сама акци ја саку пља ња је ове годи не 
кре ну ла рани је, што је дало пози тив
не резул та те. На тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це при ку пље но је нешто више 
отпа да него про шле годи не, али оно 
што је важно јесте да се ове годи не 
знат но пове ћао број субје ка та који су 
доне ли амба ла жу, пре ко две сто ти не, 
рачу на ју ћи и пољо при вред ни ке, задру
ге и пољо при вред на пред у зе ћа. Нај ви
ше је при ку пље но у Чал ми, али не зао
ста ју ни Мар тин ци, Ман ђе лос, Јарак. У 
Вели ким Радин ци ма и Босу ту, није при
ку пље на нека зна чај на коли чи на амба
ла же, али  је одзив био вели ки, што је 
битан помак у одно су на про шлу годи
ну, када су се мешта ни сла бо укљу чи
ва ли у ову акци ју. Оче ку је мо резул та
те кон кур са у обла сти пре ко гра нич не 
сарад ње са Босном и Хер це го ви ном, 
на који смо апли ци ра ли про јек том чија 
је тема упра во пра вил но и одго вор
но упра вља ње пести цид ним отпа дом. 
Про јек том је пред ви ђе но поста вља
ње спе ци јал них кон теј не ра по сели ма, 
тако да ће отпад моћи да се одла же 
током чита ве сезо не. Нада мо се пози
тив ним резул та ти ма кон кур са, рекао је 
Петар Самар џић, дирек тор Аген ци је. 

Натериторији
СремскеМитровице

прикупљенојенешто
вишеотпаданего
прошлегодине.

Највишеје
прикупљеноуЧалми,

алинезаостају
ниМартинци,

Манђелос,Јарак,
рекаојеПетар

Самарџић,
директорАгенције

ПетарСамарџић
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА:ГРАДСКАКУЋА

УспехмузичараизКузмина
Про шле неде ље 5. јуна у митро вач кој 

Град ској кући орга ни зо ван је при
јем за четво ри цу мла дих музи ча ра 

из Кузми на који су у про те клом пери о ду 
оства ри ли запа же не резул та те на музич
ким так ми че њи ма у сви ра њу хар мо ни ке, 
кла ви ра и таб му ре. Начел ник  Или ја Недић 
који је уго стио мла де музи ча ре је чести тао 
и ђаци ма и про фе со ри ма на оства ре ном 
успе ху и иста као да они сво јим успе си
ма нај бо ље пред ста вља ју сво је гра до ве и 
села.

– У име Гра да и у сво је лич но име чести
там деци која су на нај бо љи могу ћи начин 
пред ста ви ла сво је село, шко лу па и Срем
ску Митро ви цу на так ми че њи ма. Међу тим 
ништа од тога не би било без њихо вих про
фе со ра, мен то ра и роди те ља те и њима 
чести там. Град ска упра ва за обра зо ва ње, 
спорт, омла ди ну и кул ту ру подр жа ва ове 
мла де и тален то ва не људе и тако ће бити 
и у будућ но сти – рекао је Или ја Недић.

Милош Симић уче ник Основ не музич
ке шко ле сви ра хар мо ни ку нешто више од 
годи ну дана и по речи ма про фе со ра вео ма 
је тален то ван и музи ка лан. Он је на так ми
че њу у Бече ју осво јио прву награ ду и он 
исти че да би желео да посе ћу је што више 
так ми че ња како би осво јио пуно награ да.

Томи слав Бла жин уче ник тре ћег раз ре
да рум ске Основ не музич ке шко ле „Тео дор 
Тоша Андре је вић“ осво јио је прву награ ду 
на међу на род ном так ми че њу „Фан таст“ у 
Бече ју. Томи слав је уче ство вао и на Фести
ва лу умет нич ке там бу ре у Новом Саду и на 
Фести ва лу вој во ђан ске там бу ре у Бач кој 
Палан ци где је осво јио прве награ де.

Нико ла Митро вић још један од награ ђе
них коме је ово так ми че ње било ујед но и 

прво је насту пио на митро вач ком Фести ва
лу пија ни зма у Срем ској Митро ви ци и осво
јио прву награ ду.

Бошко Петро вић уче ник тре ћег раз ре да 
музич ке шко ле „Петар Кран че вић“ насту
пио је на два так ми че ња „Фан таст“ на коме 
је осво јио прву награ ду и на фести ва лу 
„Еуфо ри ја“ у Новом Саду где оства ру је 
исти успех. Он исти че да му је зна чај ни ја 
награ да из Новог Сада јер је то так ми че ње 
било теже јер је оце њи вао ино стра ни жири 
и јер је била вели ка кон ку рен ци ја.

Како су про фе со ри иста кли нај ва жни
је за децу јесте да се она пра вил но усме
ра ва ју кроз вред но ва ње њихо вог зна ња и 
вешти на. Про фе сор Сне жа на Радој чић је 
иста кла да су сва так ми че ња кроз које деца 

про ла зе важна за њих јер на тај начин оце
њу ју свој рад кроз резул та те које пости жу.

– У деци је нај ва жни је пре по зна ти љубав 
пре ма музи ци и инстру мен ту који су ода
бра ли. С тога се у таквој атмос фе ри роди
ла жеља да иза ђе мо из шко ле и да тај свој 
труд и рад пока же мо на так ми че њи ма. 
Мно го број не награ де су пока за ле да смо 
на пра вом путу и да ради мо ква ли тет но 
те могу да кажем да смо поно сни на сво
је уче ни ке – рекла је про фе сор Сне жа на 
Радо ји чић.

Ови тален то ва ни деча ци су и чла но ви 
Кул тур ног цен тра у Кузми ну те у том про
сто ру има ју при ли ке да вежба ју и одр жа ва
ју кон цер те за сво је мешта не.

 А.Димић

Пријемзакуглаше
Про шле неде ље 5. јуна у митро вач кој 

Град ској кући упри ли чен је све ча ни 
при јем за кугла ше Иго ра Кова че ви

ћа и Боја на Кли ча ри ћа који су осво ји ли 
награ де на Свет ском првен ству у овом 
спор ту. Гене рал ни секре тар Спорт ског 
савeза Гра да Нема ња Црнић је чести тао 
мом ци ма на пла сма ну и иста као да оче ку
је да ће их бити мно го више у будућ но сти. 
Начел ник за кул ту ру, спорт, омла ди ну и 

обра зо ва ње Или ја Недић је тако ђе похва
лио кугла ше. 

– Ове меда ље које види мо су доказ који 
иде у при лог чита вој овој при чи. Нарав но 
не сме мо да забо ра ви мо на рекре а тив не 
спор то ве као што је кугла ње јер то допри
но си раз во ју и афир ма ци ји рекре а тив них 
спор то ва у Срем ској Митро ви ци – рекао је 
Или ја Недић.

Свет ски јуни ор ски дво стру ки првак 

Бојан Кли ча рић, који је уче ство вао на 
првен ству одр жа ном у Руму ни ји је иста
као да је ово вели ки успех за њега.

– Вели ки успех, пета титу ла за јуни о ре у 
екип ној кон ку рен ци ји. Као резул тат тога је 
дошло и ово дру го зла то. Пре за до во љан 
сам што смо успе ли да одбра ни мо пети 
пут за редом ову титу лу и као про из вод 
тога дошла је и ова дру га злат на меда ља 
– рекао је Бојан.

Ово првен ство је одр жа но у дру гој поло
ви ни маја месе ца у гра ду Клуж у Руму ни ји. 
Прво су се так ми чи ли јуни о ри међу који ма 
се нашао и Бојан а затим и сени о ри где је 
за репре зен та ци ју Срби је насту пио Игор 
Кова че вић, Митров ча ни који су прве кора
ке начи ни ли у кугла ни у род ном гра ду. На 
поме ну том так ми че њу осво ји ли су три 
меда ље. Мушка омла дин ска репре зен та
ци ја зајед но са Боја ном је осво ји ла пету 
уза стоп ну титу лу шам пи о на на Првен ству 
све та. Поред Митров ча ни на који тре нут но 
кугла за бео град ску Црве ну Зве зду насту
пи ли су још и Нор берт Ернеј ши, Жели слав 
Јакаб, Чаба Завар ко, Мило рад Воји но вић, 
Адри ан Лон ча ре вић, Ален Кујун џић, резер
ве Давид Лаин шчак и Вук Бошков. Селек
тор репре зен та ци је је био Вој ко Павло вић.

Поред ове титу ле Кли ча рић је осво јио 
зла то у дисци пли ни микс тан дем зајед но 
за Хер ми о ном Лукач. А.Димић

Пријемспортиста
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Ускорореализација
новихпројеката

Град ска упра ва за инфра струк ту ру 
и имо ви ну у Срем ској Митро ви ци 
недав но је спо је на са Град ском 

упра вом за опште и зајед нич ке посло
ве. Ова одлу ка доне та је на сед ни ци 
Скуп шти не гра да одр жа ној 29. мар та 
ове годи не, а про шле неде ље, о начи
ну функ ци о ни са ња ново фор ми ра не 
Град ске упра ве за опште и зајед нич ке 
посло ве и имо ви ну и њеним пла но ви
ма за будућ ност, раз го ва ра ли смо са 
начел ни ком Миро сла вом Јоки ћем.

– Све слу жбе које је нека да шња 
Град ска упра ва за инфра струк ту ру и 
имо ви ну има ла са свим запо сле ни ма 
поста ли су део Град ске упра ве за 
опште и зајед нич ке посло ве. Буџет и 
све финан сиј ске оба ве зе Упра ве за 
инфра струк ту ру и имо ви ну поста ле су 
оба ве зе и буџет Град ске упра ве за 
опште и зајед нич ке посло ве, а сада и 
имо ви ну – рекао је Јокић и додао да се 
над ле жно сти обе нека да шње Упра ве 
нису про ме ни ле, него су се само спо ји
ле, а није дошло ни до про ме не бро ја 
запо сле них. 

– Упра ва нам се сада нала зи на две 
лока ци је, у ули ци Све тог Дими три ја 
број 13 и у ули ци Кра ља Петра I, у 
згра ди нека да шње Дирек ци је за 
изград њу гра да, где се нала зи и моја 
кан це ла ри ја. У овој згра ди се нала зе 
слу жбе веза не за инфра струк ту ру и 
имо ви ну, а пре све га мислим на инже

ње ре. Одав де се пла ни ра и реа ли зу је 
ком плет на изград ња у нашем гра ду – 
каже Јокић. 

Када је реч о про јек ти ма који ма ће 
се ова Град ска упра ва бави ти у будућ
но сти, начел ник Јокић је изја вио да 
нас и убу ду ће оче ку ју ула га ња. 

– Један од про је ка та који нам је при
лич но зна ча јан и који ће се реа ли зо ва
ти у наред них годи ну и по до две, јесте 
изград ња нове згра де Основ не шко ле 
„Јован Попо вић“. Тај про је кат је важан 
због лока ци је шко ле, јер она покри ва 
две вели ке месне зајед ни це, Блок Б и 
Малу Босну, и ова шко ла зато има 
вели ки број деце. Тако ђе, шко ла има 
сво ја исту ре на оде ље ња у Беше но ву, 
чији уче ни ци након четвр тог раз ре да 
иду у шко лу у Срем ској Митро ви ци. То 
је про је кат који жељ но ишче ку је мо и 
тре нут но се врши при пре ма доку мен
та ци је за обја вљи ва ње јав не набав ке, 
након чега кре ће мо са радо ви ма – 
каже Миро слав Јокић. 

Начел ник је тако ђе додао да нас 
уско ро оче ку је реа ли за ци ја још јед ног 
вели ког инфра струк тур ног про јек та, а 
ради се о изград њи при ступ не сао бра
ћај ни це код бив шег Фуди на за потре бе 
изград ње хипер мар ке та Лидл и тржног 
цен тра. 

– Све што је било у над ле жно сти 
Гра да је ура ђе но, а послед њи корак је 
изград ња сао бра ћај ни це чија вред

ност ће бити од 45 до 50 мили о на 
дина ра. У тре нут ку када се рас пи ше 
јав на набав ка и кре не са њеним изво
ђе њем, тре ба ло би да поч не и изград
ња објек та. Гру бо рече но, то би се 
могло деси ти у наред них годи ну дана, 
а сигур но је изве сно да ће гра ђа ни 
доби ти обје кат о којем смо при ча ли – 
каже начел ник Јокић. 

Пре ма њего вим речи ма, рас пи са на 
је и јав на набав ка за изград њу тере на 
за мали фуд бал са вештач ком тра вом 
по нај ви шим свет ским стан дар ди ма, а 
који ће се нала зи ти поред град ског 
базе на. 

– У наред ном пери о ду пла ни ра мо да 
у том делу гра да напра ви мо један мул
ти функ ци о на лан спорт ски ком плекс, 
уре ђе њем трга испред хале, а и поста
вља њем спра ва за Stre et wor ko ut који 
је у зад ње вре ме све попу лар ни ји. Тај 
део гра да ће у наред ном пери о ду 
доби ти један пре све га моде ран и 
функ ци о на лан изглед где ће наши гра
ђа ни моћи рекре а тив но да се баве 
спор том – рекао је Миро слав Јокић и 
додао да је у току при пре ма тен дер ске 
доку мен та ци је за рас пи си ва ње јав не 
набав ке за изград њу Трга инве сти то ра 
на Рум ској мал ти, који ће бити изгра
ђен у знак захвал но сти свим стра ним 
инве сти то ри ма који су дошли у наш 
град. 

Н.Милошевић

МирославЈокић

Једанод
пројекатакоји

намјеприлично
значајани
којићесе

реализовати
унаредних

годинуиподо
две,јесте

изградњанове
зградеОсновне
школе„Јован

Поповић“
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У петак, 8. јуна, у Општој 
бол ни ци у Срем ској 
Митро ви ци орга ни зо

ва но је уру че ње, одно сно 
пред ста вља ње дона ци је 
коју је Општој бол ни ци дони
ра ла швај цар ска орга ни за
ци ја Мал те зер орден Швајц 
пре ко митро вач ког Црве ног 
крста. Вред ност дона ци је 
је око 150.000 швај цар ских 
фра на ка, а у пита њу су кре

ве ти и мадра ци, сто ли це за 
дија ли зу, сто ли це за паци
јен те, посте љи на, кре ве ти 
за бебе као и мате ри јал за 
јед но крат ну упо тре бу и негу. 
Одре ђе ни део опре ме је 
поло ван али изу зет но очу
ван, а има и нових ства ри. 

Уру че њу су испред Гра да 
Срем ска Митро ви ца при су
ство ва ли начел ни ци град
ских упра ва Миро слав Јокић 

и Воји слав Мир нић. 
Начел ник Град ске упра ве 

за здрав стве ну и соци јал ну 
зашти ту Воји слав Мир нић 
изра зио је вели ку захвал
ност дона то ри ма.

– Желим да изра зим вели
ку захвал ност госпо ди ну 
Гви ду Шти кли, Сањи Алек
сић и Осто ји Петро ви ћу, 
нашем Митров ча ни ну који 
није забо ра вио свој град 
иако у њему не живи. Они 
су омо гу ћи ли паци јен ти ма 
Опште бол ни це да има ју 
боље усло ве лечења. Ово 
је при мер добре интер сек
тор ске сарад ње, а вели ку 
захвал ност морам да упу тим 
и нашем локал ном пред у зе
ћу Икар го које је у сарад њи 

са неко ли ко упра ва и Црве
ним крстом омо гу ћи ло да 
ова вред на дона ци ја стиг
не до Срем ске Митро ви це. 
Нарав но ништа од ово га не 
би било могу ће да није било 
Вла димира Петре ња који је 
оства рио кон такт са људи
ма из Швај цар ске и омо гу
ћио да ова дона ци ја стиг не у 
пра ве руке – рекао је начел
ник Мир нић. 

Испред Опште бол ни
це захвал ност дона то ри ма 
изра зио је при ма ри јус док
тор Дра ган Мало ба бић и 
рекао да ће ова дона ци ја 
олак ша ти функ ци о ни са ње 
бол ни це чији финан сиј ски 
фон до ви су огра ни че ни. 

Н.Милошевић

ОПШТАБОЛНИЦАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

СтигладонацијаизШвајцарске

ВојиславМирнићДрДраганМалобабић

Новаопрема

Пројекат„ТАЧНОИТРАНСПАРЕНТНО:ЈАВНЕФИНАНСИЈЕУСЛУЖБИГРАЂАНА“реализујесеузфинансијскуподршкуГрадаСремскаМитровица.
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА:ГРАДСКАПЛАЖА

Отворенакупалишнасезона
У неде љу, 10. јуна, зва

нич но је отво ре на 
купа ли шна сезо на на 

митро вач ким Бри о ни ма. 
Тим пово дом начел ник Град
ске упра ве за опште и зајед
нич ке посло ве и имо ви ну 
Миро слав Јокић изја вио је 
да је ове годи не за уре ђе
ње град ске пла же издво је но 
око осам мили о на дина ра. 

– На вели ко задо вољ ство 
наших гра ђа на, а и нас који 
смо и ове годи не орга ни зо
ва ли уре ђе ње град ске пла
же, мислим да смо ура ди ли 
јако добар посао и оправ
да ли епи тет нај бо ље град
ске пла же у нашој земљи. 
Гра ђа ни ће моћи да ужи ва
ју у свим садр жа ји ма који 
их оче ку ју на Град ској пла
жи, а ми смо зајед но са ЈКП 
Кому на ли је учи ни ли све да 
ство ри мо све пред у сло ве за 
успе шну лет њу сезо ну. Ура
ди ли смо све што је било 

нео п ход но, сре ђи ва ње пла
же и моби ли ја ра, као и орга
ни зо ва ње свих нео п ход них 
слу жби – рекао је Миро слав 
Јокић и додао да ће гра ђа
ни и ове годи не на Град ској 
пла жи моћи да кори сте бес

пла тан бежич ни интер нет. 
Радо слав Јевре мо вић, 

дирек тор ЈКП Кому на ли
је изја вио је да је тех нич ки 
при јем пла же извр шен 7. 
јуна. Пре ма њего вим речи
ма, ЈКП Кому на ли је је орга

ни зо ва ло спа си о це на пла
жи, као и људе који ће је 
одр жа ва ти и чува ре. Тако ђе, 
ана ли зе воде ће се врши ти 
јед ном недељ но, а пре ма 
првим ана ли за ма вода је 
исправ на за купа ње.  Н.M.

МирославЈокић РадославЈевремовић
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КИНЕСКЕИНВЕСТИЦИЈЕСТИЖУУИНЂИЈУ

Градиселогистичкицентар

Кине ска ком па ни ја Qing dao Rong
xing пла ни ра да купи пар це лу у 
севе ро и сточ ној инду стриј ској 

зони у Инђи ји, како би на њој сагра ди
ла свој логи стич ки цен тар. Деле га ци ја 
ове ком па ни је посе ти ла је првог чове
ка инђиј ске општи не и на састан ку у 
згра ди Општи не Инђи ја изра зи ли су 
жељу да изград ња логи стич ког цен тра 
поч не до кра ја 2018. годи не. Реч је о 
тек првој фази цело куп не инве сти ци је 
где ће инве сти тор нај пре отво ри ти 
логи стич ки цен тар из којег ће дистри
бу и ра ти про из во де кли јен ти ма широм 
Евро пе. У дру гој фази, план ове кине
ске ком па ни је је да широм Срби је поч
не про из вод њу пиле ти не, како на соп
стве ним фар ма ма, тако и у сарад њи 
са коо пе ран ти ма.

Пре ма речи ма пред сед ни ка Општи
не Инђи ја, у наред них неко ли ко неде
ља оче ку је се писмо о наме ра ма за 
купо ви ну пар це ле, након чега ће про
да ја бити огла ше на.

– Кине ски инве сти тор жели да купи 
пар це лу повр ши не 20 хек та ра за прву 

фазу, и то јесте про блем, јер тре нут но 
нема мо сло бод ну пар це лу толи ке 
повр ши не и зато смо поку ша ли да се 
„укло пи мо“ у 15 хек та ра. У наред ном 
пери о ду оче ку је мо зах тев за оту ђе ње 
земљи шта и онда ћемо зва нич но кре
ну ти у ту инве сти ци ју – каже Гак и 
дода је да ће кине ски инве сти тор у  
првој фази запо сли ти изме ђу 150 и 
200 рад ни ка, а у дру гој пре ко 2.000 
рад ни ка. 

–То је нешто што би било вео ма зна
чај но за наш град и поди за ње стан дар
да живо та локал ног ста нов ни штва – 
рекао је пред сед ник Општи не Инђи ја и 
додао:

– У нашој инду стриј ској зони би тре
ба ло да се раде озбиљ ни фабрич ки и 
логи стич ки капа ци те ти. Инђи ја са 
новом инду стриј ском зоном коју смо 
опре ми ли у прет ход них 10 месе ци, 
могу да кажем да има данас убе дљи во 
нај о пре мље ни ју и нај бо љу инду стриј
ску зону, не само у Срби ји него можда 
и у југо и сточ ној Евро пи, пого то во када 
гово ри мо о поло жа ју и о опре мље но

сти – иста као је Гак и додао да кине ска 
ком па ни ја Qing dao Rong xing пиле ти
ном снаб де ва мно ге трго вин ске и уго
сти тељ ске лан це широм све та, међу 
који ма је и позна ти бренд КФЦ.

Током борав ка у Инђи ји, гене рал ни 
дирек тор ком па ни је Qing dao Rong xing 
Шин гвеј Чао рекао је да је импре си о
ни ран Срби јом и њеним раз вој ним 
капа ци те ти ма.

– Оду ше вљен сам лепо том и исто
ри јом Срби је, али и вео ма задо во љан 
којом брзи ном се реа ли зу ју про јек ти 
које хоће мо да покре не мо у вашој 
земљи. Кина има дугу тра ди ци ју у 
одно си ма са Срби јом, која тра је још од 
бив ше Југо сла ви је. Жели мо да одр жи
мо тај однос и да додат но пове же мо 
наше две земље – рекао је Чао.

Осим ове фир ме, за посло ва ње у 
Инђи ји заин те ре со ва не су и мно ге дру
ге кине ске ком па ни је, како из пре храм
бе не, тако и из ауто ин ду стри је, те 
гра ђе ви нар ства, потвр ди ли су пред
став ни ци Општи не Инђи ја.

М.Ђ.

СтижукинескеинвестицијеуИнђију

ВРТИЋНЕВЕН

Четириновадневнаборавка
Про блем недо стат ка места у 

инђиј ским врти ћи ма дели мич
но ће бити решен доград њом 

објек та Невен у Омла дин ској ули ци. 
У наред ном пери о ду биће рас пи са
на јав на набав ка и, како је иста као 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак, пла ни ра на је доград ња 
чети ри днев на борав ка.

– Про шле годи не смо на исти начин 
обез бе ди ли додат на места у цен
трал ном објек ту Сун це са три днев
на борав ка, а исти модел сада ћемо 
при ме ни ти и у Неве ну – каже пред

сед ник Општи не Инђи ја и дода је:
– Изград њом чети ри днев на борав

ка, сте ћи ће се усло ви да упи ше мо 
више од 100 мали ша на који се нала
зе на листи чека ња. На наред ном 
скуп штин ском засе да њу ура ди ће
мо реба ланс и отво ри ти пози ци ју за 
пред ви ђе не радо ве – рекао је Гак и 
иста као да ће доград ња објек та бити 
завр ше на до 1. сеп тем бра.

Гово ре ћи о пове ћа њу ната ли те та у 
Инђи ји пред сед ник Гак обја шња ва да 
је реч о узроч нопосле дич ној ситу а
ци ји, где се сра змер но пове ћа њу 

бро ја запо сле них пове ћа ва и потре
ба роди те ља да упи шу децу у вртић.

– Сва ке годи не има мо све више 
деце али и нових рад них места што 
дово ди до ситу а ци је да су оба роди
те ља запо сле на, па се самим тим 
ства ра потре ба за сме штај ним капа
ци те ти ма у врти ћу. Иако је ситу а ци ја 
сада таква каква јесте, ми смо заи ста 
поно сни на оно што ради мо како би 
сва ком нашем сугра ђа ни ну обез бе
ди ли боље усло ве за живот, а пого то
во оним нај мла ђим – рекао је пред
сед ник Општи не Инђи ја. М.Ђ.

Унаредномпериоду
очекујемозахтевза

отуђењеземљиштаи
ондаћемозванично

кренутиуту
инвестицију,каже
Гакидодаједаће

кинескиинвеститору
првојфазизапослити

између150и200
радника,аудругој

преко2.000радника
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ЈАРКОВЦИ

Изградња
новецркве
Са бла го сло вом њего вог пре о све штен ства епи

ско па срем ског госпо ди на Васи ли ја запо че та 
је изра да идеј ног реше ња и про јек та изград

ње хра ма Све тог Мак си ма Бран ко ви ћа у Јар ков ци
ма. Како сазна ју М нови не, у наред ном пери о ду биће 
при пре мље на тех нич ка доку мен та ци ја и изда ва ње 
гра ђе вин ске дозво ле. Након при пре ме свих дозво
ла кре ну ће се са земља ним радо ви ма: при пре мом 
тере на и изли ва њем теме ља буду ћег хра ма. Тако ће 
и Јар ков ци после више де це ниј ског чека ња доби ти 
сво ју бого мо љу, место где ће сво је моли тве узно си ти 
ка Госпо ду.  Под се ти мо да су Јар ков ци једи но село 
у инђиј ској општи ни у којем до сада није изгра ђе на 
пра во слав на црква, а локал но све штен ство уз подр
шку Општи не Инђи ја и Месне зајед ни це Јар ков ци 
покре ну ли су ини ци ја ти ву пре неко ли ко годи на, чија 
је реа ли за ци ја сада више него изве сна. М.Ђ. БудућихрамСветогМаксимаБранковићауЈарковцима

ИНЂИЈА:ЈКПВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈА

Инвестицијеосигурале
стабилноводоснабдевање
Услед висо ких днев них тем

пе ра ту ра потро шња воде у 
инђиј ској општи ни пове ћа ла 

се у прет ход них неко ли ко неде
ља. То је потвр дио дирек тор ЈКП 
Водо вод и кана ли за ци ја дода ју
ћи да оче ку ју још већу потро шњу 
током јула и авгу ста али да боја
зни нема, јер је све спрем но и за 
слу чај екс трем но висо ких тем пе
ра ту ра.

– Ми смо спрем ни за лет њу 
сезо ну. Про шла годи на била је 
екс трем но топла, али ни тада 
нисмо има ли ника квих про бле
ма, те се нада мо да ће и ове бити 
тако – каже Дра го љуб Три фу но
вић, дирек тор инђиј ског Водо во да 
и дода је да је могу ћа само поја
ва хава ри ја на водо вод ној мре жи 
која је дуга око 240 кило ме та ра и 
која је у кон стант ној екс пло а та ци
ји 40 годи на уна зад.

– Током лета има мо хава риј ских 
моме на та али их реша ва мо брзо. 
Обез бе ђе не су довољ не коли чи не 
воде да и ову сезо ну, као и прет ход
не две, одра ди мо како тре ба – каже 
Три фу но вић.

Како би биле обез бе ђе не довољ
не коли чи не воде и ква ли тет но водо
снаб де ва ње, у прет ход ној и у току ове 
годи не избу ше но је неко ли ко буна ра. 

– Про шле годи не избу шен је бунар 
у Бешки који је омо гу ћио да при по ји
мо водо вод у Чор та нов ци ма и да га, 
прак тич но, пусти мо у рад. Чор та нов

ци су, под се ћам, били једи но насе ље
но место у нашој општи ни које није 
има ло град ску воду – каже дирек тор 
Водо во да и дода је: 

– Ових дана наста вља мо дру гу 
ета пу при кљу че ња још јед ног бро ја 
потро ша ча у том селу и мислим да 
ће их бити негде око 70 који су зах
те ве већ под не ли. Ми смо завр ши ли 
дез ин фек ци ју тог дела мре же и чека
мо резул тат који ће сти ћи у току сле
де ће неде ље. Чим буде пози ти ван, 
део опе ра ти ве сели мо у Чор та нов це 

и наста вља мо са тим радо ви ма. 
Три фу но вић је иста као да су у 

току и завр шни радо ви на изград
њи бате ри је буна ра број 24 на 
инђиј ском изво ри шту. То је про је
кат који финан си ра Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство са 80 
одсто и локал на само у пра ва са 
20 одсто. 

– Тај бунар је изгра ђен, а сада 
завр ша ва мо хидро ма шин ске и 
елек тро радо ве. Тести ра ња су, 
тако ђе, завр ше на и ту ћемо доби
ти оче ки ва не коли чи не, негде око 
18,5 лита ра у секун ди. Што зна чи 
да ћемо за неких месец дана и ту 
бате ри ју укљу чи ти у систем, што 
ће бити један мно го важан моме
нат за сезо ну и буду ћу екс пло а та
ци ју – каже дирек тор Водо во да и 
дода је: 

– Сада нам пре о ста је још да 
рас пи ше мо јав ну набав ку за 
изград њу бате ри је буна ра 25 

како би врло брзо кре ну ли и са њего
вом изград њом. На сле де ћој сед ни ци 
СО Инђи ја оче ку јем да ће бити усво
јен реба ланс и након тога ћемо рас
пи са ти и јав ну набав ку за изград њу 
пове зног цево во да Инђи ја  Бешка. 
У пита њу је про је кат који финан си
ра ресор ни покра јин ски секре та ри јат. 
Има мо мно го посла и про је ка та, а све 
у циљу да водо снаб де ва ње у будућ
но сти буде још ста бил ни је и ква ли тет
ни је – закљу чу је Три фу но вић. М.Ђ.

ДрагољубТрифуновић
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Ускорореконструкцијапијаце
Про је кат рекон струк ци је Град

ске пија це у Инђи ји на корак је 
до почет ка реа ли за ци је. Како је 

недав но исте као пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак на њихо ву адре
су сти гло је неко ли ко идеј них реше ња, 
а јед но од њих чини им се као нај при
клад ни је.

– Ми ћемо уско ро офор ми ти коми
си ју која ће одлу чи ти да ли је то идеј
но реше ње заи ста нај при клад ни је, а 
када доне су одлу ку онда сле де и оста
ли закон ски кора ци – иста као је Гак и 
додао:

– Уз фор ми ра ње коми си је и зва нич
не про це ду ре кре ну ће мо у посту пак 
јав не набав ке и про јек то ва ње град ске 
пија це. У наред них 15 дана би та про
це ду ра тре ба ла да буде завр ше на, а 
про јек то ва ње у наред них месец дана. 
Оче ку је мо да би до кра ја годи не могли, 
уко ли ко нас вре ме послу жи, да завр
ши мо ком плет ну рекон струк ци ју. 

Први човек општи не Инђи ја исти че 
да ће се радо ви одви ја ти све док вре
мен ске при ли ке то буду дозво ља ва ле, 
а касни је ће се пре ћи на уну тра шње 
радо ве. М.Ђ.

Пред сед ник Општи не Инђи ја наја
вио је и радо ве на рекон струк ци ји 
амбу лан те у Бешки за шта сред ства 
оче ку ју са виших нивоа вла сти.

– Апли ци ра ли смо за сред ства на 

неко ли ко места и имам незва нич ну 
потвр ду да смо сред ства и доби ли, те 
ћемо уско ро моћи да кре не мо са 
радо ви ма на  рекон струк ци ји амбу
лан те у Бешки – обја шња ва Гак. 

Радовиубешчанскојамбуланти
ГрадскапијацауИнђији

МЛАДИИЗИНЂИЈЕУЛЕПШАВАЈУСВОЈГРАД

Освануомуралпосвећен
НиколиТесли
Мла ди из Инђи је оку

пље ни око Удру же ња 
Инђи ја ти ва заслу

жни су за мурал на којем 
се нала зи лик нашег вели
ког науч ни ка Нико ле Тесле. 
Мурал је пре неко ли ко дана 
осва нуо на зиду згра де 
Ватро га сног дома а у пита
њу је рад три де сет дво го ди
шњег умет ни ка Бра ни сла ва 
Дими ћа из Инђи је.

Како каже овај умет ник, 
умет но шћу се бави годи на
ма, а мурал који је насли као 
је резул тат зајед нич ке иде је 
неко ли ко мла дих људи из 
удру же ња Инђи ја ти ва.

– Са оду ше вље њем сам 
при хва тио ову иде ју, одмах 
ура дио идеј но реше ње и у 
наред них седам дана смо 
реа ли зо ва ли мурал који је 
мону мен та лан и рађен у гео
ме триј скоколо ри стич ком 
сти лу – иста као је Димић и 
додао:

– Ово је мој први мурал 
и имам у пла ну још неке. 

Заи ста има мо мно го добрих 
иде ја које пла ни ра мо да 
реа ли зу је мо.

Пред став ни ци Инђи ја ти ве 
исти чу да су сво ју прву иде
ју спро ве ли уз помоћ локал
не Кан це ла ри је за мла де и 
Општи не Инђи ја. Они пози
ва ју све мла де да им се при
дру же како би овај град био 
што леп ше место за живот.

– Осно ва ни смо као удру
же ње мла дих и обра зо
ва них људи који желе да 
допри не су локал ној зајед
ни ци. Мурал је само јед на 
у низу акци ја које пла ни ра
мо да реа ли зу је мо у нашој 
општи ни. Има ли смо циљ 
да уре ди мо јав ни про стор и 
на тај начин ћемо наста ви ти 
да делу је мо – исти че Тања 
Ива ни ше вић, чла ни ца Удру
же ња Инђи ја ти ва које тре
нут но оку пља пето ро чла но
ва и увек при ма ју нове.

– Жели мо да под стак
не мо мла де људе да раз
ми шља ју и бри ну више о 

сво јој сре ди ни, да не буду 
апа тич ни и неза до вољ ни, 
као и да  допри не су сво јој 
зајед ни ци. То не мора бити 
само мурал, насто ја ће мо да 
уре ди мо зеле не повр ши не 
и дечи ја игра ли шта – каже 
Тања  и пору чу је на кра ју 
да ће зајед но са локал ном 
зајед ни цом  покре ну ти низ 
еду ка тив них ради о ни ца за 
мла де, али и за пен зи о не ре.

М.Ђ.
БраниславДимић

МуралНиколеТеслеосвануо
наВатрогасномдому
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ПРЕДСТАВЉЕНИПОТЕНЦИЈАЛИОПШТИНЕПЕЋИНЦИУШВАЈЦАРСКОЈ

ПећинчаниуЦириху
Деле га ци ја општи не 

Пећин ци, на челу са 
пред сед ни ком општи не 

мр Жељ ком Трбо ви ћем, посе
ти ла је 1. и 2. јуна Швај цар
ску, где је на Сами ту послов не 
дија спо ре у Цири ху пред ста
ви ла инве сти ци о не потен ци ја
ле наше општи не. На Сами ту 
је уче ство ва ло више фир ми 
из Швај цар ске, неко ли ко гра
до ва и општи на из Репу бли ке 
Срп ске, као и пред став ни ци 
При вред не комо ре Срби је, 
амба са де Репу бли ке Срби је из 
Бер на и гене рал ног кон зу ла та 
из Цири ха.

Први човек пећи нач ке 
општи не раз го ва рао је са гене
рал ним кон зу лом Репу бли ке 
Срби је у Швај цар ској Зора ном 
Јере ми ћем о могућ но сти ма за 
реа ли за ци ју нових инве сти ци ја 
из земље дома ћи на послов ног 
сами та, као и о подр шци коју 
би пред став ни ци нашег дипло
мат скокон зу лар ног пред став
ни штва у Цири ху могли да 
пру же у пре зен та ци ји инве сти
ци о них потен ци ја ла општи не 
Пећин ци потен ци јал ним инве
сти то ри ма из Швај цар ске.

– Гене рал ном кон зу лу уру
чи ли смо про мо мате ри јал 
општи не Пећин ци, инве сти
ци о ни ката лог, фла је ре и ДВД 
пре зен та ци ју, а госпо дин Јере
мић је у раз го во ру нагла сио да 
је спре ман да пру жи подр шку 

општи ни Пећин ци и про мо ви
ше је у наред ним сусре ти ма 
са швај цар ским при вред ни ци
ма, као и са нашим људи ма 
који дуго годи на живе и раде 
у Швај цар ској. Уз аси стен ци
ју пред став ни ка При вред не 
комо ре Срби је, која је тако ђе 
као инсти ту ци ја која про мо
ви ше пред но сти ула га ња у 
срп ску при вре ду била засту
пље на на Сами ту послов
не дија спо ре, оба ви ли смо 
раз го вор са потен ци јал ним 

инве сти то ром који је наја вио 
дола зак наред не неде ље у 
општи ну Пећин ци на саста нак 
са општин ским руко вод ством, 
како бисмо детаљ ни је раз го ва
ра ли о могућ но сти ма за успо
ста вља ње послов не сарад ње. 
У нашој општи ни већ послу је 
јед на швај цар ска ком па ни
ја – реч је о ком па ни ји СИКА, 
а ја се надам да ће уче шће на 
про те клом послов ном сами ту 
бити пози ти ван импулс за реа
ли за ци ју нових инве сти ци ја из 

јед не од нај ра зви је ни јих еко но
ми ја Евро пе и све та, рекао нам 
је Трбо вић.

Током борав ка у Швај цар
ској, пред сед ник Трбо вић је у 
име општи не Пећин ци при мио 
при зна ње Удру же ња срп ских 
при вред ни ка Швај цар ске за 
уче шће на Сами ту послов не 
дија спо ре и јасно изра же ну 
жељу да се општи на Пећин ци 
први пут на ова кав начин пред
ста ви на швај цар ском тржи
шту.

МрЖељкоТрбовићпрезентоваојепотенцијалеопштинеПећинциунасамитууЦириху

У селу Каме ни ца у општи
ни Лепо са вић на Косо
ву и Мето хи ји, про те

клог викен да све ча но је обе
ле же на сео ска сла ва, као и 
завр ше так обно ве хра ма Цар 
Кон стан тин и цари ца Јеле на 
који је обно вљен захва љу ју
ћи број ним дона ци ја ма из 
Срби је, а све ча но сти су при
су ство ва ли углед ни гости из 
покра јин ске и репу блич ке 
вла де, као и број ни пред сед
ни ци општи на из цен трал не 
Срби је међу који ма и први 
човек општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић.

– Мно го ми је дра го да су 
данас са нама наши и дона
то ри и при ја те љи, који су 
дошли неки по први пут, да 
виде где су уло жи ли свој 
новац и где су уло жи ли део 
себе, сво јих поро ди ца и уста
но ва у који ма раде. Има мо 
изу зет ну подр шку Епар хи је 

рашкопри зрен ске, има мо 
подр шку локал не само у пра
ве, подр шку од наше мати це 
мај ке Срби је на челу са 
нашим пред сед ни ком и заи
ста сам поно сан што сам 
мешта нин села и што смо се 
саку пи ли данас у ова ко вели
ком бро ју. Још јед ном се 
захва љу јем нашим дона то ри
ма због покло на нашим ђаци
ма, сту ден ти ма, поро ди ца ма 
са више деце и поје дин ци ма, 
рекао је Мио драг Радо ва но
вић, дома ћин све ча но сти и 
члан цркве ног одбо ра у Каме
ни ци.

Током све ча но сти, пред
сед ник пећи нач ке општи не 
мр Жељ ко Трбо вић уру чио је 
лап топ рачу нар Тама ри Миљ
ко вић из Каме ни це, сту дент
ки њи дру ге годи не еко но ми је 
у Кра гу јев цу, којој је отац 
настра дао у рату упра во 3. 
јуна, када је и сео ска сла ва, а 

која сада живи са мај ком и 
сестром.

– Ми не сме мо и неће мо 
дозво ли ти да наша бра ћа на 
Косо ву и Мето хи ји буду забо
ра вље на, уоста лом то је 
поли ти ка коју спро во ди наш 
пред сед ник и Вла да Репу бли

ке Срби је, али у коју су укљу
че не и све локал не само у
пра ве. Посеб но ми је дра го 
што сам данас био у при ли ци 
да обра ду јем одлич ну сту
дент ки њу каква је Тама ра, 
изја вио је први човек пећи
нач ке општи не.

Незаборављамонашу
браћунаКосовуиМетохији
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УДРУЖЕЊАЖЕНА„ШИМАНОВЧАНКЕ“

Прикупљањеполовнеодеће
Чла ни це Удру же ња 

жена „Шима нов чан ке“ 
испо ру чи ле су про шле 

сре де, 6. јуна, пећи нач ком 
Црве ном крсту знат ну коли
чи ну кори шће не оде ће и 
обу ће, овај пут лет ње. Пре
ма речи ма Души це Мило
ше вић пред сед ни це овог 
удру же ња, иако су недав но 
има ле доста анга жо ва ња на 
број ним мани фе ста ци ја ма, 
како у нашој општи ни тако 
и у сусед ним, хума ни тар на 
акци ја при ку пља ња оде ће и 
обу ће за нај у гро же ни је поро
ди це са тери то ри је општи не 
Пећин ци не пре ста је.

– Наши сугра ђа ни су већ 
нави кли и зна ју да код нас 
могу доне ти кори шће ну гар
де ро бу у било које доба 
дана или годи не, тако да се 
ми орга ни зу је мо сва ких пар 
месе ци и при ку пље ну гар
де ро бу доне се мо у Црве ни 
крст. Овај пут смо при ку пи ле 
доста лет њих ства ри за децу 
и одра сле, као и обу ћу, а има 

доста и игра ча ка за нај мла
ђе. Дра го ми је да су наше 
чла ни це актив не не само 
у овој хума ни тар ниј акци
ји, него и свим дру гим које 
орга ни зу је мо, а сва ка ко да 

ништа не бисмо успе ле да 
орга ни зу је мо да није подр
шке наше локал не само у
пра ве, рекла је Мило ше вић.

Ово го ди шње добит ни це 
Општин ске пла ке те за хума

ност, поред редов них актив
но сти зајед но са дру гим 
удру же њи ма жена у нашој 
општи ни која се огле да пре 
све га у очу ва њу народ не 
тра ди ци је, анга жо ва ле су 
се и у акци ји при ку пља ња 
кори шће не гар де ро бе за 
науј гро же ни је сугра ђа не. 
Поред тога, редов но пома жу 
поро ди цу Сму ков из Добри
на ца са тро је обо ле ле деце, 
а ових дана испо ру чу ју дру гу 
коли чи ну помо ћи за поро ди
цу Јовић из села Сео це код 
Кур шу мли је, за коју при ку
пља ју не само гар де ро бу 
него и кон зер ви ра ну хра ну 
која им је нео п ход на.

Како су нам рекли у пећи
нач ком Црве ном крсту, ових 
дана нај тра же ни ји су лет
њи кома ди оде ће и обу ће, 
пого то во за децу школ ског 
узра ста, тако да ће коли чи
на коју су испо ру чи ле чла ни
це шима но вач ког удру же ња 
задо во љи ти тре нут не потре
бе ове уста но ве.

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Усвојенребалансбуџета
На сед ни ци Скуп шти не општи

не Пећин ци која је одр жа на 
у четвр так 7. јуна одбор ни

ци су изгла са ли Одлу ку о изме ни 
и допу ни Одлу ке о буџе ту општи
не Пећин ци за 2018. годи ну. Како је 
обра зло жио помоћ ник пред сед ни ка 
општи не Пећин ци Дејан Жива но вић, 
овим реба лан сом је омо гу ћен наста
вак неко ли ко зна чај них про је ка та.

– У овај реба ланс буџе та увр ште
на су сред ства за реа ли за ци ју дру ге 
фазе изград ње кана ли за ци о не мре
же у Доњем Товар ни ку и за сана ци ју 
хидро тех нич ке и елек тро опре ме на 
изво ри шту месног водо во да у Обре
жу, чиме је омо гу ћен наста вак две 
зна чај не инве сти ци је, а уве ћа на су и 
сред ства пред ви ђе на за теку ће одр
жа ва ње и поправ ке обје ка та у вла сни
штву општи не Пећин ци, што ће сва
ка ко допри не ти бољем ста њу јав них 
обје ка та, рекао нам је Жива но вић.

Одбор ни ци су усво ји ли одлу ке о 
доно ше њу пла на детаљ не регу ла ци је 
рад не зоне у Сиба чу и о изра ди Пла
на детаљ не регу ла ци је везне ули це 
изме ђу ули ца Бра ће Вида ко ви ћа и 
Посав ског одре да и међу ме сне ауто
бу ске ста ни це у Пећин ци ма.

– Одлу ком о доно ше њу Пла ну 
детаљ не регу ла ци је рад не зоне у 

Сиба чу, ства ра мо усло ве за дола зак 
инве сти то ра и отва ра ње нових рад них 
места и у овом делу наше општи не, 
а Одлу ка о доно ше њу Пла на детаљ
не регу ла ци је везне ули це и међу ме
сне ауто бу ске ста ни це у Пећин ци ма 
корак је ка реша ва њу дуго го ди шњег 
про бле ма са одви ја њем сао бра ћа ја у 
цен тру насе ља,  изја вио је након сед
ни це пред сед ник општи не Пећин ци 
мр Жељ ко Трбо вић.

На сед ни ци су усво је ни и изве шта
ји о раду за 2017. годи ну Општин
ског пра во бра ни ла штва и Општин ске 

упра ве општи не Пећин ци, Народ не 
библи о те ке, Кул тур ног цен тра, Црве
ног крста, ЈП Гра ђе вин ско земљи
ште, про јек то ва ње и путе ви општи не 
Пећин ци, јав них кому нал них пред у
зе ћа Сава и Водо вод и кана ли за ци ја, 
Аген ци је за раз вој општи не Пећин ци, 
Дома здра вља „Др Дра ган Фун дук“ и 
Цен тра за соци јал ни рад, а одбор
ни ци су усво ји ли и Изве штај о ста њу 
без бед но сти сао бра ћа ја на тери то ри
ји општи не Пећин ци за пери од од 1. 
авгу ста до 31. децем бра 2017. годи
не.
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Пазовчанипионири
јавно–приватногпартнерства
Општи на Ста ра Пазо ва је пред

ста вље на као при мер добре 
прак се када је у пита њу реа

ли за ци ја про је ка та јав но – при ват ног 
парт нер ства. Ово је пре зен то ва но на 
првој срп ској кон фе рен ци ји посве ће
ној јав но – при ват ном парт нер ству 
као начи ну финан си ра ња зна чај них 
и вели ких инфра струк тур них про је
ка та. Кон фе рен ци ја, коју је отво ри ла 
Зора на Михај ло вић, пот пред сед ни ца 
Вла де и мини стар ка гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре Репу
бли ке Срби је, оку пи ла је број не еми
нент не зва нич ни ке и струч ња ке из 
сек то ра, међу који ма су мр Анге ли на 
Јова но вић, Држав ни секре тар у Мини
стар ству сао бра ћа ја и помор ства Црне 
Горе, Томас Лубецк, Реги о нал ни мена
џер за Запад ни Бал кан кор по ра ци је 
ИФЦ, Дани ел Берг, дирек тор за Срби
ју Европ ске бан ке за обно ву и раз вој, 
Дубрав ка Негре, дирек тор реги о нал
ног пред став ни штва Евр оп ске Инве
сти ци о не Бан ке (ЕИБ) за Запад ни Бал
кан и дру ги. 

Михај ло ви ће ва је, отва ра ју ћи кон
фе рен ци ју изја ви ла да ће све чешће 
у будућ но сти вели ки про јек ти бити 
финан си ра ни путем јав но – при ват ног 
парт нер ства.

– Пред нама су зако ни који су уре ђе
ни, држа ва која је спрем на и ста би лан 
буџет. Зато веру јем да је ово нај бо љи 
вид дола ска до инве сти ци ја и раз во
ја про је ка та, рекла је Зора на Михај
лпвић.  

Општи на Ста ра Пазо ва је пред ста
вље на као при мер добре прак се јав
нопри ват ног парт не р ства наро чи то 
у про јек ту асфал ти ра ња 116 ули ца у 
насе љи ма општи не у 2016. годи ни

– Модел ова квог финан си ра ња је за 
мале сре ди не врло инте ре сан тан, а за 
одре ђе не про јек те у локал ним само
у пра ва ма једи ни могу ћи. Ми ћемо на 
овај начин изгра ди ти кана ли за ци ју у 
буквал но целој општи ни. Ево, чека мо 
да се рас пи ше кон курс и почи ње мо са 
про јек том. Тако ђе, на овај начин ћемо 
реши ти и неке мање посло ве као што 
је јав на расве та, и оно што је за гра ђа
не нај ва жни је, реа ли зо ва ће мо про је

кат изград ње и сана ци је свих међу ме
сних путе ва у општи ни Ста ра Пазо ва. 
Сва насе ља ће бити пове за на новим 
путе ви ма са пешач ко бици кли стич ким 
ста за ма, новим рас кр сни ца ма и ауто
бу ским ста ја ли шти ма, иста као је Ради
но вић.  

Иако се у европ ским локал ним само
у пра ва ма већи на капи тал них инве сти
ци ја реа ли зу је мето дом јав но –при ват
ног парт не р ства, у Срби ји су се поред 
држа ве и Гра да Бео гра да још само 
Ста ра Пазо ва и Пирот одлу чи ли да 
на овај начин реа ли зу ју сво је важне 
инфра струк тур не про јек те.

М.Лазић

ЂорђеРадиновићнаконференцијипосвећенојјавно–приватномпартнерству

УПИСУСРЕДЊЕШКОЛЕ

Преко800основаца
бирашколу

Основ ну шко лу у 10 обра зов них уста но ва 
на тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва завр
ши ло је 805 уче ни ка. Они ће 18, 19. и 20. 
јуна пола га ти при јем не испи те из срп ског 
јези ка, мате ма ти ке и ком би но ва ног теста, 
док их упис у сред ње шко ле оче ку је 9. и 10. 
јула. 277 мату ра на та сред њих шко ла на 
тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва након 

доде ле све до чан ства има ју при ли ку да 
наста ве даље шко ло ва ње и упи шу жеље ни 
факул тет. При јем ни испи ти за буду ће бру
цо ше биће одр жа ни у пери о ду од 25. јуна 
до 1. јула, а упис на факул те те се оче ку је 
до 13. јула. Факул те ти су ове годи не задр
жа ли сво је цене шко ла ри на на Бео град
ском Уни вер зи те ту које вари ра ју од 50.000 
до чак 243.500 дина ра по годи ни. При јем ни 
испи ти на факул те ти ма Уни вер зи те та у 
Новом Саду одви ја ће се од 20. јуна до 3. 
јула. Након при јем ног испи та сле ди про це
ду ра упи са, а доку мен та за упис пре да ва ће 
се од 6. до 18. јула у зави сно сти од уста но
ве. С.С.

ВОЈКА

Реконструкција
цркве

У Вој ки су у току радо ви на рекон струк ци
ји цркве Све тог оца Нико ла ја. Поправ ку 
кро ва финан си ра цркве на општи на, док је 
локал на само у пра ва опре де ли ла сред ства 
за фаса ду, огра ду пор те и уре ђе ње цркве не 

сале. Након поме ну тих радо ва, на јесен се 
у цркви пла ни ра ју радо ви у уну тра шњо сти. 
Изме ђу оста лог тре ба ло би извр ши ти 
поправ ку ико на које су оште ће не углав ном 
због про ки шња ва ња, а сада се раде две 
спо ља шње ико не  Све тог Архан ге ла Михај
ла и Све тог Нико ле. Цркве су цен трал не 
гра ђе ви не у сва ком месту, тако да локал на 
само у пра ва бри не о вер ским објек ти ма у 
свим насе љи ма Општи не Ста ра Пазо ва, 
јер се након сана ци је и поправ ке оних, које 
су биле јако оште ће не, или чак небе збед не 
по гра ђа не и вер ни ке, сада пажња посве ћу
је естет ском изгле ду. З.К.
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ОШ„Б.П.ПИНКИ“

Насиљенијекул

Наси ље није кул, насил ник није друг 
назив је про јек та ста ро па зо вач ког Цен тра 
за соци јал ни рад у који су укљу че ни уче ни
ци петог и шестог раз ре да Основ не шко ле 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ у Ста рој 
Пазо ви. У про је кат су, изме ђу оста лог,  
укљу че не и јав не лич но сти, парт нер на 
реа ли за ци ји је РТВ Ста ра Пазо ва, а покро
ви тељ истог је Општи на Ста ра Пазо ва. 213 
уче ни ка петог и шестог раз ре да ста ро па зо
вач ке Основ не шко ле „Бошко Пал ко вље
вић Пин ки“ укљу че но је у овај про је кат 
Наси ље није кул, насил ник није друг. Шта је 
наси ље и како га спре чи ти само су нека од 
пита ња на која су уче ни ци, али и њихо ви 
роди те љи доби ли одго во ре. Струч ни рад
ни ци ста ро па зо вач ког Цен тра за соци јал ни 
рад током про те клог пери о да одр жа ли су 
24 ради о ни це, као и саста нак са роди те љи
ма уче ни ка који су упо зна ти са пре вен ци јом 
наси ља међу вршња ци ма. Завр шна актив
ност про јек та је три би на на ову тему која ће 
се одр жа ти у вели кој сали Беле згра де, а на 
којој ће изме ђу оста лог гово ри ти и про фе
сор ка Прав ног факул те та у Новом Саду и 
аутор ка Алек си ног зако на. С.С.

ПРИРЕДБАПУПОЛЕТАРАЦ

Довиђења,драги
васпитачи

Девет пред школ ских гру па ПУ Поле та рац 
у Ста рој Пазо ви рас та ло се синоћ са сво јим 
вас пи та чи ма на завр шној при ред би, на 
којој је било ско ро 900 гле да ла ца. Нај пре су 
оди гра не две пред ста ве: Мрав доброг срца, 
која је има ла запа жен успех на Реви ји дечи
јег драм ског ства ра ла штва пред школ ских 
уста но ва Сре ма у Шиду а затим је игра на и 
у Бече ју на мај ским игра ма као и лут кар ска 
пред ста ва Вила Зве зда на, затим је сва ка 
гру па 45. гене ра ци је пред шко ла ца ове 
уста но ве изве ла сво ју тач ку за коју се вред
но спре ма ла неко ли ко месе ци. З.К.

ПОЉОПРИВРЕДА

Бесплатнаанализа
земљишта

Општин ска упра ва општи не Ста ра Пазо
ва и ПСС Срем ска Митро ви ца су путем 
јав не набав ке пот пи са ле уго вор који се 
одно си на узор ко ва ње и ана ли зу кон тро ле 
пло до но сти земљи шта као и дава ње пре
по ру ке за ђубре ње за жеље не кул ту ре. 
Узор ко ва ње ће се врши ти у свим ката стар

ским општи на ма општи не Ста ра Пазо ва. 
Узор ко ва ње, ана ли за кон тр о ле плод но сти 
земљи шта и дава ње пре по ру ке за ђубре ње 
су бес плат ни за пољо при вред не про из во
ђа че. Све потреб не инфор ма ци је о при ја ви 
могу се наћи на сај ту општи не Ста ра Пазо
ва www.starapazova.rs.   З.К.

ОШ„ХЕРОЈЈАНКОЧМЕЛИК“

ЕлаБалаж
ђакгенерације

Ела Балаж је ово го ди шњи уче ник гене
ра ци је у ОШ „Херој Јан ко Чме лик“. Уче сник 
је број них так ми че ња, добит ник мно гих 
награ да и носи лац Вуко ве дипло ме, које су 
на све ча но сти у позо ри шној сали при ми ли 
још и Сан дра Опав ски, Ален ка Лака тош, 
Мари ја Фол ћан, Миа Вереш, Вла ди слав 
Губеч ка и Мар тин Валент. У овој гене ра ци
ји је било 40 уче ни ка, који су увек били 
сло жни, тако да је и опро штај ни музич ко
сцен ски про грам резул тат њихо ве сарад
ње, што је поред успе ха и добрих оце на, 
тако ђе вео ма бит но, нагла сио је дирек тор 
Јан ко Хавран.

З.К.

ЦРВЕНИКРСТ

Одаберимудро

Про је кат на пре вен ци ји зави сно сти од 
интер не та Ода бе ри мудро, одме ри памет но 
који спро во ди Црве ни крст Ста ра Пазо ва у 
сарад њи са ста ро па зо вач ким Цен тром за 
соци јал ни рад и Домом здра вља, пре шао је 
у наред ну фазу у којој је план и циљ пред
ста вљен дирек то ри ма основ них и сред њих 
шко ла како би се и они при кљу чи ли јер нај
ри зич ни је гру пе су упра во уче ни ци за које 
истра жи ва ње пока за ју да пре ко мер но кори
сте интер нет и све њего ве могућ но сти. 
План је да се зајед нич ким сна га ма ука же на 
све про бле ме које ова зави сност може да 
иза зо ве, као и како се пра вил но кори сте 
нови не које доно си диги тал но вре ме. Про

је кат је подр жан од стра не локал не само у
пра ве, која је финан сиј ски помо гла над ле
жним инсти ту ци ја како би се он реа ли зо
вао.  Ј.Д.

ДЕПОНИЈА

Пронађена
мртвабеба

Рад ни ци ЈКП Чисто ћа су на цен трал ној 
град ској депо ни ји у Ста рој Пазо ви про на
шли тело мртве бебе. У пита њу је девој чи
ца ста ра неко ли ко месе ци. Слу чај је при ја
вљен поли ци ји која је извр ши ла уви ђај, а 
истра га ће пока за ти да ли је бежи вот но 
тело дете та доне то на депо ни ју или је оста
вље но у кон теј нер. Тело је на Инсти ту ту за 
суд ску меди ци ну у Новом Саду, а обдук ци ја 
ће пока за ти тачан узрок смр ти. С.С.

НОВИБАНОВЦИ

Завршнасвечаност
У Дому кул ту ре у Новим Банов ци ма 

пред ста вље на је гра ђа ни ма Поду на вља 
завр шна при ред ба буду ћих ђака прва ка. 
Богат про грам драм ска сек ци ја је уве жба
ва ла у послед њих годи ну дана зајед но са 
вас пи та чи ма и изве ли су неко ли ко пред ста
ва Маша и три медве да, Раз ма же на Сне жа
на, Путо ва ње у све мир и Кар не вал. Свих 
225 пред шко ла ца је завр ши ло при прем ни 
пред школ ски про грам ПУ Радост, у пет 
обје ка та на под руч ју Поду на вља, а били су 
поде ље ни у 12 гру па. Сле де ће годи не 
мање пред шко ла ца ће про ла зи ти кроз при
прем ни пред школ ски про грам. Ј.Д.

ГРАДСКИХОР

Песмеусрцу

Град ски хор Ста ра Пазо ва, који под 
руко вод ством Рад ми ле Андре је вић ради 
већ 17 годи на, одр жао је свој годи шњи 
кон церт под нази вом Песма у срцу. Овог 
пута на про гра му су поред попу лар них 
забав них песма, биле су руске, маке дон
ске, грч ке уз музич ку прат њу Зора на Мило
ше ви ћа, Јана Чемер ског и Бра ни сла ва 
Чор та на, али и там бу ра ша, Љубин ка Лази
ћа и Рат ка Боров ца. Гости кон цер та били 
су чла но ви деч јег хора Све то сав ско звон
це, певач ка гру па под руко вод ством Вла
де не Бзов ски, и игра чи ФА Дукат, који су уз 
блок грч ких песа ма заи гра ли сир та ки. 
Након лет њег одмо ра, усле ди ће при пре ме 
за кон церт пово дом 18 годи на посто ја ња, 
наја ви ла је осни вач и хоро во ђа Рад ми ла 
Андре је вић.

 З.К. 
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Добаррадопштинскеуправе
Чла но ви Општин ског већа Општи

не Шид су на сво јој сед ни ци која 
је одр жа на у петак 8. јуна, изме ђу 

оста лих тача ка днев ног реда усво ји ли 
пред лог одлу ке о кон со ли до ва ном завр
шном рачу ну буџе та Општи не Шид за 
2017. годи ну,  као и пред лог   изме не и 
допу не одлу ке о гра ђе вин ском земљи
шту, у окви ру које општин ска упра ва у 
скла ду са рани јом реор га ни за ци јом јав
ног пред у зе ћа за стам бе не услу ге и гра
ђе вин ско земљи ште, пре у зи ма оба ве зу 
спро во ђе ња поступ ка веза ног за рас по
ла га ње гра ђе вин ског земљи шта, а што 
је некад било у над ле жно сти поме ну тог 
јав ног пред у зе ћа. Поред ове две тач ке 
днев ног реда на скуп штин ском засе да њу 
које је зака за но за 15. јун,  одбор ни ци ће 
раз ма тра ти и изве штај о раду општин
ске упра ве за 2017. годи ну, који су чла
но ви Већа већи ном гла со ва на сед ни ци 
усво ји ли. Како је након сед ни це на кон
фе рен ци ји за нови на ре изја вио начел ник 
општин ске упра ве Ром ко Папу га, све оно 
што су запо сле ни у општин ској упра ви 
ура ди ли у току прет ход не годи не, било 
је у скла ду  са новом одлу ком о орга ни
за ци ји која је доне та током 2017. годи не.

– Дошло је до одре ђе них про ме на у 
оба вља њу поје ди них посло ва, па је у 
изве шта ју дат при каз како су поје ди не 
орга ни за ци о не једи ни це, одсе ци, оде
ље ња и слу жбе, те посло ве извр ша ва ли. 
Изме ђу оста лог, у изве шта ју су наве де ни 

и пока за те љи како су ти посло ви ура ђе ни 
у одно су на неке рани је годи не. Оно што 
бих посеб но иста као то је да је у поре
ђе њу са  неким дру гим општи на ма, а на 
осно ву базе неких пода та ка које има мо, 
пре све га од нашег ресор ног мини стар
ства,  у одре ђе ним посло ви ма смо у 
врху. Пре вас ход но мислим на при ме ну 
ЕЗУПа. Били смо међу првим општи
на ма које су у пот пу но сти све подат ке 
из матич них књи га пре не ли у елек трон

ску фор му, тако да смо у ситу а ци ји да 
ула зи мо сад у цен трал ни реги стар, што 
ће сигур но убр за ти про цес изда ва ња 
изво да и олак ша ти нашим гра ђа ни ма ту 
кому ни ка ци ју. Надам се да ће у наред
ном пери о ду гра ђа ни од све га тога има ти 
вели ке кори сти, рекао је Ром ко Папу га.

Чла но ви Већа раз ма тра ли су и пред
лог Оде ље ња за инспек циј ске посло ве, 
сао бра ћај не и гра ђе вин ске инспек ци је, 
за забра ну сао бра ћа ја одре ђе не врсте 
вози ла на пут ним објек ти ма, мосто ви ма 
на река ма Босут и Сту два у Моро ви ћу.

– Веће је пози тив но реши ло тај зах тев. 
На мосто ви ма ће бити забра њен пре лаз 
одре ђе них вози ла, што ће сао бра ћај на 
инспек ци ја у сарад њи са поли ци јом има
ти оба ве зу да спро ве де, иста као је Папу
га.

Оста ле тач ке днев ног реда које су се 
нашле пред чла но ви ма Већа, одно си ле 
су се на изве сне при го во ре поје ди них 
удру же ња гра ђа на веза них за доде лу 
сред ста ва из буџе та по рас пи са ном кон
кур су, затим зах те ве који су се одно си ли 
на накна ду ште те наста лих на вози ли ма 
услед лоших усло ва на путе ви ма у шид
ској општи ни, од Босу та пре ма Вишњи
ће ву и од Батро ва ца ка Ваши ци. Тако ђе, 
усво јен је и зах тев Спорт ског рекре а ци о
ног цен тра ПосејдонИн из Шида, за суб
вен ци о ни са ње рада у сезо ни 2018. годи
не којим је омо гу ћен бес пла тан улаз на 
базен деци до осам годи на. М.Н.

РомкоПапуга

Пројекат„ШИДСКАТРИБИНА:ОДСРЕДЕДОСРЕДЕ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеШид.

МТБ„ЈЕДНОТА“ШИД

Врхунскирезултатизакратковреме
Бици кли стич ки клуб „Јед но та“ Шид, 

настао је пре сам годи на, као одго
вор на све већу екс пан зи ју пла нин

ског бици кли зма у Шиду. За вре ме свог 
посто ја ња, мла ди шид ски бици кли сти 
пости гли су врхун ске резул та те, о који ма 
се при ча у Срби ји али и у земља ма у 
окру же њу. Оно што посеб но издва ја овај 
спорт ски клуб од дру гих јесте што посе
бан акце на та ста вља ју на рад са осо ба ма 
са инва ли ди те том. Њима се у клу бу 
посве ћу је посеб на пажња, што се потвр
ди ло и на разним так ми че њи ма на који ма 
су ови мла ди спор ти сти, осво ји ли пре сти
жна при зна ња.

– Овај спорт зах те ва мно го рада и 
одри ца ња и ако се сва ко днев но не тре ни
ра, не могу се пости ћи врхун ски резул та
ти. Тре ни ра мо на ФК „Јед но та“, али и на 
изле ти шту Липо ва ча. Поред тере на фуд
бал ског клу ба, нала зе се ста зе које редов
но одр жа ва мо и при ла го ђа ва мо нашим 
трка ма. На том тере ну се одр жа ва ју и 
купо ви Срби је, а можда јед ног дана, ту 
орга ни зу је мо и држав но првен ство, каже 
мена џер клу ба Михај ло Радо ва но вић.

А како би неко постао успе шан бици
кли ста, из овог успе шног бици кли стич ког 
клу ба пору чу ју да је нај пре потреб на јака 

воља, затим подр шка нај бли жих, а затим 
сле де напор ни тре нин зи како у лет њем 
тако и у зим ском пери о ду. Рад и труд ових 
мла дих шид ских спор ти ста се испла тио. 
На Олим пи ја ди мла дих у Тур ској 2015. 
годи не осво ји ли су тре ће место. Поред 

пре сти жних награ да осво је них ван 
земље, редов но осва ја ју награ де на 
држав ним првен стви ма у гото во свим гра
до ви ма Срби је.

– На Олим пи ја ди у Тур ској смо пости
гли јако добар резул тат након чега су 
мно ги у Срби ји сазна ли за нас. Поно сни 
смо и на чиње ни цу што се у нашем клу бу 
већ три годи не, интен зив но ради са осо
ба ма са инва ли ди те том. До сада смо уче
ство ва ли у тој кате го ри ји на број ним трка
ма и европ ским првен стви ма, као што је 
био реци мо Европ ски куп у Бео гра ду 
2014. годи не. Тре нер нашег клу ба Сло бо
дан Радо ва но вић, данас је селек тор 
Срби је за рад са осо ба ма са инва ли ди те
том. Тај рад у овом спор ту је јако важан 
јер осо бе са инва ли ди те том поста ју све
сне да посто ји неко ко веру је у њих и ко 
их подр жа ва у њихо вом раду. Пси хич ка 
подр шка некад им је потреб ни ја од било 
чега дру гог, како се те осо бе не би осе ћа
ле одба че ни ма, исти че Радо ва но вић.

МТБ „Јед но та“ Шид успе шно сара ђу је 
са спорт ским клу бо ви ма из Хрват ске. Нај
ви ше сара ђу ју са Бици кли стич ким клу бом 
„Сокол“ из Вин ко ва ца, а често уче ству ју 
на бици кли стич ким трка ма у Оси је ку и 
Вин ков ци ма.

МихајлоРадовановић
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Блокаденамитровачкимпутевима
Прет ход них неко ли ко 

дана, као и у већем 
делу Срби је, и Митров

ча ни су бло ка да ма на путе
ви ма изра зи ли неза до вољ
ство због поску пље ња, али 
и гене рал но висо ких цена 
нафт них дери ва та. Почев
ши од пет ка, 8. јуна, гра ђа
ни су се са сво јим мотор ним 
вози ли ма сва ко га ску пља ли 
на пар кин гу код нека да шњег 
Амана у насе љу Каме њар, а 
потом бло ки ра ли кру жни ток 
на Рум ској мал ти, пру жни 
пре лаз на ула ску у Лаћа рак, 
терет ни мост, као и рас кр
сни цу на наплат ној рам пи 
код ауто пу та. Кроз бло ка
де могла су да про ђу само 
вози ла са малом децом, 
ста ри ма, као и вози ла гра
ђа на који су ишли у бол ни цу. 

Пре ма речи ма Мило ша 
Сави ћа, јед ног од оку пље
них на бло ка да ма, про те сти 
су наста ли спон та но, а сви 
дого во ри о њихо вој орга ни
за ци ји воде се на дру штве
ној мре жи Фејсбук, без ичи
јег вођ ства. 

– Ови про те сти нису поли
тич ки. Ску пи ли смо се овде 
да иска же мо сво је неза до

вољ ство. Нов ча ник рад ни
ка са пла том од око 30.000 
дина ра, не може да издр
жи ова ко висо ке цене. Да 
не гово рим да пораст цене  
гори ва вуче са собом и 
пораст свих дру гих цена. 
Сра мо та је да има мо нај ску
пље цене гори ва у реги о ну, 
а још већа је сра мо та што 
се поно во вра ћа мо у деве
де се те годи не и швер цу је мо 
гори во из Босне. Сра мо та је 
и то да је вожња ауто мо би
ла у 21. веку поста ла лук суз 
– каже Савић и дода је: 

– Изја ве поли тич ког врха 
су скроз неу ме сне и неу
ме сно је пове зи ва ти нас са 
било каквим поли тич ким 
стру ја ма, ни са пози ци јом 
ни са опо зи ци јом. Њима је 
резер во ар пун до чепа, из 
нашег џепа – закљу чу је. 

Поред бло ка да путе ва 
у мести ма широм Срби је, 
због наја вље них поску пље
ња нафт них дери ва та сво је 
ауто мо би ле зау ста ви ли су 
и воза чи у Босни и Хер це го
ви ни. 

Н.Милошевић

БлокаденаРумскојмалти

МилошСавић

ПЕЋИНЦИ

Позивкорисницима
земљиштау
државнојсвојини

Оде ље ње за при вре ду, локал ни еко
ном ски раз вој, зашти ту живот не сре ди
не и инспек циј ски над зор Општин ске 
упра ве Општи не Пећин ци упу ти ло је 
позив кори сни ци ма пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји ни које је 
било пред мет кон тро ле репу блич ког 
пољо при вред ног инспек то ра на тери
то ри ји општи не Пећин ци.

Пози ва мо све кори сни ке пољо при
вред ног земљи шта у држав ној сво ји ни, 
наве де ног у пози ву, да се при ја ве 
Општин ској упра ви општи не Пећин ци 
у Оде ље ње за при вре ду, локал ни еко
ном ски раз вој, зашти ту живот не сре ди
не и инспек циј ски над зор да регу ли шу 
прав ни основ по ком обра ђу ју наве де
не пар це ле. Уко ли ко кори сни ци не при
ја ве прав ни основ, сма тра ће се да 
неле гал но кори сте пар це ле и про тив 
таквих лица ће бити пред у зе те одго ва
ра ју ће закон ске мере.

Спи сак пар це ла које су биле пред
мет кон тро ле од стра не репу блич ког 
пољо при вред ног инспек то ра може се 
пре у зе ти на зва нич ном сај ту Општи не 
Пећин ци www.pecinci.org, у сек ци ји 
Јав ни огла си.

ОШ„ВЕЉКОДУГОШЕВИЋ“РУМА

Предузетнашкола

Уче ни ци ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ су на 
Град ском тргу у Руми про мо ви са ли сво ју 
шко лу, али и нешто што је наста ло као 
резул тат њихо вог уче шћа у јед ном про јек
ту, а то је мали Тури стич ки водич „Упо знај
те Руму“ који су дели ли про ла зни ци ма. 

– То је про из вод уче ни ка и запо сле них у 
нашој шко ли, јер смо од стра не Мини стар
ства про све те били укљу че ни у про је кат 
„Пред у зет не шко ле“ у који је било укљу че
но 40 шко ла у Срби ји. Циљ про јек та је био 
да се уче ни ци упо зна ју са пред у зет ни
штвом и да пред у зет ни штво на неки начин 
уђе у учи о ни це. Ми смо штам па ли Тури

стич ки водич у ком смо наве ли све што би 
тури сти ма који код нас дођу било зани
мљи во да виде – мани фе ста ци је кул тур не 
и спорт ске, цркве, музе је, базен и језе ро 
– каже 

Кри сти на Миша но вић, про фе сор срп
ског јези ка у ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“.

Про је кат је почео у децем бру про шле 
годи не и тра јао је до ове про мо ци је која је 
одр жа на 8. јуна. 

 – У њега су били укљу че ни уче ни ци од 
петог до осмог раз ре да који ма смо на 
часо ви ма гово ри ли о пред у зет ни штву,  
иста кла је Кри сти на Миша но вић. С.Џ.

УченициипрофесориВељковешколенаГрадскомтргу
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Децасунасојачала

Живот пише дра ме, а пето
чла на поро ди ца Сму ков из 
Добри на ца код Руме, живи  

јед ну такву, и то ону нај те жу. Алек сан
дра (44) и Душан (54), има ју седам на
е сто го ди шње бли зна ки ње Нико ли ну 
и Ива ну и четр на е сто го ди шњег сина 
Алек сан дра. Ива на и Нико ли на има ју 
хеми па ре зу, обе ма су од сед мог месе
ца рође ња оду зе те лева нога и рука. 
Ива на не види ништа, Нико ли на тек 
по мало, док је син  пот пу но осле пео 
после одстра ње ног тумо ра на оку, 
који му је откри вен када је био беби
ца од чети ри месе ца. Да им живот 
нима ло није лак са хен ди ке пи ра ном 
децом, сагла сни су супру жни ци, али 
кажу деца су их само још јаче оја ча ла, 
сада не би могли да зами сле живот 
без њих, у срећ ном бра ку који тра је 20 
годи на.

У мир ној ули ци неда ле кој од самог 
цен тра села, дво ри ште поро ди це 
Сму ков кра си мно го број но цве ће. 
Про цве та ле руже у разним боја ма. У 
посао је при о нуо  Душан, којег зати
че мо како заки да вино ву лозу, каже 
угра био је мало сло бод ног вре ме на. 
Он и њего ва супру га деле све посло
ве и зајед но носе тешко бре ме.

– Ћер ке не може мо да оста ви мо 
наса мо ни на трен, неко увек мора 
да је поред њих. Хра ни мо их, обла чи
мо, мења мо пеле не. Ива на често уме 

да поце па оде ћу са себе, да се вуче 
по бето ну, воли да јој се посве ћу је 
пажња, отац је тако нави као, раз ма
зио, док је Нико ли на мир ни ја, запо
чи ње при чу мај ка Алек сан дра, која је 
због поро дич них оба ве за при ко ва на 
за кућу.

Све сна сво је нево ље, не жали због 
тога, што не може себи да посве ти 
више вре ме на као дру ге жене. Каже 
да ни у јед ном тре нут ку нису поми
сли ли да сво је бли зна ки ње дају у неки 
дом. Иако већ и они боле сни, гура ју 
кроз живот само како зна ју и уме ју.

– Мора мо да буде мо јаки, шта би 
било да поклек не мо, ко ће пази ти на 
нашу децу? Мора мо да се боримо 
за њих, каже Алек сан дра која болу
је од дија бе те са, док Душан при зна је 
да због оба ве за око деце не може да 
издво ји вре ме, како би му се ура ди ла 
кате те ри за ци ја срца.

Док они сва ко днев но бри ну бри гу 
о Ива ни и Нико ли ни, мла ђи Алек сан
дар од поне дељ ка до пет ка бора ви у 

интер на ту. Он поха ђа спе ци јал ну шко
лу за сле пу и сла бо ви ду децу „Вељ
ко Рад ма но вић“ у Зему ну. Добар је 
уче ник и како каже пла ни ра да упи ше 
ПТТ смер. Он има очне про те зе, које 
естет ски допри но се да изгле да као 
да има очи, али не види ништа. И он 
роди те љи ма пома же око сеста ра.

– Довољ но је јед ном да про ђе кроз 
неки про стор и у њему се одлич но 
сна ла зи, вози бици кли, сви ра хар мо
ни ку, добар је мате ма ти чар. Игра шах. 
И он је пси хич ки  падао, али смо га 
охра бри ва ли, да кроз живот мора да 
наста ви даље, каже ова пожр тво ва на 
мај ка.

Поро ди ца Сму ков, од нико га није 
тра жи ла помоћ и не тра жи, како при
ча ју за наш лист, њихо ву муку не желе 
да наме ћу дру ги ма, кад је и ти има ју. 
Ко жели да им помог не обра ти им се, 
или доне се помоћ, као што су недав
но учи ни ле жене из Шима но ва ца.

– Живи мо како мора мо. Кад нас 
неко пита шта нам тре ба, па све нам 
тре ба. Од гар де ро бе за децу, фла ши
ца, хра не. Месеч но на моје и Душа
но ве леко ве потро ши мо око сто евра. 
Пла ти мо теку ће тро шко ве стру ју, 
кому на ли је, порез и оно што нам 
оста не купи мо нешто, при ча Алек сан
дра, док је Душан допу њу је да не зна 
коли ко им је потреб но месеч но само 
пеле на. С.Костић

Сви они који желе на било који 
начин да помог ну поро ди цу Сму ков, 
могу и нов ча но на жиро рачун: Алек
сан дра Сму ков 355000000535113044 
Вој во ђан ска бан ка.

Помоћнарачун

ПородицаСмуков
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ЗАВИЧАЈНИМУЗЕЈРУМА

Отворенаизложбаоавану
Усит ња ва ње  При ча о ава ну, назив 

је изло жбе која је 8. јуна отво ре на 
у Зави чај ном музе ју Рума, а орга

ни зо ва на је у сарад њи са Етно граф
ским музе јом у Бео гра ду, Музе јом нау ке 
и тех ни ке и Фар ма це ут ским факул те
том Уни вер зи те та у Бео гра ду. 

Отва ра њу изло жбе је при су ство вао 
и део њених ауто ра  Све тла на Митро
вић из Етно граф ског музе ја, Иван Ста
нић из Музе ја нау ке и тех ни ке и Јеле на 
Маној ло вић са Фар ма це ут ског факул
те та.

 – Морам да кажем да је јед на озбиљ
на еки па уло жи ла вели ки труд да би 
нам ука за ла на зна чај нече га што је 
пома ло и непра вед но запо ста вље но. 
Аван  који је пред мет ове изло жбе је 
зна чај но ути цао на раз вој наше циви
ли за ци је и кул ту ре и веко ви ма је у упо
тре би, рекла је дирек тор ка Зави чај ног 
музе ја Сне жа на Јан ко вић.

Аван је, по свом поре клу, пер сиј ска 
реч, а када се, у антро по ло шкој пер
спек ти ви, гово ри о њему, то је јед на од 
нај ста ри јих чове ко вих алат ки којом је 
усит ња вао пло до ве при ро де. 

– Функ ци ја ава на је оста ла непро
ме ње на до данас, а у сва ко днев ном 
живо ту чове ка он је један од озна чи те
ља њего вог пре стан ка пре жи вља ва ња 
и почет ка кул ту ре исхра не. У меди ци ни 
аван или тари о ник је прва алат ка која 
се кори сти ла и за изра ду леко ва још у 

ста ром Егип ту – рекла је Јеле на Маној
ло вић. 

На овој изло жби, али и добро ура ђе
ном ката ло гу који је пра ти, један део је 
везан и за аван у Првом свет ском рату. 
У Аустро у гар ској, у недо стат ку мате ри
ја ла – бакра, оло ва, месин га  за ливе
ње топо ва и про из вод њу муни ци је, 
аван је био вео ма тра жен због ква ли те
та мета ла и тежи не, па су оду зи ма ни од 
вла сни ка који су у заме ну доби ја ли или 
мини мал ну суму нов ца или јеф ти ни ји и 
лак ши аван од гво жђа на којем се нала

зи ла ути сну та нека патри от ска пору ка 
као и годи на настан ка.

По отва ра њу изло жбе, у чита о ни ци 
Град ске библи о те ке „Ата на си је Стој
ко вић“, у окви ру мани фе ста ци је Ноћ 
књи ге, коју је орга ни зо ва ла Град ска 
библи о те ка пред ста вље на је публи
ка ци ја Ђор ђа Бошко ви ћа, музеј ског 
савет ни ка под насло вом „Рума у ста рој 
срп ској штам пи“. То је ујед но, и нај но ви
је изда ње Зави чај ног музе ја Рума које 
у сво јим актив но сти ма има и изда вач ку 
делат ност. С.Џ.

ОтварањеизложбеуЗавичајноммузеју

ФА„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“

Годишњи
концерт

Фол клор ни ансамбл „Бран ко 
Ради че вић“ из Срем ске Митро ви це 
и ове годи не одр жао је свој годи
шњи кон церт на ком је, уз музич ку 
прат њу Народ ног орке стра Цен тра 
за кул ту ру Сир ми у март део наше 
фол клор не тра ди ци је пред ста
вљен изво ђе њем Дечи јег, као и 
Првог ансам бла. 

Кон церт Дечи јих ансам ба ла, који 
је 8. јуна одр жан на игра ли шту 
Сокол ског дру штва оме тен је 
лошим вре мен ским при ли ка ма, а 
кон церт Првог ансам бла из истих 
раз ло га одр жан је 9. јуна у Позо ри
шту „Добри ца Милу ти но вић“. Гости 
Дечи јег ансам бла били су Кул тур
ноумет нич ко дру штво „Доси теј 
Обра до вић“ из Гргу ре ва ца и дру
штва из Јар ка, Босу та и Шаши на
ца, док су у субо ту госто ва ли Срп
ско кул тур ноумет нич ко дру штво 
„Све ти Сава“ из Шида и Ансамбл 
народ них ига ра и песа ма „Ђидо“ из 
Бече ја, чиме је наста вље на њихо
ва дуго го ди шња сарад ња. 

Н.М.

ДЕЧИЈЕОЛИМПИЈСКЕИГРЕПРЕДШКОЛАЦА

Данзаигруитакмичење

После општин ске мани фе ста ци је, на 
тере ни ма ког рум ске Тех нич ке шко ле 
„Милен ко Брзак Уча“ одр жа не су 9. 

јуна дру ге Дечи је олим пиј ске игре пред шко
ла ца Сре ма у орга ни за ци ји УПВО „Поле та
рац“ Рума, Удру же ња спорт за све „Мост“ а  
под покро ви тељ ством рум ске општи не.

Основ ни циљ ове мани фе ста ци је је  про
мо ци ја пра вил ног здрав стве ног раз во ја 

и вас пи та ња деце, а на дру гој по реду на 
нивоу реги о на,  уче ство ва ла су деца  из 
Срем ске Митро ви це, Шида, Ири га, Шима но
ва ца  и дома ћи на – пред шко ла ца из Руме.

Мали ша ни  су се так ми чи ла у поје ди нач
ним дисци пли на ма ско ка у даљ из места, 
баца њу вор тек са и трча њу на 30 мета ра као 
и екип ној дисци пли ни, над вла че њу коноп
ца.

УчеснициДечијеолимпијаде
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Село Никин ци нала зи се 
у доњем Сре му, 17 
кило ме та ра од Руме 

чијој општи ни при па да. Први 
пут се поми ње 1338. годи не 
када је краљ Угар ске и Хрват
ске Кар ло Роберт покло нио 
има ње у доњем Сре му хрват
ском бану Мик цу. Оту да прво
бит ни назив насе ља, Микинц, 
који се вре ме ном пре тво рио у 
дана шњи, Никин ци. Након 
тур ске вла да ви не и њихо вог 
одла ска првом поло ви ном 18. 
века, на про стор Ники на ца и 
Хрт ко ва ца досе ли ло се око 
1.600 като лич ких алба на ца из 
брат ства Кли мен ти, а поред 
њих насе ље ни су и Мађа ри и 
Хрва ти. 

Током вла да ви не Мари је 
Тере зи је на овом тере ну били 
су засту пље ни и тала си коло
ни за ци је Нема ца и све до 
1944. годи не село су насе ља
ва ли Хрва ти, Мађа ри и Нем
ци. Тада се сво немач ко ста

нов ни штво исе ља ва, а у 
наред ном пери о ду током 
коло ни за ци ја и сти хиј ских 
досе ља ва ња срп ско ста нов
ни штво поста је већин ско. 
Данас у Никин ци ма живи око 
1.800 људи, а у зад ње вре ме 
при ме ћен је пад у бро ју ста
нов ни ка. 

О Никин ци ма се у јав но сти 
нај ви ше зна због Тех нич ко
опит ног цен тра Вој ске Срби је 
који се тамо нала зи, али о 
живо ту обич них људи у овом 
селу мало ко је инфор ми сан.

Пре ма речи ма пред сед ни ка 
Саве та месне зајед ни це у 
Никин ци ма Вели ми ра Мили

ћа, локал но ста нов ни штво се 
углав ном бави пољо при вре
дом, пре те жно ратар ством. 
Поред тога, одре ђен број 
људи бави се узга ја њем дува
на, а мно ги су поче ли да се 
баве и мали нар ством. 

Радо ван Чика рић, мали нар 
из Ники на ца је пен зи о нер, а 
из хоби ја се бави овим 
послом. Како каже, мали не је 
рани је гајио на јед ном и по 
хек та ру земље, али је заса де 
због непо вољ них откуп них 
цена морао да сма њи на један 
хек тар. Пре ма њего вим речи
ма, мали на ри који су мали 
пољо при вред ни ци нису у 
финан сиј ској могућ но сти да 
обез бе де соп стве не хлад ња
че, и због тога им откуп не 
цене одре ђу ју вла сни ци хлад
ња ча који од њих отку пљу ју 
овај плод. 

– Могу ја и овај један хек тар 
да запар ло жим, али нећу из 
ина та. Гаји ћу мали не увек, ма 
коли ко неко желео да нас 
сузби је. Пред сед ни ка Вучи ћа 
волим више него себе јер је 

Селоратара,малинара
ибогатеисторије

НИКИНЦИ

ВелимирМилић НиколаПетровићМирјанаЈанкелић

ОШ„БранкоРадичевић“
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до сада увек ста јао на пут 
мафи ји и хап сио их, и надам 
се да ће успе ти да ста не на 
пут и хлад ња ча ри ма који нас 
уце њу ју – каже Чика рић.

Пре ма речи ма пред сед ни ка 
Саве та месне зајед ни це 
Никин ци Вели ми ра Мили ћа, у 
селу посто ји и неко ли ко људи 
који се баве узго јем дува на. 
Како каже, про да ја листо ва 
ове биљ ке врло је испла ти ва 
и ови пољо при вред ни ци и у 
дана шњим тешким усло ви ма 
успе ва ју да опста ну. Нажа
лост, нијед ног дуван џи ју 
нисмо успе ли да нађе мо код 
куће, и због тога нисмо успе ли 
да сазна мо више поје ди но сти 
о овом послу.

Када је реч о мла дим Никин
ча ни ма, пре ма Мили ће вим 
речи ма, гото во сви су запо
сле ни. 

– Није запо слен само онај 

ко неће да ради. Већи на мла
дих успе ло је да се запо сли у 
фабри ка ма из рум ске општи
не. Ту су Хачин сон, Хелткер, 
Вај Вај и дру ге и већи на мла
ђих људи је иско ри сти ло ту 
при ли ку за запо сле ње, док се 
ста ри ји мешта ни пре те жно 
баве пољо при вре дом – каже 
Вели мир Милић.

Што се тиче заба ве, пре ма 
речи ма два де сет сед мо го ди
шњег Нико ле Петро ви ћа из 

Ники на ца, у овом селу мла ди 
се углав ном оку пља ју у локал
ном кафи ћу, а обич но изла зе у 
Руми, Шап цу или Пла ти че ву. 
Нико ла се тако ђе бави фуд ба
лом и игра за ФК Полет из 
овог села.

– Нас мушкар це, што се 
тиче дру штве ног живо та, 
углав ном вуче фуд бал, када 
се оку пи мо неде љом. Играм 
за Фуд бал ски клуб Полет, који 
се сада так ми чи у окви ру 

општин ске фуд бал ске лиге. У 
клу бу има мо и мла ђе кате го
ри је, пио ни ре, који се тре нут
но не так ми че, али и то пла ни
ра мо за сле де ћу годи ну – 
рекао је Нико ла и додао да је 
рум ска општи на 2016. годи не 
финан си ра ла изград њу три
би на на ста ди о ну овог фуд
бал ског клу ба и он је сада у 
ран гу четвр тог сте пе на так ми
че ња. 

У Никин ци ма се нала зи и 
осмо го ди шња Основ на шко ла 
„Бран ко Ради че вић“, коју 
поха ђа 105 уче ни ка свих раз
ре да. 

– Има мо бла ги тренд опа да
ња у бро ју уче ни ка. Што се 
тиче актив но сти, настав ни ца 
ликов ног зајед но са уче ни ци
ма осве жа ва ста ри инвен тар и 
од њега пра ви чуда. Укра шен 
је и један зид у школ ском дво
ри шту где су и уче ни ци пома
ло моло ва ли. Од апри ла про
шле годи не има мо и „Еко учи
о ни цу“ у школ ском дво ри шту, 
која је изгра ђе на нај ве ћим 
делом од сред ста ва из рум ске 
општи не, путем пар ти ци па тив
ног буџе ти ра ња. Овај лет њи
ко вац нам мно го зна чи због 
про ши ре ња про сто ра, јер има
мо само чети ри учи о ни це – 
рекла је дирек тор ка шко ле 
Мир ја на Јан ке лић и дода ла да 
је ове годи не у пла ну изград
ња моби ли ја ра за децу у окви
ру школ ског дво ри шта, тако ђе 
путем про јек та пар ти ци па тив
ног буџе ти ра ња. Пре ма њеним 
речи ма, овај про је кат је вео ма 
зна ча јан, јер на тај начин гра
ђа ни сами уче ству ју у фор ми
ра њу буџе та и тим путем се и 
ова шко ла из годи не у годи ну 
пола ко обна вља. 

НемањаМилошевић

У Никин ци ма, поред при
ват них, дуги низ годи на 
посто ји и опста је ста ра 
Земљо рад нич ка задру га, која 
је свој дана шњи облик задо
би ла 1991. годи не. Пре ма 
речи ма дирек то ра задру ге 
Милен ка Луке ше ви ћа, тада је 
задру гу у овом обли ку осно
ва ло 72 пољо при вред ни ка. 

– Број се вре ме ном сма њи
вао, како због уми ра ња, тако 
и због непо што ва ња задру
жних пра ви ла. Ова кав облик 
задру га већи на људи тре ти ра 
као кому ни стич ке. Сада укуп
но има мо три де се так задру
га ра, а бави мо се отку пом 
свих њихо вих про из во да. У 
дана шњим тешким усло ви ма, 
може се рећи да и даље 
добро функ ци о ни ше мо. Ова 
задру га има 59 хек та ра 
задру жне сво ји не и због тога 
у њу стал но ула же мо – рекао 

је дирек тор задру ге.
Пре ма њего вим речи ма, са 

задру гом сара ђу ју углав ном 
људи који има ју мале посе де, 
а један од њих је и Ненад 
Вељо вић, који се бави ратар
ством.

– Имам чети ри хек та ра сво
је земље, а у задру зи сам 26 
годи на. Без задру ге не бисмо 
опста ли. Она мора да посто ји 
ради малих сеља ка, јер дру
га чи је не бисмо функ ци о ни
са ли – каже Ненад.

Ништабеззадруге

У Никин ци ма већ 15 годи
на посто ји и Мађар ско кул
тур ноумет нич ко дру штво 
„Пете фи Шан дор“. Пре ма 
речи ма пред сед ни це Дру
штва, Ане Гуде ље вић, 
мешта ни ма позна ти је само 
као Ани ца, на овом месту се 
негу је мађар ска кул ту ра и 
тра ди ци ја.

– Пре све га бави мо се 
фол кло ром и стал но сара ђу
је мо и са окол ним КУДови
ма из Хрт ко ва ца, Шатри на
ца, Добри на ца, али и са они
ма из ино стран ства. Има мо и 
шко лу мађар ског јези ка, као 
и ради о ни це руч них радо ва. 
У Дру штво су добро до шли 
сви, без обзи ра на наци о нал
ност, а мно га деца веро ват но 
не би виде ла ни Нови Сад да 
нема путо ва ња која се орга
ни зу ју уз финан сиј ску подр
шку рум ске општи не и Покра
ји не, а пома же нас и мађар
ска вла да. Сво је ношње 
шије мо сами, а рум ска 
општи на нам је дони ра ла 
мате ри јал. Често орга ни зу је
мо и раз ли чи те видо ве дру

же ња. Тако ђе нам дола зе 
гости из Мађар ске, Хрват ске 
и дру гих зема ља, као и из 
дру гих места у Срби ји, а сво
јим кућа ма их при ма мо на 
пре но ћи ште. За све њих тру
ди мо се да обез бе ди мо 
покло не као суве ни ре – 
рекла је Ани ца. 

Ани ца је тако ђе и члан 
Удру же ња пче ла ра Срем. 
Како каже, има девет кошни
ца, а око врца ња меда и 
њего вог спра вља ња пома жу 

јој иску сни ји чла но ви удру
же ња. 

– Посе ћу је мо и сајам пче
лар ства, а поха ђа мо и семи
на ре. У вре ме цве та ња 
бршља на орга ни зу је мо 
Бршља ни ја ду, где са пче ла
ри ма из дру гих места орга ни
зу је мо дру же ња и спра вља
ње котли ћа. Тре нут но смо 
има ли врца ње багре ма, а 
мед про да јем или га кори сти
мо у КУДу као поклон за 
госте – закљу чу је Ани ца. 

Чардашимед

МиленкоЛукешевић НенадВељовић

РадованЧикарић

АнаГудељевић
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ПРИЧАОДВОЈИЦИГАРДИСТАИЈЕДНОМКОЊУВРАНЦУ

ДајеВезирзнаодаприча

ПавлеСтупавскимлађијерегрутованукраљевугарду,апрематадашњемзакону
сањимјенаодслужењевојногрокарегрутованиВезир.Њихдвојицасуупролеће
1926.годинеотишлазаједнонаодслужењевојногуБеоград.Већ1930.годинеугарду
је регрутованиСтеванСтупавски,Павловбрат, који је у војску отишао такође са
Везиром

Ово је пома ло нео бич на при ча 
о нео бич ном дога ђа ју, нео бич
ним рад ња ма још нео бич ни јих 

акте ра. Реч је о Вези ру, пре кра сном 
коњу вран цу и њего вим вла сни ци ма 
Павлу Сту пав ском ста ри јем, Павлу 
мла ђем, павло вом сину и Сте ва ну, 
павло вом дру гом сину. Када би Везир 
умео да испри ча свој живот њего ва 
сећа ња би веро ват но била слич на 
овим:

Везир се ождре био око 1923. годи не 
и вла сник му је био Павле Сту пав ски, 
имућ ни дома ћин и позна ти шид ски 
паор. Сре ћа му је од рође ња била 
накло ње на, јер је растао и изра стао 
у пре кра сног вран ца који је био дика 
и понос сво га газде и овај се пре ма 
њему тако и опхо дио. Везир у стар ту 
није био рад ни него парад ни коњ сво га 
госпо да ра којег је возио упрег нут у гик 
при ли ком оби ла ска њива и има ња. 
Павле је поред солид ног има ња сте као 
и шест сино ва и ћер ку.

Суд би на је хте ла да његов нај ста ри ји 
син, тако ђе Павле, и Везир зајед но ста
са ју и уђу у доба зре ло сти у вре ме када 
је Павле мла ђи тре ба ло да иде на 
одслу же ње вој ног рока, 1926. годи не. 
Павле мла ђи је регру то ван у кра ље ву 
гар ду, а пре ма тада шњем зако ну са 
њим је на одслу же ње вој ног рока регру
то ван и Везир. Њих дво ји ца су у про ле
ће те 1926. годи не оти шла зајед но на 
одслу же ње вој ног рока у Бео град. 

Павле мла ђи је био миран, тих, вре
дан али и поно сан мла дић који је 
држао до себе. Такав је био и вој ник 
и поно сио се тиме што је носио уни
фор му кра ље ве гар де а то се веро ват
но пре не ло и на њего вог нераз двој ног 
дру га Вези ра који је важио за изу зет но 
доброг и памет ног коња. Њих дво ји ца 
су дру го ва ли и зајед но про во ди ли вој
нич ке дане пуне три годи не све до 
1929. годи не када су часно напу сти ли 
вој ску и вра ти ли се у Шид. Вре ме на 
про ве де ног у кра ље вој гар ди зајед но 
са сво јим Вези ром, Павле се често 
сећао и о томе при чао сво јим потом
ци ма. То му је била и оста ла оми ље на 
и нај леп ша при ча које се увек са сетом 
сећао јер, иако се целог живо та после 
бавио пољо при вре дом и имао мно го 
дру гих коња, ни један није могао да 
заме ни њего вог Вези ра. 

Дого ди ло се да је крат ко вре ме те 
годи не и сле де ће 1930. Везир остао 
код свог газде Павла јер је већ почет
ком годи не за вој ску доспео и тре ћи 
Павлов син Сте ван, који је тако ђе 
регру то ван у кра ље ву гар ду, а са њим 
поно во и Везир. Њих дво ји ца су зајед
но оти шли на одслу же ње вој ног рока 
у Бео град. За Вези ра је укла па ње 
у вој нич ки живот про те кло врло брзо 
и успе шно што се не би могло рећи 
и за Сте ва на. За раз ли ку од Павла 
мла ђег, Сте ван је био неми ран мла дић 
који је био непо пра вљив боем и за 

раз ли ку од бра та, теже му је пада ла 
вој нич ка дисци пли на којој је ипак 
морао да се при ла го ђа ва. О вре ме ну 
про ве де ном у кра ље вој гар ди није 
пуно при чао. Веро ват но ни Вези ру 
дру ги вој ни рок није остао у нај при јат
ни јој успо ме ни. Сигур но су му ове три 
годи не слу же ња вој ног рока са Сте ва
ном теже пале него прве три годи не 
слу же ња са Павлом. Било како било 
у про ле ће 1933. Годи не Сте ван 
и Везир су се вра ти ли са одслу же ња 
вој ног рока. Сте ван се посве тио свом 
боем ском живо ту до кра ја живо та прво 
баве ћи се пољо при вре дом, а потом се 
вра тио и свом зани ма њу тргов ца којим 
се бавио до одла ска у пен зи ју. 

После шест годи на одсу ство ва ња, 
сва ко днев ним посло ви ма се вра тио 
и Везир. Одго јен и обу чен да буде 
парад ни коњ Везир је свој ста тус задр
жао и даље код Павла ста ри јег. Весе
ло је каскао, упрег нут у гик, возе ћи 
сво га газду на њиве и по има њу. 

Годи не су про ла зи ле и пола ко поче
ле да сусти жу и Вези ра и јед ног дана 
1944. годи не Везир се раз бо лео. Нажа
лост није помо гла ни помоћ вете ри на
ра. Везир се тихо растао са живо том, 
а Павлу ста ри јем су оста ле успо ме не 
на дру го ва ња са Вези ром током дугог 
низа годи на, а Павлу мла ђем и Сте ва
ну на поно сно слу же ње вој ног рока са 
пре кра сним вран цем у кра ље вој гар
ди. СтаниславСтупавски

ПавлемлађисаВезиромукраљевојгарди
Павлемлађиууниформи
краљевегарде
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Зрнопозрнобрашно

Кра јем девет на е стог 
века зрна ста хра на се 
мле ла помо ћу каме

ња. Круп ни је, одно сно сит
ни је бра шно доби ја ло се 
тако што су се каме ни мање 
или више сте за ли, при бли
жа ва ли или уда ља ва ли. 
Међу нај ста ри је мли но ве у 
Шиду убра ја се млин Раде 
Симу но ви ћа. Нала зио се на 
про сто ру дана шње Зеле не 
пија це. Кра јем прве деце ни
је два де се тог века у мли ну 
је избио пожар и он је уни
штен. То је била јед на од 
висо ких гра ђе ви на у Шиду 
у то доба  и после пожа ра 
вла сник због дуго ва није 
могао да повра ти млин, 
па је Хрват ска екс порт на 

бан ка из Загре ба про да ла 
млин. Један део купио је 
Густав Штурм, веле по сед
ник, а дру ги Ђока Спа јић, 
обо ји ца из Шида. Бра ћа 
Павло вић су нешто касни
је поди гли млин пре ко пута 
Сло вач ке цркве. Ина че, 
бра ћа Павло вић су се досе
ли ли из Брша ди на код Вуко
ва ра. Сма тра се да је млин 
подиг нут кра јем девет на
е стог века. Касни ји вла
сник мли на био је Хор ват, 
који је поред мли на имао и 
машин ску ради о ни цу. Каме
ње мли на и постро је ња 
изве сно вре ме је покре та ла 
пар на маши на. После изве
сног вре ме на, вла сник се 
сели из Шида и оба ве шта

ва да про да је млин. Лепо ја 
Радо ва но вић, млин купу је 
1905. годи не. Модер ни зу је 
га, а касни је се у рад укљу
чу је и поро ди ца Трња ков. 
У мли ну су зрна сту хра ну 
мле ли како шид ски тако и 
сеља ци из окол них места. 
Коло не кола биле су јако 
дуге, а посеб но у пери о
ду после жетве. Чека ло се 
дани ма и ноћи ма да би се 
доби ло бра шно и меки ње. 
Како су потре бе посто ја
ле све веће за овај посао 
поди же се још један млин 
(на месту дана шње НИС
ове бен зин ске пум пе). Први 
вла сник мли на био је Тони
ка Леман, а касни је Петар 
Лау фер. У мли но ви ма су 

ради ли рад ни ци који су зна
ли да оба вља ју и машин ско 
 бра вар ске посло ве, тако 
да су сами врши ли мање 
оправ ке. Поро ди це Ста ни
ву ко вић и Лау фер су 1938. 
годи не  купи ле млин који 
је реги стро ван под име ном 
Ста ни ву ко вић Урош и Лау
фер Петар мла ђи  Млин и 
пека ра. Млин је после Дру
гог свет ског рата наци о на
ли зо ван и демон ти ран, да 
би касни је ту било скла ди
ште осјеч ке пива ре, све до 
деве де се тих годи на про
шлог века. У Шиду је пред 
Дру ги свет ски рат радио и 
млин чији су вла сни ци били 
Миша Плах ћин ски и Јошка 
Хеме ла.  Д.Попов

МлинСтанивуковићЛауферданас

Породице
Станивуковићи
Лауферсу1938.
годинекупиле

млинкојије
регистрован
подименом

Станивуковић
УрошиЛауфер

ПетармлађиМлин
ипекара.Млинје

послеДругог
светскограта

национализован
идемонтиран,

дабикаснијету
билоскладиште
осјечкепиваре

ПРЕДСТАВАУМИТРОВАЧКОМПОЗОРИШТУ

МигрантижелеБатајницу
У драм ском кома ду „Мигран ти желе 

Батај ни цу” (који је адап та ци ја тек ста 
„Инди јац у Бронк су”, добит ни ка Пули
це ро ве награ де, баш за овај комад и 
писца Изра е ла Хоро ви ца) обра ђе
ни су про бле ми наси ља, мигра ци ја 
и кому ни ка ци је са који ма се сусре ћу 
сто ти не хиља да мигра на та из Афри ке 
и Ази је уто пље них у сто ти не мили о на 
Евро пља на.

Игра на на Бро две ју пре ко 50 годи на, 
у три раз ли чи та бро двеј ска позо ри
шта, са Ал Паћи ном, Џоном Каза лом, 
Џоном Мал ко ви чем и Гери јем Сини

сом у поде ли, овај комад дола зи и у 
Срби ју и поста вља основ но пита ње 
људ ског посто ја ња ко смо онда кад 
нас нико не види?

Игра ју: Дими три је Илић (Патуљ ци са 
наслов них стра на, Читу ља за Еско ба
ра, Црни гру ја, итд), Раде Ћосић (Мон
те ви део Бог те видео, Афтер пар ти, 
Вра ти ће се роде, итд.) и Зоран Ћосић 
(Мој рођак са села, Бољи живот, Бела 
лађа, итд.). Режи ја: Мар ко Јови чић.

Пе так 15. јун у 20 сати, Вели ка сце на 
Позо ри шта „Добри ца Милу ти но вић“. 
Резер ва ци је: 022615115.
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Знамење
житарскогСрема Пише:

МаријаВукајловић

АРХИТЕКТУРАСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ:СТАРЕКУЋЕ,ПРИЧЕИСЕЋАЊА

На Жит ном тргу, у ста ром град
ском језгру,  нала зи се веле леп
но зда ње Павла Вуја шко ви ћа из 

19. века, које од куће житар ских трго
ва ца, пре ко штам па ри је, данас нашав
ши нову наме ну у про дав ни ци обу ће и 
даље све до чи сво богат ство оног сло ја 
житар ског Сре ма, коме је при па да ло. 

Први писа ни помен поро ди це Вуја
шко вић нала зи мо у град ским ана ли ма, 
где се поми ње Јован Вуја шко вић, који  
1807. годи не има у посе ду број не ора
ни це и сенокоснеливаде, као један од 
нај бо га ти јих земљо по сед ни ка у Лаћар
ку, иако је, како се напо ми ње  живео у 
Митро ви ци. Вуја шко ви ћи су се прво 
бави ли сапун џиј ским зана том, што је у 
оно вре ме било вео ма атрак тив но 
зани ма ње, за које су се кал фе отима
ле за мај стор ско пра во, пре него што 
је 1838. годи не Јова нов син Јан ко са 
још чети ри тргов ца и зана тли је тра жио 
дозво лу да тргу је житом и бра шном. 
Добив ши дозво лу Вуја шко ви ћи запо
чи њу бавље ње уно сним зани ма њем, 
као што је трго ви на жита ри ца ма, у 
кон ти ну и те ту читав век. Да је трго ви на 
житом била вео ма раз ви је на у 19. веку 
у самом цен тру гра да све до чи и назив 
трга Жит на пија ца, који се сачу вао до 
дана шњих дана, као јед но од зна ме ња 
бога те исто ри је гра да.

Трго ви ном житом бави ће се и Јан ков 
унук Павле, који ће у послед њој четвр
ти ни 19. века сагра ди ти веле леп ну 
кућу на јед ном од град ских трго ва, који 
је у то вре ме у току пијач них дана, сај
мо ва и ваша ра врвео од трго ва ца и 
наро да из гра да и око ли не.  Уз кућу 
сагра ђе на је и вели ка спрат на гра ђе
ви на јед но став не архи тек ту ре, која је 
слу жи ла као мага цин ски про стор за 
жито, поред још јед ног скла ди шта иза 
трга, на оба ли реке Саве. Павле се 
оже нио Зор ком из чуве не митро вач ке 
поро ди це Васи лић, чији брат је био 
Тео дор Васи лић, митро вач ки гра до на
чел ник до првог свет ског рата. После 
Павло ве смр ти 1908. годи не, син 
Мили вој наста вља оче ву трго ви ну и 
као нај ста ри ји од потом ства оста је да 
живи у кући. Пре ма онда шњем оби ча ју 
није засни вао поро ди цу, све док није 
поудавао сестре, за рум ске и митро
вач ке тргов це.

Масив на пра во у га о на гра ђе ви на 
поде ље на кор дон ским вен цем, који 
дели при зем ни од спрат ног дела дом
ини ра тргом, поред архи тек тон ских 
ква ли те та и самим сво јим сме шта јем 
на углу ули ца Жит на пија ца и дана
шње ули це Ђуре Јакшића. Посе ду је 
две улич не фаса де, које су под јед на ко 
деко ра тив но обли ко ва не и наме ћу се 

Масивна
правоугаона

грађевинаподељена
кордонскимвенцем,
којиделиприземни
одспратногдела
доминиратргом,

поредархитектонских
квалитетаисамим
својимсмештајем

науглуулицаЖитна
пијацаиданашње

улицеЂуре Јак ши ћа
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погле ду посма тра ча сво јим сна жно 
про фи ли са ним пот кров ним вен цем 
сачи ње ним од кон зо ла, луч но засве де
ним про зо ри ма, сти ли зо ва ним зве зда
стим моти ви ма у пара пе ту про зо ра и 
еле мен ти ма маски у заба ти ма боч не 
фаса де. Еле ган тан склоп про зо ра у 
про че љу фаса де пре ма тргу пове за
них спо је ним заба ти ма, чини изу зет ну 
цели ну, која оста вља ути сак јед не нео
ре не сан сне пала те, а деко ра тив ни 
пила стри са хори зон тал ним про се ци
ма на уга о ним дело ви ма гра ђе ви не 
дају поред моно лит но сти нео п ход ну 
лако ћу овом једин стве ном зда њу у 
град ској архи тек ту ри. 

Наста ла у тада вла да ју ћем еклек ти
ци зму, меша њу нео ре не сан сних, нео
ба рок них и кла си ци стич ких обли ка у 
јед ној нео стил ској кон цеп ци ји пока зу је 
изу зет но висок ниво од про јек та до 
архи тек тон ског изво ђе ња про из и шлог 
из руке мај сто ра, без сум ње шко ло ва
ног на нај бо љим европ ским гра ди тељ
ским тра ди ци ја ма. Кућа при па да 
новом типу згра да, који се раз вио кра
јем 19. века, некој врсти послов но  
стам бе них пала та.   Послов не пала те 
одли ко ва ла је јасна поде ла изме ђу 
послов ног и стам бе ног дела, која се 
огле да ла у начи ну моде ло ва ња фаса
да. Наста ле по угле ду на беч ке узо ра, 
кроз обра ду архи тек тон ских еле ме на
та јасно је раз дво јен послов ни садр
жај, у при зе мљу, од стам бе не спрат не 
ета же, са моти ви ма исто риј ских сти ло
ва, видљи вих у изра же ни јој спрат ној 
архи тек тон ској моде ла ци ји. 

У про стра ном ста ну, који је зау зи мао 
цео спрат ни про стор, у чијем сре ди
шњем делу се нала зио вели ки салон  
целом шири ном куће са бога тим дрво
ре зба ре ним моби ли ја ром, купо ва ним у 
Бечу и Пешти и сачу ва ним код пото ма
ка гене ра ци ја ма су живе ле број не 
поро ди це Вуја шко ви ћа. Сте пе ни це од 
про фи ли са ног белог мер ме ра са деко
ра тив ном огра дом од кова ног гво жђа 
на спра ту су има ле ста ја ли ште, које је 
у лет њим месе ци ма слу жи ло као тера
са за седе ње са изла зом на бал кон, 
пре ма боч ној ули ци, бив шојКазанџиј
ској  ули ци или Казанџилуку, како 
Митров ча ни углав ном нази ва ју овај 
део гра да.

Рад ња за трго ви ну житом носи ла је 
назив ПавлеВујашковић и оста ла је да 
тра је под тим име ном и касни је кроз 
чита ву прву поло ви ну 20. века. У при
зем ном делу, који је по про јек ту био 
наме њен за потре бе трго ви не сме њи
ва ли су се вре ме ном број ни садр жа ји 
од лекар ске орди на ци је до Срем че ви
ће ве ста кла р ске рад ње. После рата у 
при зем ном делу ско ро пола века ради
ла је Матро зо ва штам па ри ја. Током 
деве де се тих годи на штам па ри ја ће 
бити изме ште на из стр о гог цен тра гра
да, а на њеном месту Матроз  ће 
отво ри ти соп стве ну папир ни цу Пети
ца. 

Од наци о на ли за ци је изу зет је стан 
на спра ту, где је живе ла Мили во је ва 
супру га Миле ва. После њене смр ти 

1975. годи не наслед ни ци су про да ли 
спрат ни део куће митро вач кој фабри
ци папи ра Матрозу за потре бе кан це
ла риј ског про сто ра. Има ли су шесто ро 
деце, три сина и три кће ри. Кћер ка 
Олга живе ла је у поро дич ној кући до 
сво је уда је 1947. годи не, а цео свој 
рад ни век про ве ла је као слу жбе ни ца. 
Из при че њене ћер ке Вере Бог да но вић 
сазна је мо нешто више о овој чуве ној 
митро вач кој поро ди ци. Вуја шко ви ћи су 
отво ри ли био скоп Зеленодрво,у дру
гој поло ви ни 20тих годи на про шлог 
векау згра ди коју су намен ски гра ди ли 
за ту свр ху. У делу гра да под нази вом 
Зелено дрво има ли су огр о ман плац, 
на коме су се нала зи ли поред био ско
па, еко но ми ја и ради о ни ца у виду  
ману фак ту ре за изра ду неке врсте 
гуми ра не поста ве за вој ну оде ћу. Има
ли су Вуја шко ви ћи и кућу на месту 
дана шње Балконије, коју су после 
рата про да ли, као и кућу у бли зи ни 
мале цркве Св Сте фа на на Сави у 
којој је био сме штен Вал, пре свог пре
се ље ња на град ску пла жу. Дожи ве ла 
је суд би ну мно гих кућа на оба ли Саве. 
Као и кућа Ада мо ви ћа пору ше на је 
током изград ње наси па, а има ла је 
пре ма чуве њу прво пар но купа ти ло у 
Митр о ви ци.  У непо сред ној бли зи ни 
Мале цркве нала зио се, већ поме ну ти 
вели ки мага цин за жито на месту  
дана шње Музејскеулице, који је пору
шен 1961/62. годи не, а на њего вом 
месту сази да не при ват не куће.  

Пре јед ну деце ни ју ком плет ну кућу 
је купио нови вла сник, који је непо
сред но после купо ви не  пред у зео 
опсе жне гра ђе вин ске радо ве на њеној 
рекон струк ци ји и адап та ци ји. Под над
зо ром  град ског Завода за заштиту
споменика културе пред у зе ти су 
радо ви на ста тич кој сана ци ји објек та, 
коме је у пот пу но сти вра ћен прво би
тан изглед. 

Жит ни трг је, пре откри ва ња архе о
ло шког лока ли те та у њего вом цен
трал ном делу био попло чан каме ном 
кал др мом и слу жио је за оку пља ње 
купа ца и про да ва ца жита и оста лих 
трго ва ца. Била је и оста ла кроз цео 
про шли век, до данас упе ча тљи во зна
ме ње житар ског Сре ма, као јед на од 
нај леп ших кућа на Жит ном тргу и 
пред ста вља дело бога те гра ђан ске 
архи тек тон ске башти не од непро це
њи ве вред но сти, којој је успе шно вра
ћен прво би тан изглед. Уз ком плет ну 
рекон струк ци ју згра де Златни јелен,
која је до теме ља сру ше на и поно во 
рекон стру и са на из ста тич ких раз ло га, 
данас про дав ни це спорт ске опре ме 
Ђак, изград њом новог тржног цен тра 
Универекспорт, уз  про дав ни цу обу ће 
Метро сме ште ној у нека да шњој Вуја
шко ви ће вој кући, ожи вљен је кварт, 
новим садр жа ји ма у скла ду са савре
ме ним добом и новим потре ба ма гра
ђа на, али и даље у доме ну трго ви не, 
која је одвај ка да била обе леж је овог 
дела цен трал ног град ског језгра. 

Уследећемброју:
КућапородицеБережни

Житнитргје,
преоткривања
археолошког
локалитетау

његовомцентралном
делубиопоплочан
каменомкалдрмом

ислужиојеза
окупљањекупаца
ипродавацажита
иосталихтрговаца.
Билајеиостала

крозцеопрошливек,
доданасупечатљиво
знамењежитарског
Срема,каоједна
однајлепшихкућа
наЖитномтргу

ипредстављадело
богатеграђанске
архитектонске
баштинеод
непроцењиве

вредности,којојје
успешновраћен
првобитанизглед



40 13. JUN 2018.  M NOVINE

ОВАН:На врло успе
шан и ефи ка сан 
начин може те да 
завр ши те низ послов

них дого во ра на раз ли чи тим 
стра на ма. На ваше само по у зда
ње додат но ути чу пози тив ни 
комен та ри и сја јан ути сак о коме 
се гово ри. Парт нер поне кад уме 
да поре ме ти ваш емо ти ван 
ритам, на сре ћу уме те да се ори
јен ти ше те пре ма кре а тив ним 
садр жа ји ма и новим изво ри ма 
радо сти. 

БИК: Осе ћа те кре а
тив ну инспи ра ци ју и 
потре бу да про ши ри
те сво је види ке. 

Важно је да при ла го ди те свој 
про фе си о нал ни стил и вред но
сне кри те ри ју ме пре ма зајед нич
ким инте ре си ма. Емо тив ни занос 
у вама буди нове иде је и под сти
че вели ку радост. Љубав на хар
мо ни ја пози тив но ути че на ваше 
ком плет но само по у зда ње и на 
вели ки занос. 

БЛИЗАНЦИ:У досто
јан стве ном сти лу и 
без суви шних пита ња 
при хва та те нечи је 

кри тич ко мишље ње које вам се 
не допа да. Усме ри те сво ју кре а
тив ну енер ги ју у кори сном прав
цу и стр пљи во саче кај те на одго
ва ра ју ће усло ве. Сво ја осе ћа ња 
не може те да под ве де те под нека 
разум на мери ла, али то вам 
неће сме та ти да оства ри те сво је 
љубав не наме ре.

РАК: Нала зи те се у 
сјај ној фор ми и има
те врло амби ци о зне 
пла но ве. Уз одре ђе

ну дозу мудро сти и са добро 
осми шље ним поте зи ма лако 
може те да оства ри те сво је 
послов не наме ре. Ста ло вам је 
да одр жи те роман тич ну сли ку у 
одно су са бли ском осо бом. 
Ваша емо тив на инспи ра ци ја 
поне кад пре ва зи ла зи и нечи ја 
скри ве на машта ња. 

ЛАВ:Поку ша ва те да 
про ме ни те уста ље на 
пра ви ла на послов ној 
сце ни, али при ме ћу

је те изве сно него до ва ње. Око ли
на није заин те ре со ва на да подр
жи ваше савре ме не иде је о 
посло ва њу. Довољ но сте сна ла
жљи ви да оства ри те раз ли чи те 
емо тив не кон так те, али не воли
те да се нала зи те на мети нечи
јег испи ти ва ња. 

ДЕВИЦА: Врло сте 
енер гич ни у ситу а ци
ја ма када бра ни те 
сво је послов не циље

ве и инте ре се, али нема те 
довољ но кон цен тра ци је да се 
посве ти те детаљ ној ана ли зи 
дога ђа ја. Важно је да раци о нал
но кори сти те сво ју енер ги ју и 
вре ме. Ком пли мен ти које доби ја
те од неко га са стра не, наво де 
вас на погре шна оче ки ва ња. 

ВАГА: Изне над не 
про ме не на послу 
реме те ваш сва ко
днев ни ритам, али у 

свом типич ном мани ру делу је те 
врло енер гич но и не оду ста је те 
од зацр та них циље ва. Задо вољ
ство и хар мо ни ја која вас пра ти у 
поро дич ном живо ту или у одно су 
са воље ном осо бом, пози тив но 
се рефлек ту је на ваше пона ша
ње и изглед. 

ШКОРПИЈА: Пра ти 
вас неиз ве сност у 
про це ни нових дога
ђа ја на послов ној 

сце ни. Не кри је те да су ваша 
оче ки ва ња вели ка, међу тим при
ме ћу је те да сарад ни ци цесто 
мења ју сво је мишље ње. Осло ни
те се на прак ти чан дух и на спо
соб ност ана ли тич ког расу ђи ва
ња. Иако ваш љубав ни однос 
није пре те ра но иди ли чан , то вам 
неће сме та ти да се пред ста ви те 
у пози тив ном све тлу. 

СТРЕЛАЦ: Захва љу
ју ћи доброј вешти ни 
пре го ва ра ња успе ва
те да се укло пи те и 

послов не дого во ре. Про ши ри те 
сво ја про фе си о нал на инте ре со
ва ња у раз ли чи тим прав ци ма 
изра жа ва ња. Нега тив на тен зи ја 
која посто ји изме ђу вас и воље не 
осо бе тре ба да вас покре не на 
нови импулс и љубав но збли жа
ва ње. Учи ни те све да усре ћи те 
воље ну осо бу. 

ЈАРАЦ:У неким изне
над ним дога ђа ји ма 
мора те дело ва ти тре
зве но. Поне кад 

посто је про бле ми који зах те ва ју 
фазу кре а тив не инку ба ци је, пре 
него што се искри ста ли ше доба 
одлу ка. У одно су са парт не ром 
честе про ме не рас по ло же ња 
ства ра ју додат ну нер во зу. Дога
ђа ји из вашег љубав ног живо та 
не тре ба да зао ку пља ју пажњу 
јав но сти. Буди те дис крет ни. 

ВОДОЛИЈА: Уме те 
да про це ни те повољ
ну ситу а ци ју и веру је
те у сво је зна ње. 

Важно је упо тре би те прак тич но 
иску ство и да пра вил но зашти ти
те сво је инте ре се. У одно су са 
воље ном осо бом, боље је да 
неке ства ри мудро пре ћу ти те 
него да заго ва ра те дија лог који 
води ка ривал ству или рас пи ри
ва њу ниских стра сти. 

РИБЕ: Ста ло вам је 
да буде те запа же ни у 
послов ним кру го ви
ма, али све има сво ју 

цену или разум ну гра ни цу, до 
које вам је дозво ље но да импро
ви зу је те са ори ги нал ним иде ја
ма. У љубав ном живо ту углав
ном се упра вља те пре ма сво јим 
емо тив ним импул си ма и потре
ба ма. Парт нер са при мет ним 
него до ва њем слу ша ваше иде је. 
Про на ђи те склад ну фор му лу. 

VREMEPLOV
13.јун

323. п.н.е. У Ва ви ло ну умро 
Алек сан дар III Ма ке дон ски, 
Алек сан дар Ве ли ки, је дан од 
нај ве ћих вој ско во ђа у свет ској 
исто ри ји. Ње го ва ле ген дар на 
лич ност би ла ин спи ра ци ја 
мно гих умет ни ка. 

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

15.јун
1982. Ар ген тин ске сна ге на 
Фо кланд ским остр ви ма пре да
ле су се Бри тан ци ма. Ти ме је 
окон чан рат у ко јем је по ги ну ло 
око 1000 љу ди. 
1992. Срп ски књи жев ник 
До бри ца Ћо сић иза бран за 
пр вог пред сед ни ка СР Ју го сла
ви је.

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

17.јун
1579. Ен гле ски мо ре пло вац и 
гу сар Френ сис Дрејк про гла сио 
су ве ре ни тет Ен гле ске над Њу 
Ал би о ном, да нас Ка ли фор ни
јом
1867. Ен гле ски хи рург Џо зеф 
Ли стер пр ви пут у исто ри ји 
ме ди ци не упо тре био ан ти сеп
тик ка да је опе ри сао сво ју 
се стру Иза бе лу. 
1944. Исланд по стао не за ви
сна ре пу бли ка по што су ње го
ви ста нов ни ци на ре фе рен ду
му од лу чи ли да се одво је од 
Дан ске. 

18.јун
1853. У Бе чу умро пе сник 
Бран ко Ра ди че вић, нај зна чај
ни ји пред став ник ро ман ти зма у 
срп ској књи жев но сти. Био при
ста ли ца ре фор ме је зи ка, Ву ка 
Ка ра џи ћа, а пе снич ким сло бо
да ма озна чио но ву епо ху срп
ске по е зи је.

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

HOROSKOP

Среда,13.јун(31.мај)
Све ти апо стол Јер ма, Све ти 
муче ник Ерми је

Четвртак,14.(1)јун
Све ти муче ник Јустин Фило
соф; Пре по доб ни Јустин Ћелиј
ски

Петак,15.(2)јун
Све ти Ники фор; Све ти све ште
но му че ник Ера змо Охрид ски

Субота,16.(3)јун
Све ти муче ник Луки ли јан и дру
ги с њим

Недеља,17.(4)јун
Св.мир. Мар та и Мари ја; Св. 
Јоа ни ки је Црно гор ски; Св. све
муч. Ђор ђе Богић

Понедељак,18.(5)јун
Све ти све ште но му че ник Доро
теј, Пре по доб ни Петар Кори
шник 

Уторак,19.(6)јун
Пре по доб ни Виса ри он; Пре по
доб ни Ила ри он Нови

Crkveni
kalendar

• Крчење желуца је
болест социјалних сло
јева.
• Капетан нашег брода
чврсто држи кормило у
рукама–иплива.
• Нико од политичара
није био за рат. Зато су
морали бити мобилиса
нидругиљуди.

Сложенац
Састојци:500600 г сви ње ти не

од бута (или јуне ти не), 1 гла ви ца
црноглука,2 дл сока од пара дај
за, мало кеча па, веге та, бибер и 
со по уку су, 600 г очи шче не зеле
не бора ни је, шољи ца пирин ча, 3 
јаја, 3 каши ке павла ке и 150 г 
кач ка ва ља.

Припрема: Бора ни ју изблан
ши ра ти у сла ној води 15так мину
та. Након тога је доброоце ди тии 
оста ви ти са стра не. На мало уља 
про пр жи ти исец кан лук и месо 
исе че но на мање коц ки це. Зачи
ни типо уку су,дода ти пара дајз и 
кечап, нали ти са мало воде по 
потре би Идин ста ти око 30 мину та
покло пље но уз повре ме но меша
ње и дода ва ње воде.
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Млади нису заинтересовани да раде овај посао јер
сматрајудаједостапрљавинапоранбезвећезараде.
Истинанисудалекоодтога јерпосаозаистанијелак,
кажеЂорђеТодоровић

Обу ћар ство је нека да био  занат 
зла та вре дан, а данас је зани ма
ње које већи на мла дих избе га ва. 

Један од ста ри јих зана та који је људи
ма обез бе ђи вао при стој ну зара ду пола
ко одла зи у про шлост. Ипак у Срем ској 
Митро ви ци, као и у дру гим гра до ви ма, 
може мо и дан данас наи ћи на обу ћар
ске рад ње. Жељ ко Савић један од 
митро вач ких обу ћа ра нам је обја снио 
како је почео са радом, а како данас 
функ ци о ни ше обу ћар ска рад ња коју 
држи.

– Почео сам да радим овај посао 
поред стри ца. Он је држао ову рад њу и 
имао је пуно посла те сам ја дола зио да 
му помог нем. Нисам ни сањао да ћу 
живе ти од овог посла, али мало по 
мало, док сам радио са њим ја сам се 
ухо дао и сам  отво рио сво ју ради о ни цу. 
Касни је када је он умро наста вио сам 
да радим овде у њего вој ради о ни ци и 
ето већ 20 годи на се бавим обу ћар
ством. Када сам ја почео да радим била 
је стра шна инфла ци ја јер су људи због 
недо стат ка нов ца ски да ли ста ре ципе
ле са тава на и крпи ли их. У рад њу се 
није могло ући коли ко је било ципе ла и 
коли ко смо има ли посла. Сада су као 
боља вре ме на и може се нешто зара ди
ти али на кра ју се све све де на суво 
пре жи вља ва ње, рекао је Жељ ко Савић. 

Он дода је у сво јој обу ћар ској рад њи 
ради све поправ ке, од пот пе ти ца, рај
фе шлу са, лубо ва до лепље ња обу ће 

али да је нај ве ћи про блем тај што је 
дана шња обу ћа неква ли тет на, па је 
самим тим теже тако нешто попра ви ти. 
Жељ ко каже да у почет ку није волео 
овај посао али како је вре ме про ла зи ло 
он је заво лео то што ради те сада себе 
често ухва ти како једва чека да оде у 
ради о ни цу где има свој мир.

Мало даље упу ти ли смо се ка још 
јед ној обу ћар ској рад њи. Обу ћар Вла
ди мир Јова но вић који је био затр пан 
послом али издво јио је вре ме да нам 
обја сни како је почео са радом и како 
данас пре жи вља ва оба вља ју ћи тај 
посао.

– Овај посао сам почео да радим са 
оцем. Ради ли смо и нисмо могли да 
постиг не мо коли ко је било посла у 
почет ку. Радим коли ко могу да постиг
нем буду ћи да сам послед њих седам 
годи на сам у рад њи. Нико неће да ради 
као обу ћар, јер је посао напо ран, а 
зара де су мале. Људи ма је испла ти ви је 
да купу ју нову обу ћу, него да попра
вља ју ста ру, јер данас има пуно обу ће 
која се може купи ти за мале паре, каже 
Вла ди мир Јова но вић.

И баш када само поми сли ли да је 
при ча упот пу ње на наи шли смо на још 
јед ну обу ћар ску рад њу. Доче као нас је 
обу ћар Ђор ђе Тодо ро вић вид но рас по
ло жен да са нама поде ли при чу какви 
су били њего ви поче ци.

– Ову про дав ни цу сам отво рио пре 
10 годи на и могу да кажем да је тада 

било боље иако сам био на почет ку. 
Завр шио сам учи тељ ску шко лу и 
мислио сам да ћу доби ти посао у стру
ци али ми то није успе ло. Након тога 
радио сам у мно гим фир ма ма али када 
су те фир ме про па ле остао сам без 
посла. Док је мој отац био жив радио је 
као обу ћар, међу тим он није имао сво ју 
ради о ни цу. Након њего ве смр ти раз ми
шљао сам шта да радим са мате ри ја
лом који је остао и тако сам мало по 
мало почео да радим овај посао. Ја 
сам само ук и када сам почео да се 
бавим обу ћар ством учио сам посао 
тако што сам гле дао како ста ри је коле
ге раде, затим када се поја вио интер
нет то је било лак ше па сам на тај 
начин учио. У почет ку је било тешко јер 
нисам знао да одра дим све посло ве а 
муште ри је су се поја вљи ва ле у вели
ком бро ју. Мла ди нису заин те ре со ва ни 
да раде овај посао јер сма тра ју да је 
доста прљав и напо ран без веће зара
де. Исти на нису дале ко од тога јер 
посао заи ста није лак. Мислим да сва ки 
посао пре све га тре ба воле ти, каже 
Ђор ђе Тодо ро вић.

Он као и њего ве коле ге дода је да је 
данас обу ћа неква ли тет на и да поправ
ка такве обу ће иде теже него са ква ли
тет ни јом ципе лом. Што се тиче цена он 
обја шња ва да се цене нису мења ле 
током годи на, и да се он као и њего ве 
коле ге тру ди да иза ђе у сусрет муште
ри ја ма коли ко год да је то могу ће.

Чиње ни ца је да се од занат ских 
посло ва данас не може лагод но живе ти 
али лепо је виде ти људе који се упр кос 
томе и даље тру де да одр же зана те јер 
се поче ци не забо ра вља ју.

АндреаДимић

ЗАНАТИИЗАНТАЛИЈЕ:ОБУЋАРИ

Ципеленећеимати
кодапоправља

ЖељкоСавићВладимирЈовановић

ЂорђеТодоровић
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ПОРТРЕТУМЕТНИК:ДАМИРСАВИЋ,СЛИКАР

Љубавислобода
крозсликарство
Често може мо чути да умет ни ци 

виде свет тотал но дру га чи је од 
оста лих и да самим  тим то 

посма тра ње ожи ви са сва ком насли ка
ном сли ком тог умет ни ка. Један од 
таквих је и митро вач ки сли кар Дамир 
Савић који за себе већ на почет ку раз
го во ра исти че да је сло бо дан стре лац. 
Оно што се може при ме ти ти на самом 
ула ску у његов ате ље јесте то да је 
неко ко доста ради и ула же у свој 
посао. Њего ва дела оди шу ствар ним 
ства ри ма које нас сва ко днев но окру жу
ју. И док ства ра он даје живот сва ком 
њего вом делу тру де ћи се да кроз пор
тре те и пеј за же пре не се не само лепо
ту већ душу и емо ци ју. За М нови не 
сли кар Дамир Савић откри ва како је 
почео да се бави сли кар ством и шта га 
је при ву кло да кре не путем реа ли зма.

– Од када знам за себе нису могли 
да ми узму олов ку из руке. Стал но сам 
нешто шарао и вре ме ном је то поста
ло озбиљ ни је  те сам се из шаре ног 
дечи јег све та који сам осли ка вао пре
шао на кла сич но сли кар ство. Прве 
кора ке сам напра вио у сред њој шко ли 
у ате љеу Дра га на Мар ти но ви ћа где 
сам озбиљ но учио и пома гао њему око 
њего вих сли ка. Затим сам упи сао 
ликов ну ака де ми ју где сам сте као дру
га чи ја иску ства. Љубав пре ма кла сич
ном сли кар ству тра је и дан данас. 
Живим искљу чи во од сли кар ства и 
бавим се про да јом сли ка, каже Дамир 
Савић.

Међу тим он дода је и то да вео ма 
мало изла же сво је сли ке и да углав
ном оно што насли ка одмах буде про
да то.

– Јако мало изла жем сво је сли ке 
зато што их немам у оно ли кој мери 
коли ко би то тре ба ло да буде за изло
жбу. Раз лог је тај што има доста људи 
који чека ју да им насли кам сли ку и 

када то буде гото во ско ро увек та сли
ка буде про да та тако да ни ја не стиг
нем да је се нагле дам, рекао је Дамир 
Савић.

Он нам је обја снио због чега је баш 
ода брао реа ли зам и шта је оно што нај
ра ди је црта како за сво ју душу тако и за 
оне који желе да купе њего ве сли ке.

– Нај ви ше волим да сли кам пор тре
те, а на дру гом месту су ми пеј за жи. 
Сли ке радим за себе  и јако често 
радим поруџ би не али их радим тако 
што куп ци ма кажем шта могу да оче ку
ју од мене. Уко ли ко се са куп ци ма дого
во рим око моти ва који се укла па ју у мој 
опис онда то радим, а ако куп ци има ју 
жеље које се не укла па ју у мој рад, 
дра ге воље пре по ру чим сво је коле ге 
које се тиме баве, каже Дамир Савић.

С обзи ром на то да живи од овог 
посла Дамир је умет ник чије се сли ке 
могу виде ти  у хоте ли ма како у Срби ји 
тако и у ино стран ству. Оно што нас је 
зани ма ло било је где Дамир нала зи 
инспи ра ци ју за ства ра ње сво јих сли ка.

– Један од ликов них кри ти ча ра је 
при ме тио да су моје сли ке пове за не у 
неки једин стве ни опус више ликов ним 
при сту пом него моти ви ма. Пошто радо 
цртам пор тре те тру дим се да те сли ке 
има ју душу и то је оно што ми  сли ка ри 
мора мо да ухва ти мо, оно нешто што је 
често неу хва тљи во. Пошто сам реа ли
ста мотив  је увек пре не ти оно што 
гле да те испред себе, било да је то 
мотив при ро де или нека фото гра фи ја. 
Ми те моти ве пре ло ми мо кроз нашу 
уну тра шњу при зму и напра ви мо нешто 
тре ће. Када радим пор тре те по фото
гра фи ја ма ја се тру дим да побег нем од 
фото гра фи је и намер но одем у шире 
поте зе какве су има ли сли ка ри у 19. 
веку да се не би виде ло да је рађе но 
по фото гра фи ји већ да би изгле да ло 
као да је модел био при су тан. Што се 

тиче пеј за жа они ме одма ра ју и без 
обзи ра на то што су лак ши за црта ње 
они има ју дуби ну. Са пеј за жи ма ми 
пред ста вља мо есен ци ју лепо те и ако 
сли кар успе да заро би тај моме нат 
лепо те то оста је веч но на плат ну, 
рекао је Дамир Савић.

И за крај пита ли смо Дами ра Сави ћа 
шта је пре суд но да би се неко бавио 
овим послом да ли је то моти ва ци ја 
кроз новац или љубав пре ма сли кар
ству и да ли се у Срби ји може живе ти 
од овог посла.

– Искљу чи во се кре ће од љуба ви, 
јер новац није пре су дан. Ми сли ка ри 
се бави мо оним што човек искон ски 
жели да ради кад га нико не тера, кад 
има сву сло бо ду да ужи ва и ради оно 
што га испу ња ва. Код нас се може 
живе ти од сли кар ства, али јако тешко. 
Да би се неко бавио сли кар ством мора 
да има стра шну љубав ка томе и јак 
сто мак да издр жи све неиз ве сно сти 
које иду у корак са тим. Баве ћи се сли
кар ством сли ка ри има ју љубав и сло
бо ду а људи су дава ли живот у про
шло сти за те две ства ри,  док ми од 
тога данас живи мо и кад год нам буде 
тешко само поми сли мо на то да нов
цем који зара ђу је мо од сли ка купу је мо 
сво ју сло бо ду. Тешко је, неиз ве сно али 
у исто вре ме сли кар ство је нај леп ше 
зани ма ње, закљу чио је Дамир Савић.

ДамирСавић
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ПИСМАИЗПРОВИНЦИЈЕ

Асадфудбал…

Пише:
ДраганаПопов

Ево пред нама је још један 
Мун ди јал. Хм, видим око 
себе, у нови на ма, теле

ви зиј ским еми си ја ма како се 
еуфо ри ја пове ћа ва како се бли
жи поче так пла не тар ног так ми
че ња у фуд ба лу и гле чуда и 
ми смо ту тј. наша репре зен та
ци ја. Јав ни сер вис се хва ли да 
ће пре но си ти 64 утак ми це, а 
љуби те љи овог спор та не могу 
да доче ка ју поче так. Нарав но, 
сви који пра те фуд ба ла спрем
ни су да нађу хиља ду замер ки 
на састав, јер ко боље зна него 

про сеч ни гра ђа нин Срби је ко 
и на ком месту тре ба да игра. 
Селек тор пој ма нема. И како је 
уоп ште дошао до те пози ци је? 
Мушкар ци мисле да све зна ју о 
фуд ба лу. Про сто је скр на вље ње 
ако нека жен ска индви дуа каже 
нешто по том пита њу. Наред
них месец дана углав ном ће се 
при ча ти о утак ми ца ма, про пу
ште ним при ли ка ма, голо ви ма, 
непо сто је ћим пена ли ма и мало 
ће се сва ко днев ни про бле ми 
гур ну ти у запе ћак. Мно ге жене 
ће кука ти и про кли ња ти фуд
бал, неће зна ти како да дођу до 
даљин ског (уко ли ко нема те још 
један тв). А баш у том пери о ду 
су зна чај не епи зо де неке сапу
ни це, о рија ли ти про гра му да и 
не гово рим. У мно гим домо ви ма 
води ће се пра ви рат око теле ви
зо ра. Како издр жа ти месец дана 
трча ња за буба ма ром? Мно ге 
ће има ти додат не оба ве зе спре
ма ња гриц ка ли ца за дру штво 
које ће доћи да гле да утак ми
цу, охла ди ти пиће. Поред тога 
мора ће да издр жи гла сно нави
ја ње, ска ка ње и по коју ружну 

реч. Сва сре ћа да се првен ство 
одр жа ва сва ке четвр те годи не. 
После све га ово га закљу чу јем 
да жена ма неће бити лако од 14. 
јуна до 15. јула. Тре ба пуно сна
ге, само ди сци пли не да се све 
то издр жи. Можда ће баш у том 
пери о ду нека забо ра вље на при
ја тељ ства да се обно ве, сети ти 
се дале ке рођа ке или јед но став
но на неки начин угу ши те сво ју 
потре бу да кад поч не утак ми ца 
раз би је теле ви зор. Ова ко раз
ми шља већи на жен ске попу ла
ци је, али има и оних дру гих. Као 

што има и мушка ра ца које ово 
так ми че ње не инте ре су је у оном 
сми слу као већи ну егзал ти ра не 
мушке попу ла ци је у све ту. Инте
ре су је их на нивоу инфор ма ци
је. Као има нека утак ми ца. А ко 
игра? Мно ги мушкар ци фуд бал 
дожи вља ва ју као бесо муч но 
трча ње за лоп том. Горе  доле 
и тако два пута по 45 мину та. 
И шта сад? Мушкар це у мојој 
кући фуд бал не инте ре су је, а ни 
Свет ско првен ство. Ко би реко? 
И да ли ће ово првен ство про
ћи нео па же но у мојој поро ди ци? 
Нарав но, да не. Како? У мојој 
поро ди ци ја пра тим спорт. Једи
но се у поло, аме рич ки фуд бал и 
голф не раз у мем (не знам пра ви
ла до дета ља). Биће ужи ван ци ја 
наред них месец дана гле да ти 
нај бо ље фуд ба ле ре дана шњи
це. Тако да неће само мушкар
ци нер ви ра ти нежни ји пол може 
и обр ну то. А, поред тога немам 
ника квих оба ве за око при пре
ма ња за гле да ње утак ми це. 
Док тра је Мун ди јал, мани те ме 
при ча о рецеп ти ма, пел це ри ма, 
новим сан да ла ма. Дај гол!

Мушкарцеумојојкућифудбалнеинте
ресује, а ни Светско првенство. Ко би
реко?Идалићеовопрвенствопроћи
неопаженоумојојпородици?Наравно,
дане.Како?Умојојпородицијапратим
спорт.Јединосеуполо,америчкифуд
балиголфнеразумем(незнамправила
додетаља).Бићеуживанцијанаредних
месецданагледатинајбољефудбалере
данашњице.Такоданећесамомушкар
цинервиратинежнијиполможеиобр
нуто

КАЈАК

Златоза
Томићевића

Срп ски каја ка ши Мар ко Томи ће вић, из 
митро вач ког КК Вал, и Милен ко Зорић 
поста ли су европ ски шам пи о ни у дво се ду 

на 1.000 мета ра на првен ству у Бео гра ду.  Овај 
дво јац прет ход но је осво јио кон ти нен тал но сре
бро и две брон зе, а европ ско зла то само је кру на 
њихо вог успе ха. 

– Немам више шта да поже лим. Хте ли смо 
зла то и да се пока же мо пред нашим људи ма. 
Пре сре ћан сам. Има ли смо подр шку поро ди ца и 
нави ја ча, то нам је дало сна гу – рекао је Томи ће
вић за РТС и додао да им је сле де ћи циљ свет
ска титу ла.  Н.М.

ОДБОЈКА

Златне
Пазовчанке
У неде љу 10. јуна на пла тоу испред згра де 

општи не Ста ра Пазо ва при ре ђен је све ча
ни дочек одбој ка ши ца ма ста ро па зо вач ке  

Гим на зи је „Бран ко Ради че вић“ које су осво ји ле 
прво место на Свет ском школ ском првен ству. 
Дру га ри из шко ле, про фе со ри и мно го број ни гра
ђа ни су скан ди ра њем, тран спа рен ти ма, кон фе
та ма и цве ћем доче ка ле шам пи он ке пред во ђе не 
тре не ром и про фе со ром Миро сла вом Мар ко ви
ћем. Ста ро па зо вач ке гим на зи јал ке су про те кле 
субо те у фина лу, у Чешком гра ду Брну, савла да
ле пред став ни це Немач ке резул та том 3:1.

СПОРТ
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Вишеодигре
Од 14. јуна до 15. јула Руси ја ће бити 

цен тар све та за већи ну мушка ра ца и 
глав ни узрок гла во бо ље њихо вих 

жена и дево ја ка. Свет ско првен ство у фуд
ба лу се одр жа ва у 11 руских гра до ва, пома
га ће 20.000 волон те ра, а пре ма речи ма 
руског мини стра спор та, у орга ни за ци ју 
Мун ди ја ла ће бити укљу че но 70 одсто гра
ђа на Руси је на дирек тан или инди рек тан 
начин.  Виде ће мо какви ће Руси бити дома
ћи ни и како ће се избо ри ти са хор да ма сво
јих, али и енгле ских и пољ ских хули га на. 
Мада, нама који то буде мо пра ти ли из куће 
или локал не бир ти је, то није ни бит но. Само 
да је пиво ’лад но.

Што се тиче фаво ри та на тере ну, ту нека
ко Шва бе изби ја ју у први план. Систем, 
маши не ри ја, како год то назва ли, веро ват но 
ће кре ну ти кила во па натем пи ра ти фор му 
за саму завр шни цу. Фран цу зи има ју неко ли
ко кикло па у сре ди ни и сја јан напад. Бра
зил ци, пред во ђе ни Неј ма ром и Мар се лом 
су с пра вом јед ни од фаво ри та. Да ли ће 
Арген тин ци забли ста ти зави си од Меси ја и 
еки пе коју је већим делом сам иза брао. Ја 
бих ту ста вио тач ку на спи сак фаво ри та.

Из дру гог пла на вре ба ју Енгле зи, који би 
могли догу ра ти дале ко ако им се све коц ки
це сло же. То ће бити тешко с обзи ром на то 
како их јав ност и дома ћи табло и ди чере че 
чим поч не тур нир. Вели ки је при ти сак. Ту су 
и Пор ту гал ци, акту ел ни прва ци Евро пе. 
Неки га зову геј ико ном, Кри сти ја но Ронал
до ће пред во ди ти свој тим и то у јеку при че 
око њего вог одла ска из Реа ла. Шпан це сви 
хва ле, има ју добру еки пу, али их ја нека ко 
не видим у завр шни ци. И нарав но, Бел ги
јан ци који има ју сја јан састав од којег се 
оче ку је мно го на сва ком так ми че њу али 
виде ће мо да ли има ју петљу за нешто 
више.

Од еки па које би могле да буду зани мљи

ве, ту су пре све га африч ке еки пе Сене гал, 
Ниге ри ја и Еги пат. О њима се мало зна и 
сигур но ће нека од њих забли ста ти. Само је 
пита ње која. Оно што зна мо је да Ниге ри ја 
има нај леп ше дре со ве, али кога је бри га за 
то.

Срби ју до сада нисам спо ми њао јер је не 
видим међу овим тимо ви ма. Зна ју ћи у 
каквом нам је кана лу фуд бал гене рал но, 
нека ко би ми било лак ше да кре нем са 
ниским или ника квим оче ки ва њи ма па шта 
буде. Нарав но да ћу, по ко зна који пут, да 
седим испред теле ви зо ра и да се нер ви рам 
као и оста так Срба. За про ме ну, могли би и 
они да напра ве неки резул тат па да раји 
мало крв про кљу ча, да нам мало улеп ша ју 
лето. Нажа лост, чини ми се да је овај фуд
бал који ми игра мо, пре стао да се игра пре 
1520 годи на. Виде ће мо.

Тре ба спо ме ну ти и оста ле Србе који ће 
уче ство ва ти на Свет ском, мимо наше 
репре зен та ци је. Мило рад Мажић ће 

са сво јим помoћницима дели ти прав ду. 
Бора Милу ти но вић ће бити члан Тех нич ке 
коми си је. Наш про сла вље ни струч њак је уз 
Кар ло са Албер та Пере и ру једи ни тре нер 
који је водио пет раз ли чи тих репре зен та ци
ја на Мун ди ја лу и једи ни који је успео да са 
чети ри раз ли чи те еки пе дође до нока ут 
фазе. Ина че, Тех нич ка коми си ја одлу чу је о 
награ да ма као што су: нај бо љи играч, гол
ман, мла ди играч и стре лац тур ни ра.  Бора 
ће бити раме уз раме са Ван Басте ном, 
Нестом, Пере и ром... Ако баш Срби ја и не 
буде игра ла у фина лу (мора мо и то узе ти у 
обзир), и ако Мажић не буде судио фина ле, 
бар ће један Србин бити на финал ној цере
мо ни ји. 

Чека нас месец дана заба ве и жен ског 
зво ца ња, Свет ско првен ство као и сва ко 
дру го.

С.Крсмановић

ДОНАТОРСКИТУРНИР
УБИЛИЈАРУ

ЗаБојанин
наступу
Европи

Митров чан ка Боја на 
Шарац, иако има само 16 
годи на, већ две годи не за 
редом је првак држа ве у 
сени ор ској кон ку рен ци ји у 
били ја ру. Ове годи не 
првен ство Евро пе се одр
жа ва у Холан ди ји у јулу. 

С обзи ром на то да су 
потреб на одре ђе на 
финан сиј ска сред ства за 
само првен ство, орга ни
зо ва ће се дона тор ски тур
нир у били ја ру. Тур нир ће 
се одр жа ти 19. јуна у 18 
сати у Клу бу 29 на Тргу 
Нико ле Паши ћа бб, тржни 
цен тар Маде са иза Сто
тек са (у подру му згра де). 
Упла та по игра чу је 500 
дина ра (у слу ча ју да неко 
може и жели да упла ти 
више орга ни за то ри би 
били вео ма захвал ни) а 
обез бе ђе не су и награ де 
за побед ни ке. Игра се 
дисци пли на 9ка. Ако 
неко жели да нау чи нешто 
о били ја ру а до сада није 
имао при ли ку нека дође и 
уче ству је а ко ипак није у 
могућ но сти да дође на 
сам тур нир, оста вља мо 
број теку ћег рачу на на 
који поје дин ци, а и фир
ме, могу да упла те дона
ци ју и помог ну Боја ни да 
поку ша да осво ји Европ
ско првен ство и доне се 
гра ду још јед но одлич је. 
Број теку ћег рачу на је:
160550010018210758.
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СБКРУМА

Румљанима17медаља
На Првен ству Вој во ди не за пио ни

ре и каде те у асо сава теу, које је 
одр жа но 3. јуна у Жабљу, так ми

ча ри СБК Рума су осво ји ли 17 меда
ља, девет злат них, чети ри сре бр не и 
исто толи ко брон за них одлич ја.

Сава те бокс клуб Рума је после 
три држав на првен ства убе дљи во на 
првом месту по сво јим резул та ти ма, а 
до кра ја сезо не пре о ста је му још Куп 
Срби је које ће се 23. сеп тем бра у одр
жа ти у Руми и на којем ће се доне ти 
конач на одлу ка о пла сма ну за 2018. 
годи ну. 

Под се ти мо, рум ски клуб је био убе
дљи во нај бо љи про шле годи не па се 
оче ку је, на осно ву доса да шњих резул
та та, да ове годи не поно ви тај успех.

Так ми ча ра рум ског клу ба Дамја
на Мар ко ви ћа оче ку је сре ди ном јуна 
наступ у Фран цу ској, на Европ ском 
првен ству у сени ор ској кон ку рен ци ји 
(ком бат сава те), док ће кадет Нико
ла Ракић уче ство ва ти на Европ ском 
првен ству у асо сава теу у Бел ги ји.

– Задо во љан сам успе си ма чла но ва 

клу ба и оче ку јем да ће се у наред ном 
пери о ду спре ми ти и они чла но ви који 
до сада нису насту па ли. Тиме би оси гу
ра ли будућ ност клу ба на дужи вре мен
ски пери од, пого то во што ће те гене

ра ци је ста са ти за Олим пи ја ду 2024. 
годи не у Пари зу, када сава те поста је 
олим пиј ски спорт – каже тре нер овог 
успе шног клу ба Мио драг Ракић.

С.Џ.

СБКРума

ФУДБАЛСКИКЛУБИНЂИЈА

Успешнозавршенасезона

Фуд бал ски клуб Инђи ја завр шио је 
сезо ну на петом месту на табе ли 
Прве лиге Срби је, као једи ни пред

став ник Сре ма у том ран гу так ми че ња. Иако 
си има ли добре резул та те, зеле нобели 
ипак су били при мо ра ни да већ после 10 
оди гра них кола извр ше про ме ну на месту 
шефа стру ке, те се на том месту уме сто 
Спа со ја Јела чи ћа вра тио Срђан Бла го је вић.

У тре нут ку када сам ја дошао клуб је 
осво јио 11 бодо ва. Ситу а ци ја није била сјај
на, али није била ни толи ко дра ма тич на. 
Испред новог струч ног шта ба поста вљен 
је циљ да се до кра ја полу се зо не догу ра до 
неких 1718 бодо ва, а успе ли смо да осво ји
мо 21 бод. Може се рећи да смо у том тре
нут ку ушли у неку мир ну луку рекао је тре
нер ФК „Инђи ја“.

Бла го је вић исти че да је пре вас ход но било 
важно да се напра ви побољ ша ње ква ли те
та игре и да се постиг не мно го више голо ва. 
Завр ша ва ју ћи сезо ну на петом месту сви у 
клу бу су задо вољ ни.  Пре ма њего вим речи
ма, 08. јула почи њу при пре ме за наред ну 
сезо ну која стар ту је 18. авгу ста.

 Желим да истак нем да ће поред мене 
струч ни штаб ФК „Инђи ја“ чини ти Јован 
Голић, први аси стент, Бран ко Ћирић као 
кон ди ци о ни тре нер, Дра ган Бабић као тре
нер гол ма на и Ђор ђе Перић као меди цин ски 
рад ник. Вео ма је важан тим ски рад и само 
тако може мо доћи до још бољих резул та та 
и пла сма на у нај е лит ни ји ранг так ми че ња 
који је за нас циљ у наред ној сезо ни иста
као је шеф струч ног шта ба ФК „Инђи ја“ 
Срђан Бла го је вић. М.Ђ.

ФК„Инђија“сезонузавршиона5.позицији

БАСКЕТ

Пласман
насветско
првенство

Уче ни це гим на зи је „Бран
ко Ради че вић“ побе дом у 
фина лу држав ног првен ства 
успе ле да се пла си ра ју на 
свет ско првен ство у баске ту 

3x3 које ће бити одр жа но у 
Бео гра ду од 23 до 29. јуна. 
Тим у саста ву Дани је ла 
Кова че вић, Сара Опа чић, 
Сла ви ца Симе у но вић и 
Мари ја Ива нић насту па 
зајед но за жен ски кошар ка
шки клуб Ста ра Пазо ва тако 
да темељ огром ног успе ха 
се бази ра упра во на добром 
позна ва њу и уигра но сти, 
која ће бити глав ни адут 
еки пе на првен ству у похо ду 
на меда љу. Ј.Д.

СПОРТ
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СвевећибројтуристауВрднику
Нова тури стич ка сезо на је у току, 

иако за Општи ну Ириг, одно сно 
Врд ник, она у сушти ни ника да и 

не пре ста је. Нај ма ње општи на у Сре
му беле жи нај ве ће резул та те што се 
тури стич ких потен ци ја ла тиче. Зна ме
ни то сти и при ро да Фру шке Горе, мана
стир ски тури зам и вин ске туре, при
вла че тури сте не само из Вој во ди не 
већ и из оста лих кра је ва наше земље. 
Пре ма Репу блич ком заво ду за ста ти
сти ку ова општи на је про шле годи не 
има ла око 106 хиља да ноће ња, а како 
је иста као Дра ган Дра ги че вић, дирек
тор Тури стич ке орга ни за ци је Општи не 
Ириг, овај тренд се наста вља и у 2018. 
годи ни. 

Афир ма ци ји овог кра ја допри но се 
раз не мани фе ста ци је које се одр жа
ва ју током целе годи не, а сва ко место 
ири шке општи не пре по зна тљи во је по 
некој од њих. У Врд ни ку се већ годи
на ма уна зад одр жа ва мани фе ста ци ја 
Видов дан ски сабор, посве ће на него ва
њу народ них оби ча ја, посног кули нар
ства, руко тво ри на и ста ри на. Сабор се 
ове годи не одр жа ва од 22. до 28. јуна.

– Ове годи не по први пут орга ни зу
је мо мини сајам вина, на ком су уче
шће за сада потвр ди ле све вина ри
је из нашег кра ја, затим из Срем ских 
Кар ло ва ца и Ерде ви ка. Њихо ви штан
до ви биће поста вље ни у Етно ком
плек су „Врд нич ка кула“, тако да ће 
сви посе ти о ци Видов дан ског сабо ра 
има ти при ли ку да ужи ва ју у уку су вина, 
аутен тич ног за овај пре део Вој во ди не, 
рекао је Дра ги че вић за М нови не.

Јед ни од гости ју биће и при ја те љи из 
Немач ке, из брат ског гра да Верс молд, 
са који ма Врд ни ча ни већ шест годи на 
негу ју успе шну сарад њу. 

– Изу зет но ми је дра го што се наши 

при ја те љи увек ода зо ву пози ву и заи
ста носе лепе успо ме не из Врд ни ка. 
Наша сарад ња отпо че ла је у ово вре
ме пре осам годи на, када су нас позва
ли да уче ству је мо на међу на род ни 
тур нир у фуд ба лу за децу до 11 годи на 
и од тада је наше уче шће поста ло тра
ди ци ја. За неко ли ко дана кре ће мо пут 
Верс мол да и нада мо се да ће наша 
деца пре све га ужи ва ти на овом путо
ва њу и да ће се са њега вра ти ти пуни 
пози тив них ути са ка, а резул тат је у 
овом слу ча ју увек у дру гом пла ну, каже 
Дра ган Дра ги че вић.

Он је тако ђе и иста као да ће њихо ва 
сле де ћа посе та бити већ у децем бру 

када ће опет после неко ли ко годи на 
Врд ник пред ста ви ти сво ју општи ну на 
немач ком Божић ном мар ке ту. 

Тури стич ки потен ци јал и пре зен то
ва ње општи не Ириг се успе шно пред
ста вља и у сусед ним земља ма. Тако 
је почет ком маја општи на била гост 
на Про лећ ном сај му обр та и тури зма у 
Тузли, где је пре ко 40 гости ју из Ири га 
успе шно пока за ло кули нар ске, кул тур
не и исто риј ске зна ме ни то сти свог кра
ја. Сарад ња са Гра дом Тузла се тако ђе 
оства ру је и кроз зајед нич ко апли ци ра
ње за ИПА про је кат, који је за сад успе
шно про шао први круг бодо ва ња.

Као резул тат доброг посло ва ња, 
Тури стич ка орга ни за ци ја Општи не Ириг 
је пре по зна та од стра не разних над ле
жних држав них орга на. Тако је Мини
стар ство трго ви не, тури зма и теле
ко му ни ка ци ја одо бри ло сред ства за 
изград њу објек та који ће бити седи ште 
Тури стич ке орга ни за ци је као и место 
где ће тури сти моћи да доби ју све 
потреб не инфор ма ци је о тури стич кој 
пону ди општи не. Реа ли за ци ја овог про
јек та је пред ви ђе на у јуну ове годи не.

– Захва љу ју ћи овом про јек ту по први 
ћемо има ти сво је про сто ри је које ће 
се нала зи ти у бли зи ни бање. Тако ђе, 
има мо обе ћа ње од стра не покра јин
ског Секре та ри ја та за тури зам и при
вре ду да ће нам помо ћи у опре ма њу 
про сто ри ја које ће бити на услу зи тури
сти ма, рекао је Дра ги че вић.

Ово су само од неких пла но ва актив
но сти које Тури стич ка орга ни за ци ја 
спро во ди уз подр шку локал не само
у пра ве, а резул тат све га тога је вели
ки број тури ста као и све већи број 
реги стро ва них изда ва о ца тури стич ких 
услу га.
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