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СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Спортскеигремладих
У петак 31. маја све ча но су отво

ре не Спорт ске игре мла дих 
и то шести пут. То је нај ве ћа 

спорт ска мани фе ста ци ја за децу и 
омла ди ну на овим про сто ри ма, која 
за циљ има про мо ци ју здра вог начи
на живо та и при ја тељ ства. Спорт ске 
игре мла дих су нај пре запо че ле све
ча ним дефи ле ом уче ни ка митро вач
ких шко ла од Послов носпорт ског 
цен тра „Пин ки“ до Трга Ћире Миле
ки ћа, на чијем челу су се нала зи ли 
начел ник и заме ник начел ни ка Град
ске упра ве за обра зо ва ње, кул ту ру и 
спо рт Или ја Недић и Зоран Мишче
вић, Биља на Матић из Кан це ла ри је 
за мла де и Нема ња Црнић, гене рал
ни секре тар Спорт ског саве за Срем
ске Митро ви це. Након тога, гра до на
чел ник Вла ди мир Сана дер је све ча но 
отво рио Спорт ске игре мла дих. Ове 
годи не бакљу је носи ла Ања Лева јац 
из Срем ске Митро ви це, која је недав

но поста ла држав на прва ки ња у сед
мо бо ју. Уче сни ци ове мани фе ста ци је 
су се так ми чи ли у фуд ба лу, одбој ци, 
сто ном тени су, шаху, атле ти ци и игри 
изме ђу две ватре.

– Ово је јед на пре див на мани фе
ста ци ја, и то пре све га, зато што су 
уче сни ци деца и мислим да Град 
Срем ска Митро ви ца мно го тога ради 
да би се упра во мла ди ма обез бе дио 
један сигу ран град са пер спек ти вом. 
Поред тога што се овом мани фе
ста ци јом про мо ви ше спорт и здрав 
начин живо та, она ујед но ука зу је да 
мла ди и деца тре ба да схва те зна
чај при ја тељ ства, фер пле ја, доброг 
при ја те ља, рекао је гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це.

Нема ња Црнић је овом при ли ком 
иста као су на ово го ди шњим Спорт
ским  игра ма мла дих оку пље ни уче
ни ци свих основ них и сред њих шко ла 
са тери то ри је Срем ске Митро ви це.

– Укуп но уче ству је изме ђу шест и 
осам хиља да уче сни ка, а при сут на 
су деца и из дру гих реги о на. Захва
љу ју ћи нашим парт не ри ма из Спорт
ског саве за Шида, овог пута има мо 
доста деце из Шида. Ово је јед на 
лепа при ли ка да се деца и мла ди 
лепо дру же и раз ме њу ју иску ства, 
рекао је Црнић.

Након так ми че ња, на Тргу Ћире 
Миле ки ћа је одр жан и кон церт гру пе 
„Пар ни ваљак“. З.Поповић

фото:Б.Туцаковић
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УВОДНИК

Неки смо се изву кли,
а неки баш и нисмо

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Опет потоп. Доду ше, не баш код 
свих, али довољ но да се про гла
си ван ред на ситу а ци ја у Срем

ској Митро ви ци. У цен тру гра да је за 
викенд све било при лич но нор мал но, 
упр кос киши која је поче ла да пада од 
како је Аки Рахи мов ски запе вао на тргу, 
у петак око 21:30 и није пре ста ла до 
субо те попод не. Жао ми што кон церт 
Пар ног ваљ ка нисам одгле да ла и 
одслу ша ла до кра ја, али има и горе од 
тога. 

Дакле, кажу да је пало око 80 лита ра 
кише по ква дра ту и то за мање од 24 
сата. Довољ но да Јали ја, Мала Босна и 
дело ви Лаћа рка пли ва ју. Кана ли пре пу
ње ни, вода се пре ли ва у дво ри шта, 
ула зи у куће и подру ме. Ситу а ци ја 
поно во апо ка лип тич на, као 2014. годи

не, с том раз ли ком што сад није читав 
град угро жен, него само неки њего ви 
дело ви и неке ули це. А кад није угро
жен цео град, онда нема ни опште 
„моби ли за ци је људ ства и мате ри јал но 
тех нич ких сред ства“, него сва ко бра ни 
сво је дво ри ште и сво ју кућу како зна и 
уме. Неко бра ни нека ко, а неко ника ко, 
него гле да зла очи ма јер нема чиме да 
зау ста ви воду ри ну која нади ре и са 
неба и из земље. Неко оча јан, а неко од 
муке уда рио бри гу на весе ље, као ста
нов ни ци Бео град ске ули це у насе љу 
Мала Босна. Од субо те попод не они су 
били моби ли са ни, поста вља ли су џако
ве са песком како би зашти ти дво ри шта 
и куће од изли ва ња кана ла Мали чикас 
који им тече тик испод про зо ра. И гото
во су у томе успе ли, јер није било веће 

мате ри јал не ште те, мада има поро ди
ца у чије куће је вода ипак про др ла. 
Њима не зна чи ништа чиње ни ца да је 
већа ште та у гло ба лу избег ну та. Они су 
себи нај ве ћи „гло бал“.

Већ у неде љу Мали чикас је почео да 
опа да и ситу а ци ја је била под но шљи
ви ја, таман толи ко да се ком ши лук из 
Бео град ске ули це опу сти уз музи ку са 
раз гла са, ’лад но пиво и пра се на 
ражњу. Сце на гото во над ре ал на, али 
ипак нека ко охра бру ју ћа. Доду ше, нај
ве ћа опа сност је већ била про шла, 
мада нико са сигур но шћу није могао 
рећи да киша неће поно во пљу сну ти. У 
сва ком слу ча ју, пору ка из Мале Босне 
је била: Ова ко се Мала Босна бра ни од 
попла ве. У пре во ду: Не може нам нико 
ништа ... 

Ситу а ци ја поно во апо ка лип тич на, као 2014. годи не, с том раз ли ком што сад 
није читав град угро жен, него само неки њего ви дело ви и неке ули це. А кад 
није угро жен цео град, онда нема ни опште „моби ли за ци је људ ства и мате ри
јал но тех нич ких сред ства“, него сва ко бра ни сво је дво ри ште и сво ју кућу како 
зна и уме

Овако се, на пример, Мала Босна брани од поплава
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КАЗНЕ НО – ПОПРАВ НИ ЗАВОД

Све ча но отво рен
рено ви ран Хотел Срем

У четвр так 30. маја све ча но је 
отво рен рено ви ра ни Хотел 
Срем. Уз при су ство мно го број

них зва ни ца, врп цу су зајед нич ки пре
се кли дирек тор Казне нопоправ ног 
заво да Алек сан дар Алим пић и позна
ти срп ски фуд ба лер Бра ни слав Ива
но вић.

– Ово је још један од поду хва та 
Казне нопоправ ног заво да, којим се 

раз ви ја потен ци јал тури зма у Срем
ској Митро ви ци. Ово је прво веће 
ула га ње у Хотел Срем и отво рен је за 
гра ђан ство у пот пу но сти, собе су 
рено ви ра не, а у скло пу хоте ла је 
испро јек то ван спа цен тар. У пла ну је 
да се изгар ди и кар тинг ста за. Има ће 
мно го садр жа ја и при ву ћи ћемо мно го 
тури ста. Вео ма сам поно сан и на 
Музеј о затво ру, који ће бити поло ви

ном јуна бити готов. Позвао сам Бра
ни сла ва Ива но ви ћа да отво ри овај 
хотел, јер је он за мене сино ним поје
дин ца који је сво јим радом и тру дом 
сти гао до нај бо љих фуд ба ле ра на 
све ту. Захва љу јем му се, јер је из 
ино стран ства спе ци јал но дошао због 
нас. Чак сам и апе ло вао на њега да 
се мало дру га чи је посве ти нашој 
зајед ни ци, надам се даће то допре ти 

Све ча но пре се ца ње врп це
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до њега, навео је Алек сан дар Алим
пић.

Бра ни слав Ива но вић је иста као да 
се радо ода звао пози ву како би отво
рио Хотел Срем и да се нада да ће 
таквих про је ка та бити и у будућ но сти,

– Ја сам увек ту да помог нем и да 
дам енер ги ју и подр жим про јек те у 
нашем гра ду и овом при ли ком бих се 
захва лио госпо ди ну Алек сан дру 
Алим пи ћу на лепим речи ма и на пози
ву, рекао је Ива но вић.

Заме ни ца гра до на чел ни ка Све тла
на Мило ва но вић овом при ли ком је 
наве ла да је сарад ња локал не вла сти 
и Казне нопоправ ног заво да добра, а 
доказ за то је, изме ђу оста лог, и отва
ра ње Хоте ла Срем.

– Поку ша ва мо да међу соб но сара
ђу је мо у свим обла сти ма. Под се ти ћу 
на про је кат Ази ла за псе, Фести вал 
бесед ни штва који се орга ни зу је у КП 
Заводу. Затим, уско ро нас оче ку је и 
Срем ски сајам пољо при вре де на 
Хипо дро му. Међу тим, тури зам је оно 
на чега би тре ба ло да се у будућ но сти 
фоку си ра мо. Хотел Срем има бога ту и 
врло зани мљи ву исто ри ју. Њего ва 
прво бит на наме на је била сме штај за 
тада шње чинов ни ке, а после Дру гог 
свет ског рата је добио и хотел ску 
наме ну, како би раз не ино стра не и 
дома ће деле га ци је могле овде да 
бора ве када дођу у посе ту нај зна чај
ни јим поли тич ким затво ре ни ци ма тог 
вре ме на. Овај рено ви ра ни хотел је 

заи ста нешто што је било потреб но 
нашем гра ду и сма трам да би модер
ном тури сти био мно го зани мљив, 
упра во због свог исто ри ја та. Град ће 
се тру ди ти да помог не у свим буду ћим 
пла но ви ма веза ним за Хотел Срем, 
наве ла је заме ни ца гра до на чел ни ка.

Све тла на Сабо, дирек то ри ца Тури
стич ке орга ни за ци је Срем ске Митро
ви це, је иста кла да је отва ра њем овог 
хоте ла учи њен зна ча јан помак у реше
њу про бле ма сме шта ја за тури сте у 
Срем ској Митров ици, као и да је 
Казне нопоправ ни завод пре по знао је 
тури зам као делат ност која може да 
побољ ша раз вој гра да. 

З. Попо вић
фото: Б. туца ко вић

Алек сан дар Алим пић Бра ни слав Ива но вић Све тла на Мило ва но вић
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА

Допри нос раз во ју митро вач ког 
рурал ног тури зма
Етнокућа ,,Мај ка Анге ли на“ из 

Гргу ре ва ца, била је 19. маја 
дома ћин Удру же њу жена ,,Кне

ги ња Мили ца“ из места Шето ње, 
под но Хомо ља у општи ни Петро вац 
на Мла ви. Пред сед ни ца удру же ња 
Десан ка Тите лац, има ла је жељу да 
са сво јим чла ни ца ма оби ђе Срем, 
упо зна овај део Срби је, њего ве спе
ци фич но сти, оби ча је, кул ту ру. На 
сре ћу и задо вољ ство Мил ке Пет ко
вић  Бје ли це избор је пао баш на 
Етнокућу ,,Мај ка Анге ли на“. 

Пред у зи мљи ва вла сни ца се дома
ћин ски потру ди ла да им град Срем
ску Митро ви цу, Фру шку гору, село 
Гргу рев це и сво је етнодома ћин ство 
пред ста ви на нај бо љи начин. Госте је, 
у име куће доче ка ла на ула зу у град  
Сто ја Гавра но вић, у уло зи „води ча“ 
кроз Срем ску Митро ви цу. Упо зна ла је 
гошће са основ ним инфор ма ци ја ма о 

гра ду, одве ла их у Цар ску пала ту, где 
су се бли же упо зна ли са исто ри јом и 
посеб но сти ма антич ког Сир ми ју ма. 
Шет њом, дуж кеја реке Саве, сти гло 
се и до „мале цркве“ посве ће не Све
том Сте фа ну, која је ујед но и јед на 
од нај ста ри јих гра ђе ви на у Срем ској 
Митро ви ци. Лага ном шет њом оби
шле су Жит ни трг и ужи цен тар гра да. 
Пау зу за одмор и осве же ње, оба ви ли 
су у јед ној посла сти чар ни ци у цен тру 
гра да, а вели ки број „сла ста“ у град
ском језгру, пред ста вља ле су пра ву 
атрак ци ју за гошће које нису кри ле 
сво је задо вољ ство оним што су виде
ле и сазна ле о гра ду рим ских царе ва.

На путу ка вин ском Сре му, гости 
су упо зна ти са мана сти ри ма Фру шке 
горе, али и са оста лим лепо та ма које 
она нуди  језе ра, мед, липо ве шуме, 
вино гра ди. После посе те Шиша тов
ца и мана сти ра посве ће ног рође њу 

Бого ри ди це, на госте је посе бан ути
сак оста ви ла чиње ни ца, да мана
стир сле де ће годи не обе ле жа ва 500 
годи на посто ја ња, као и детаљ да 
се Нико ла Тесла лечио баш у овом 
мана сти ру. Посе ти ле су и жен ски 
мана стир, изме ђу Диво ша и Шиша
тов ца посве ћен Све тој Пет ки, као 
и мана стир Васи ли ја Остро шког на 
Вра ња шу.

Конач но у попо днев ним сати ма 
сти гло се и до Етнокуће у Гргу рев
ци ма, где су госте доче ка ли вла сни
ца етнокуће са сво јим при ја те љи ма. 

– Потру ди ли смо се да буде мо 
добри дома ћи ни, како и доли ку
је јед ном сре мач ком дома ћин ству. 
Уз срда чан дочек, добар сре мач ки 
ручак, дома ће вино и раки ју, до касно 
попод не смо ужи ва ле у пое зи ји, хра
ни, пред ста вља њу сре мач ких оби
ча ја, раз ме ни иску ста ва. Коли ко је 

ОБНО ВА ДРУ ГОГ ДЕЛА ЖЕЛЕ ЗНИЧ КЕ УЛИ ЦЕ

Уско ро савре мен
и моде ран изглед
Пот пу на рекон струк ци ја дру гог 

дела Желе знич ке ули це, пре
ма наја ва ма начел ни ка Град ске 

упра ве за опште и зајед нич ке посло ве 
и имо ви ну Миро сла ва Јоки ћа, поче ће 
у наред них месец дана, а то ће нај пре 
зави си ти од вре мен ских при ли ка.  

– У послед ње две годи не Град ула

же вели ка сред ства у рекон струк ци ју 
дела Срем ске Митро ви це у који није 
ула га но послед њих 60 годи на. Кон
крет но, мислим на изград њу под во
жња ка, два кру жна тока која га опслу
жу ју, рекон струк ци ју Фру шко гор ске 
ули це. Про шле годи не смо завр ши ли 
део рекон струк ци је Желе знич ке ули це 

у којој се нала зи дрво ред пла та на. У 
овом тре нут ку се рекон стру и ше Желе
знич ка ста ни ца, што је бит на инве сти
ци ја. Овај део гра да ће бити пот пу но 
дру га чи ји када се завр ше рекон струк
ци ја дру гог дела Желе знич ке ули це. У 
пла ну је да се изгра ди пла то са фон
та ном  и зеле ни лом, а биће и про ме
њен режим сао бра ћа ја. Оче ку је  се 
рекон струк ци ја и ауто бу ске ста ни це, 

Миро слав Јокић Љуби ша Шула ја

Обно ва Спо ме ни ка осло бо ђе ња
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Дру же ње Сре ми ца и гошћи са Хомо ља

а цео овај део гра да ће доби ти моде
ран, функ ци о на лан и дру га чи ји изглед, 
рекао је Миро слав Јокић.

Тако ђе, начел ник је додао да су пре
го во ри о купо ви ни Дома вој ске Срем
ској Митро ви ци завршени и наја вио да 
ће град на Сави у будућ но сти доби ти 
један савре мен ИТ цен тар са про сто
ри ја ма за два факул те та. 

У скло пу рекон струк ци је дру гог дела 

Желе знич ке ули це, у пла ну је да се 
рекон стру и ше и Спо ме ник осло бо ди
о ци ма гра да у Дру гом свет ском рату. 
Како је изја вио дирек тор Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре Срем ске 
Митро ви це Љуби ша Шула ја, овај спо
ме ник има вели ки исто риј ски зна чај.

– Од 1945. годи не ника кве веће 
интер вен ци је на овом спо ме ни ку до 
сада нису рађе не. Конач но је дошла на 

ред и њего ва обно ва. Реч је о ком плет
ној рекон струк ци ји спо ме ни ка, хор ти
кул тур но уре ђе ње, биће поста вље на 
деко ра тив на расве та. Заме на свих 
оште ће них дело ва рађе на је тера цо 
тех ни ком и кулир каме ном, тако да сви 
еле мен ти у ори ги нал ној вер зи ји спо
ме ни ка буду вра ће ни, рекао је Шула ја. 

З. П.
фото: Б. Т. 

нашим гошћа ма било лепо, гово ри 
иска за на жеља да уго сте наше жене 
код себе, под но Хомо ља, како бисмо 
и ми из Сре ма виде ли и упо зна ли 
њихо ве оби ча је и тра ди ци ју – рекла 
је Мил ка Пет ко вић – Бје ли ца. 

– Ово је одли чан при мер допри но
са раз во ју рурал ног тури зма. Жене 

из Бра ни чев ског окру га посе ти ле су 
ово сео ско тури стич ко дома ћин ство, 
упо зна ле се са спе ци фич но сти ма 
срем ског кра ја. Поред тра ди ци о нал
не срем ске кухи ње у Етнокући „Мај
ка Анге ли на“ у Гргу рев ци ма, гошће 
су има ле при ли ку да се упо зна ју и са 
зна ме ни то сти ма Срем ске Митро ви це 

и Сир ми ју ма, са бла го де ти ма Фру
шке горе. Све то допри но си сна жном 
уна пре ђе њу митро вач ког рурал ног 
тури зма, и свих њего вих обли ка  
етно, еко, гастро, вер ског тури зма – 
иоста као је Петар Самар џић, дирек
тор Аген ци је за рурал ни раз вој Гра да 
Срем ска Митр о ви ца.
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ОБИЛНЕ КИШЕ НАПРАВИЛЕ ПРОБЛЕМЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ И ЛАЋАРКУ

Про гла ше на
ван ред на ситу а ци ја

– Вода у кана лу Чика су опа ла је 
око пола метра, а вода на Ради нач
ком вре лу је опа ла око 20 цен ти ме
та ра. Неке кана ле смо мора ли затво
ри ти, тако да ми оче ку је мо да ће 
ниво воде у наред ном пери о ду опа
сти. Про блем су под зем не воде које 
пла ве дво ри шта посеб но у Малој 
Сла во ни ји и Лаћар ку, рекао је гра
до на чел ник Владимир Санадер на 
конференцији за новинаре у 
понедељак 3. јуна

На тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це про гла ше
на је ван ред на ситу а

ци ја услед попла ва и изли
ва ња под зем них вода, које 
су наста ле након обил них 
пада ви на током 31. маја и 
1. јуна. Ову одлу ку је донео 
Град ски штаб за ван ред не 
ситу а ци је, након одр жа не 
сед ни це у неде љу 2. јуна. 
Нај у гро же ни ји дело ви гра да 
су у бли зи ни вели ких кана ла 
Ста рог и Новог Чика са, као 
и Ради нач ког вре ла: Мала 
Босна, Блок Б, Јали ја, Ста
ри Мост, Мала Сла во ни ја и 
Лаћа рак. Ниво Саве, који је 
у пора сту, тре нут но није про
блем. Гра до на чел ник Вла ди
мир Сана дер је за наш лист 
навео да је наста ла ситу а ци
ја под кон тро лом и да дежур
не еки пе чине све како би 
се сви кана ли који доби ја ју 
воду са Фру шке горе обез
бе ди ли да не би дошло до 
изли ва ња.

– Тре нут но је вода у кана
лу Чика су опа ла око пола 
метра, а вода на Ради нач
ком вре лу је опа ла око 20 
цен ти ме та ра. Неке кана ле 
смо мора ли затво ри ти, тако 
да ми оче ку је мо да ће ниво 
воде у наред ном пери о ду 
опа сти. Про блем су под зем
не воде које пла ве дво ри шта 
посеб но у Малој Сла во ни ји и 
Лаћар ку. Ми смо све уста ве 
отво ри ли тако да смо један 

део Лаћар ка спа си ли и то 
отва ра њем кана ла пре ма 
Сави. Међу тим, про блем 
је десна стра на од глав не 
ули це зато што су загу ше
ни кана ли, низак је терен, 
посто ји и дивља град ња, 
која је про блем. За ово крат
ко вре ме је пало 80 лита ра 
кише, рекао је гра до на чел
ник.

У насе љу Ста ри мост је 
дошло до изли ва ња кана
ли за ци ја, а посеб но су била 

угро же на три подрум ска ста
на. У јед ном од њих, нала зи
ла се и труд ни ца која је тре
нут но сме ште на у Сигур ну 
кућу.

– Ситу а ци ја је тре нут но 
под кон тро лом, што се тиче 
канал ске мре же. У Лаћар ку 
је веро ват но нај ве ћи про
блем, јер је такав и терен, 
али и немар ност мешта
на. Има кана ла који ма се 
више не може при ћи, који 
су затр па ни због башта, или 

су сагра ђе ни свињ ци пре
ко њих, то су кана ли који се 
нала зе уну тар неких пар це
ла и са ули це се не виде. 
У наред ном пери о ду ћемо 
напра ви ти план реви та ли
за ци је тих кана ла. Ми смо 
укла ња ли све неле гал не 
објек те поред путе ва, који су 
били смет ња за про ток воде. 
Добар део ули це смо тако 
успе ли да ису ши мо, навео је 
Сана дер.

Тако ђе, гра до на чел ник је 

Центар Лаћарка

Владимир Санадер
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Пројекат: У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица јуче, данас, сутра, финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

иста као да не би тре ба ло 
пани чи ти, јер има довољ
но људи и опре ме како би 
ситу а ци ја била под кон тро
лом, али и дода је да ће ста
ње зави си ти од вре мен ских 
при ли ка.

– Сва водо при вред на 
пред у зе ћа, кому нал но  
инспек циј ске слу жбе и при
ват ни пред у зет ни ци који 
има ју маши не су анга жо ва
ни. Ако киша не буде пада
ла, онда би се ситу а ци ја 
ста би ли зо ва ла за неко ли
ко дана. Ако успе мо глав не 
кана ле, који вуку воду са 
њива да их мало рас те ре ти
мо, тада ће се ста ње брже 

побољшати. Ако буде опет 
пада ла киша, онда ће то ићи 
спо ри је. Наро чи то, ако буду 
пада ла киша на Фру шкој 
гори. Нај ва жни је је не пани
чи ти, има мо мобил не еки пе, 
доне ће мо џако ве, обез бе
ди ти ула зе кућа. Ниво Саве 
није про блем, већ канал ска 
мре жа, рекао је Сана дер

Гра ђа ни чија су дома ћин
ства угро же на могу се јави ти 
на број теле фо на 022/ 626
200 или на број теле фо на 
Кому нал не поли ци је 022/ 
615615.

Здравка Попо вић
Фото: Б.Туцаковић

У субо ту 1. јуна због ква
ра на водо вод ној мре жи 
без воде су оста ли потро
ша чи у Лаћар ку, у ули ца ма 
Рад нич кој, 20. Јула, Њего
ше вој, Малој Њего ше вој, 
насе љу Вар да пре ко пру ге 
и делу Желе знич ке ули це 
пре ко пру ге. Иако се нор
ма ли за ци ја водо снаб де ва
ња оче ки ва ла већ у неде
љу, због висо ких под зем них 
вода у том делу Лаћар ка, 
то се није деси ло у пот пу
но сти. Како су саоп шти ли 

из ЈКП Водо вод, у момен ту 
закљу че ња овог бро ја М 
нови на (поне де љак, 3. јун)  
и даље су без воде ста нов
ни ци Вар ди ног насе ља и 
дела Желе знич ке ули це 
пре ко пру ге.

На терен је допре мље на 
цистер на са пит ком водом, 
а откла ња ње ква ра ће 
зави си ти од вре мен ских 
усло ва, одно сно од виси не 
под зем них вода које пра ве 
про бле ме еки па ма ЈКП 
Водо во д.

ЈКП ВОДО ВОД

Део Лаћар ка без воде

Београдска улица у Насељу Мала Босна

Фрушкогорска улица у Лаћарку

Ниска улица у Лаћарку
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СЕД НИ ЦА ПРИ ВРЕД НОГ САВЕ ТА

Рас пра ва о цена ма и
ква ли те ту кому нал них услу га
На сед ни ци При вред ног 

саве та рум ске општи не 
која је одр жа на 28. маја, 

ана ли зи ра на је доступ ност, 
ква ли тет и цене кому нал них 
услу га, у циљу уна пре ђе ња 
ква ли тет тих услу га. Сед ни ци 
су при су ство ва ли и дирек то ри 
рум ских јав них пред у зе ћа.

Чла но ви При вред ног саве
та су са руко во ди о ци ма тих 
пред у зе ћа диску то ва ли о 
при о ри тет ним кому нал ним 
про бле ма, о нивоу финан сиј
ског опте ре ће ња при вре де 
и о томе да ли је у реша ва
њу неких про бле ма потре бан 
дру га чи ји систем ски при ступ.

Поме ну та је и про бле ма ти
ка чишће ња дивљих депо ни ја 
и чиње ни ца да је у 2018. годи
ни ЈП „Кому на лац“ очи стио 11 
дивљих депо ни ја, али и да су 
врло брзо, неса ве сним одла
га њем отпа да, на тим лока
ци ја ма понов но фор ми ра не 
дивље депо ни је.

Било је речи и о капа ци те
ти ма кому нал них слу жби, с 
обзи ром на при род ни и дру ги 
одлив рад ни ка и немо гућ ност 
анга жо ва ња дру гих, јер је на 
сна зи забра на запо шља ва

ња у јав ном сек то ру. 
При вред ни ци ма су пред

ста вље ни и ценов ни ци кому
нал них услу га, од којих поје
ди ни нису мења ни више од 
осам годи на. Било је речи и 

о потре би затва ра ња град ске 
депо ни је, одр жа ва њу чисто ће 
на јав ним повр ши на ма, јав не 
расве те и над ле жно сти ма на 
при ла зним путе ви ма гра ду.

 С. Џ.

Сед ни ца При вред ног саве та

ПЛА НО ВИ УПИ СА У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ 

Укуп но 510 сло бод них места за упис
Ове годи не у рум ској 

Гим на зи ји „Сте ван 
Пузић“ може да се 

упи ше укуп но 120 уче ни ка, 
по 60 на дру штве но језич ки 
и општи смер, као и до 20 
уче ни ка са посеб ним спо
соб но сти ма за рачу нар ство и 
инфор ма ти ку. 

Да ли ће и коли ко уче ни ка 
бити упи са но на овај смер, 
зна ће се 7. јуна када изла зи 
конач на листа оних уче ни
ка који су поло жи ли тесто ве 
који су се 2. јуна пола га ли у 
Гим на зи ји „Јован Јова но вић 
Змај“ у Новом Саду.

ССШ „Бран ко Ради че вић“ 
ове годи не је одо брен упис 
пет оде ље ња са укуп но 150 
уче ни ка. Уме сто доса да шњег 
сме ра прав ни тех ни чар уво
ди се прав нопослов ни тех
ни чар и ту може да се упи ше 
30 уче ни ка, коли ко и еко ном
ских тех ни ча ра и моде ла ра 
оде ће.

У тро го ди шњем шко ло ва
њу упи су је се јед но оде ље ње 
од 30 уче ни ка за зани ма ње 
жен ски фри зер и јед но оде
ље ње од по 15 кува ра и 15 
коно ба ра.

Како сазна је мо од дирек то
ра Мир ка Зрни ћа веро ват но 
је да ће се наред не годи не 
и смер еко ном ски тех ни чар 
модер ни зо ва ти, као што је 
прав ни ове годи не. Нема 
нијед ног зани ма ња и сме ра у 
дуал ном обра зо ва њу.

Када је реч о Пољо при
вред ној шко ли „Сте ван 
Петро вић Бри ле“, што се 
тиче пла на, ситу а ци ја је иста 
као про шле годи не. Ова шко
ла има могућ ност упи са по 30 
уче ни ка за зани ма ње вете ри
нар ски тех ни чар и пољо при
вред ни тех ни чар, као и по 15 
уче ни ка за зани ма ње месар 

и пекар у тро го ди шњем шко
ло ва њу.

Тех нич ка шко ла „Милен ко 
Брзак Уча“ је доби ла одо бре
ње за упис пет оде ље ња са 
укуп но 150 уче ни ка, што је 
кво та као и про шле годи не. 
За елек тро тех ни ча ре рачу на
ра има сло бод них 30 места, 
исти број уче ни ка се може 
упи са ти за елек тро тех ни ча ра 
ауто ма ти ке, као и за машин
ског тех ни ча ра за ком пју
тер ско кон стру и са ње. У тре
ћем сте пе ну има сло бод них 
места за 15 елек тро ин ста
ла те ра и за 15 елек тро ме ха
ни ча ра за тер мич ке и рас

хлад не уре ђа је. По дуал ном 
систе му обра зо ва ња, сазна
је мо од дирек то ра Иго ра 
Садри је, у рум ску Тех нич ку 
шко лу се може упи са ти по 15 
бра ва разава ри ва ча и меха
ни ча ра мотор них вози ла.

Дакле, када је реч о рум
ским сред њим шко ла ма сло
бод них места за упис има за 
510 уче ни ка, не рачу на ју ћи ту 
и до 20 места за оне уче ни ке 
на рачу нар ству и инфор ма
ти ци у Гим на зи ји, јер је неиз
ве сно коли ко ће њих поло жи
ти при јем ни испит.

Под се ти мо само, ове годи
не има 488 уче ни ка који 
завр ша ва ју осме раз ре де у 
рум ским основ ним шко ла ма, 
док је лане у сред ње шко ле 
укуп но упи са но 430 уче ни ка. 
Дакле, места ће бити довољ
но за све оне који се одлу
че да у Руми  наста ве сво је 
сред њо школ ско обра зо ва ње. 

По школ ском кален да ру 
завр шни тесто ви се пола жу 
17, 18. и 19. јуна, а први круг 
упи са у сред ње шко ле је 8. и 
9. јула, док је дру ги круг 11. 
јула.

С. Џаку ла

Шко ле чека ју
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Три би на о нацр ту Зако на
о борач коинва лид ској зашти ти

Доста вре ме на је про шло од рато
ва из деве де се тих годи на, али 
уче сни ци тих рато ва, бор ци, рат

ни вој ни инва ли ди, као и поро ди це 
поги ну лих бора ца су нека ко на мар ги
ни дру штва, и став Вла де Срби је је да 
се тај поло жај мора про ме ни ти. Ову 
област и поло жај ових људи зато тре
ба уре ди ти на нов начин, кроз доно ше
ње Зако на о борач коинва лид ској 
зашти ти. Реч је о нацр ту поме ну тог 
Зако на, о којем се води јав на рас пра ва 
у 12 гра до ва у Срби ји. Додат но су уве
де на још два гра да у који ма ће бити 
одр жа не три би не.

Један од та два гра да је Рума, где је 
30. маја у Кул тур ном цен тру одр жа на 
три би на за пред став ни ке борач ких, 
инва лид ских и удру же ња вете ра на, 
који ма су о нови на ма у зако ну, гово ри
ли људи из Мини стар ства за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња и борач ке орга ни за ци је у 
Руми.

У име локал не само у пра ве три би ни 
је при су ство вао Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО Рума.

Шта Закон о борач коинва лид ској 
зашти ти, који би у скуп штин ску про це
ду ру тре ба ло да уђе у сеп тем бру, а да 
се при ме њу је од почет ка сле де ће 
годи не, може суштин ски ново да пону
ди за око 300.000 лица на која ће се 
одно си ти? 

Саша Дујoвић, само стал ни савет ник 
мини стра за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, исти че 
да је иде ја била да се субли ми шу сви 
про пи си, којих има пре ко 50, а који 
обу хва та ју ову мате ри ју. 

– Нај ва жни ја ствар у целој при чи је 
уво ђе ње кате го ри је бора ца рато ва од 
1990 до 1999. годи не и јед ног мате ри
јал ног дава ња, као и побољ ша ње 
њихо вих пра ва, јер та кате го ри ја до 
сада није има ла гото во ника ква пра ва. 
Кроз раз го во ре са кори сни ци ма, ми 
сагле да ва мо како они виде сво је про
бле ме и евен ту ал но уве ду неке нове, 
које ми нисмо увр сти ли у нацрт, да би 
се побољ шао њихов ста тус. До сада је 
у рас пра ви било подво је них ста во ва. 
Кад нема те ништа, све што се пону ди 
је добро, али ми гле да мо да не ума њи
мо нијед но пра во, а дода мо нова. То 
доно си и мате ри јал не тро шко ве за 
држа ву и мора мо да про це ни мо коли
ки су ти тро шко ви – казао је савет ник.

Дујо вић је поја снио да ће доно ше ње 
зако на из ове обла сти омо гу ћи ти јед
но став ност и тран спа рент ност пра ва 
кори сни ка.

–  Има кон струк тив них пред ло га, 
али има и нере ал них жеља. Ми веру
је мо да је он добар за попу ла ци ју на 
коју се одно си, и да ће се усво ји ти 
један добар закон. Тре ба обје ди ни ти и 
ускла ди ти сва доса да шња акта која се 
одно се на ову област, како би се избе
гла раз ли чи та тума че ња. Ми смо до 
сада има ли чети ри покра јин ска зако
на, осам репу блич ких зако на, брдо 
пра вил ни ка, под за кон ских ака та, 
уред би и закљу ча ка Вла де. Сада све 
обу хва та мо на јед ном месту, што ће 
омо гу ћи ти тран спа рент ност и јед но
став ност у утвр ђи ва њу пра ва кори
сни ка и дове сти до побољ ша ња сва
ког пра ва. Овај закон се одно си на око 
300.000 гра ђа на Срби је – иста као је 

за наше нови не Саша Дујо вић.
Мили ја Вере си ја, пред сед ник Удру

же ња рат них вој них инва ли да Рума 
поздра вља доно ше ње овог кров ног 
зако на. 

– Обра чун осно ви це у сушти ни оста
је исти, само се дефи ни шу нека дру га 
пра ва, као и начин испла те. Нацр том 
је обу хва ће но седам гру па кори сни ка и 
тиче се 15 пра ва рат них вој них инва
ли да и 10 пра ва поро ди ца палих бора
ца, а први пут се уво де и нова пра ва 
бора ца који су уче ство ва ли у рато ви
ма деве де се тих и током бом бар до ва
ња. Ми смо до сада живе ли у сен ци, на 
мар ги ни, ника да нисмо носи ли све ча
ну уни фор му, нисмо пози ва ни на пара
де и све ча но сти, иако смо ваши сугра
ђа ни, били смо ту, поред вас, неви
дљи ви – рекао је Мили ја Вере си ја.

Пре драг Вук ми рић, секре тар СУБ
НОРа Рума, који је био орга ни за тор 
ове јав не три би не, ука зу је да је нај бит
ни је за рат не вој не инва ли де, бор це и 
вете ра не, што ће ово бити кров ни 
закон којим ће се регу ли са ти њихо ва 
пра ва.

– Пред ви ђа се ста тус бор ца или рат
ног вете ра на и нека месеч на при ма ња 
за људе, уче сни ке рато ва пре ко 120 
дана и 78 дана бом бар до ва ња. Наш 
пред лог је био да то буде у виси ни 10 
одсто од про сеч не зара де у Репу бли
ци, што је Мини стар ство начел но и 
при хва ти ло, за све уче сни ке ових ору
жа них суко ба, ста ри је од 65 годи на. 
Зна чи, утвр ђу ју се посто је ћа пра ва и 
још се дода ју нека нова, што поздра
вља мо – иста као је Пре драг Вук ми рић.

С. Џаку ла
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НОВ ПАР КИНГ У ЖАР КОВ ЦУ 
И ПУТИН ЦИ МА 

Уре ђен
цен тар села

У Жар ков цу и Путин ци ма, током послед ње неде
ље маја, окон ча ни су радо ви на изград њи пар кин
га, а у Жар ков цу и при ступ ни пут реги о нал ном путу 
РумаИнђи ја.

У цен тру Жар ков ца изгра ђен је пар кинг са ивич
ња ком за десет вози ла.  Цен тар Пути на ца тако ђе 
је ура ђен, ту је гото во дупло већи пар кинг про стор.

Локал на само у пра ва је исфи нан си ра ла и асфал
ти ра ње про ду жет ка Ули це Доси те ја Обра до ви ћа у 
Жар ков цу и спа ја ње тог при ла зног пута са држав
ним путем од Руме ка Инђи ји. Реч је о делу пута 
дужи не 120 мета ра и шири не 3,5 мета ра, који је до 
сада био у лошем ста њу, па је сана ци ја била нео
п ход на. 

Изво ђач радо ва је рум ска фир ма „Ката го“.
С. Џ.

Радо ви у Путин ци ма

ГРАД СКА КУЋА

Уго во ри за купо ви ну кућа 
избе глим лици ма
Пред сед ник Општи не 

Сла ђан Ман чић, уру
чио је 31. маја у Град

ској кући, уго во ре за три 
куће са окућ ни цом, за које 
су сред ства обез бе ђе на од 
про да је доплат них мар ки ца 
у окви ру хума ни тар не акци је 
„Кров 2018“.

Укуп на вред ност ових 
уго во ра је око 3,4 мили о
на дина ра. Радо мир Про
ле, Миле на Руња ић и Миле 
Штр бац су доби ли око 1,1 
мили он дина ра сва ко, за 
купо ви ну куће са окућ ни цом. 
Купље не су две куће у Пла
ти че ву и јед на у Руми.

– Oваква деша ва ња су, 
пре све га, зна чај на за саме 
поро ди це, јер они гото
во две деце ни је чека ју да 
дођу до кро ва над гла вом. 
Ми сва ке годи не реа ли
зу је мо слич не про јек те са 
Коме са ри ја том за избе гла 
лица. Сада је дошло вре ме 
да се куће купу ју упра во за 
оне који ма је нај по треб ни је, 
што, мислим да у вре ме ну 
иза нас, није увек било тако. 
Ове поро ди це су сада реши
ле сво је стам бе но пита ње, 
сред ства су обез бе ђе на на 
репу блич ком нивоу, а ми 
смо само одра ди ли тех нич
ки део  избор оних који ма 
ће сред ства бити доде

ље на. Од 2012. годи не до 
данас, на овај начин обез бе
ди ли  смо 74 куће за избе гла 
и интер но расе ље на лица – 
иста као је пред сед ник Ман
чић. 

Он је наја вио да ће за пар 
дана бити доде ље но још 
седам кућа, а да је апли ци
ра но за нових десет кућа. 

– Виде ће мо да ли ћемо и 
коли ко доби ти, али то пока
зу је да смо се опре де ли ли 
за ова кав вид збри ња ва ња, 
одно сно купо ви ну кућа на 

селу или гра ду. Већи део тих 
лица је нашао куће на селу, 
што је добро, јер се пове ћа
ва број ста нов ни ка на селу 
– кон ста ту је Ман чић.

Миле на Руња ић је са 
поро ди цом дошла из Кни
на у авгу сту 1995. годи не и 
живе ли су стал но у изнајм
ље ним ста но ви ма, а један 
пери од и у колек тив ном 
сме шта ју. 

– Кућу сам купи ла у Пла
ти че ву, мало је тро шна, тре
ба ће вре ме на и нов ца да се 

сре ди, али је наша. Живим 
са две ћер ке, само ја радим, 
а ћер ке има ју здрав стве них 
про бле ма, обе се боре са 
хро нич ном депре си јом од 
које се дуго лече. Мења ли 
смо често место ста но ва
ња, сели ли се, кру жи ли смо 
по целом Сре му. Сада се 
добро осе ћам, ово је као да 
се у мојој 54. годи ни поно
во рађам, ово ми сада даје 
нову сна гу – рекла нам је 
Миле на.

Босиљ ка Штр бац је са 

Босиљ ка Штр бац, Сла ђан Ман чић, Миле на Руња ић и Радо мир Про ле
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Завршен паркинг у Жарковцу

супру гом и две кћер ке, 
дошла из Загре ба пре 18 
годи на.

– Ово ми пуно зна чи, све 
вре ме смо нас четво ро били 
под ста на ри у тро шним и 
запу ште ним ста но ви ма. 
Купи ли смо кућу у Пла ти че
ву и у доста добром је ста њу 
у одно су на прет ход не сме
шта је. Кућа је реши ла наш 
стам бе ни про блем. Хва ла 
сви ма који су нам помо гли, 
јесте да смо дуго чека ли, 
али се испла ти ло. Ми тре
нут но нема мо пара за рено
ви ра ње куће, једи но ако 
опет буде неких кон кур са, 
али добро је, наша је – каже 
Босиљ ка. 

И тре ћи пот пи сник, Радо
мир Про ле исти че да овим 
реша ва један вели ки про
блем. Он је са супру гом и 
два сина дошао 1997. годи
не из Трав ни ка и све вре ме 
су живе ли на истом месту у 
Руми. 

– Супру га и један син 
раде, дру ги ће сада да сту
ди ра, ја сва шта рим, радим 
све што могу. Купи ли смо 
кућу у Руми, биће доста 
посла око рено ви ра ња, али 
ула жем у сво је – исти че 
Радо мир.

Рум ска општи на је у окви
ру раз ли чи тих про гра ма до 
сада, поред 74 отку пље не 
сео ске куће, обез бе ди ла још 
20 мон та жних кућа, финан
си ра но је 32 само град ње у 
Хрт ков ци ма, а доде ље но је 
и 168 паке та гра ђе вин ског 
мате ри ја ла и 63 уго во ра за 
еко ном ско осна жи ва ње.

С. Џаку ла

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА „МИЛЕН КО БРЗАК УЧА“

Дан отво ре них вра та
У рум ској Тех нич кој шко

ли „Милен ко Брзак Уча“ 
одр жа на је 31. маја акци

ја „Дан отво ре них вра та“ током 
које су се уче ни ци и њихо ви 
роди те љи могли упо зна ти са 
сме ро ви ма и настав ним про
гра ми ма ове шко ле. То је била 
и при ли ка да се упо зна ју са 
систе мом дуал ног обра зо ва
ња, буду ћи да Тех нич ка шко ла 
нуди и ову могућ ност и то за 
зани ма ња бра варзава ри вач 
и меха ни чар мотор них вози ла.

О дуал ном систе му и начи ну 
реа ли за ци је прак тич не наста
ве, поред дирек то ра и про фе
со ра ове шко ле, гово рио је и 
пред став ник При вред не комо
ре Срби је, а при су ство вао је и 
један број посло да ва ца.

Игор Садри ја, дирек тор Тех
нич ке шко ле исти че, да по дру
ги пут орга ни зу ју ова кав скуп 
са жељом да при бли же дуал ни 
систем обра зо ва ња буду ћим 
уче ни ци ма.

– Нада мо се да смо реши ли 
бар неке недо у ми це роди те ља 
и ђака пред пред сто је ћи упис. 
Ове годи не упи су је мо дру гу 
гене ра ци ју сме ра бра варзава
ри вач по дуал ном обра зо ва
њу, а први пут ћемо поку ша ти 
да упи ше мо још јед но оде ље
ње по дуал ном систе му и то 
меха ни чар мотор них вози ла, с 
обзи ром на то да је инте ре со
ва ње вели ко за оба сме ра. По 
ста ром систе му упи су је мо тре
ћи сте пен елек тромеха ни чар 
за тер мич ке и рас хлад не уре
ђа је. При вре да иска зу је вели
ке потре бе за овим кадром, а 
наши сада шњи уче ни ци већ 
има ју обез бе ђен посао након 
шко ло ва ња, мно ги доби ја ју 
и финан сиј ску надок на ду за 
вре ме про ве де но на прак си. 
Дакле, иду у шко лу, али и зара
ђу ју џепа рац и након шко ле их 
чека посао – исти че дирек тор 
Садри ја.

Шко ла ове годи не сара ђу је 
са 64 ком па ни је на тери то ри
ји рум ске, ири шке и пећи нач ке 
општи не у који ма ђаци оба
вља ју прак су и по дуал ном и 
по редов ном систе му шко ло
ва ња.

– Тру ди ли смо се да прак су 
при бли жи мо уче ни ци ма у скла
ду са мести ма из којих дола зе. 
Ако су ђаци елек тро сме ра 
из Гра бо ва ца, Ники на ца или 
Пла ти че ва, прак су ће оба вља
ти у „Каблек су“ у Пла ти че ву. 
Дакле, тру ди мо се да прак су 
оба вља ју у свом месту, па се 
тако сма њу ју тро шко ви шко ло
ва ња и пре во за, а деци даје мо 
могућ ност да након шко ло ва
ња оста ну у свом месту и тамо 
одмах засну ју рад ни однос – 
рекао је Игор Садри ја.

Бoјан Сан то вац, струч ни 
сарад ник у Реги о нал ној при
вред ној комо ри Сре ма ука зу је 
да су ова кве акци је зна чај не 
да би роди те љи виде ли да има 
доста добро пла ће них зани
ма ња, а да нема ју аде ква тан 
упис. 

–  Сва тех нич ка зани ма ња 
су у дефи ци ту. При вре ди недо
ста ју ква ли фи ко ва ни рад ни ци, 
а ђаци ма је добро, јер одмах 
има ју запо сле ње и добру пла
ту. Веће ком па ни је лак ше спро

во де дуал но обра зо ва ње, јер 
дуал ни систем под ра зу ме ва 
и оба ве зе ком па ни је да обез
бе ди јед но лице које ће завр
ши ти обу ку како би ради ло са 
ђаци ма. Није велик одзив ђака 
у шко ла ма, па зато пра ви мо 
ова кве ску по ве да би их заин
те ре со ва ли – каже Сан то вац. 

Он дода је да ком па ни ја има 
оба ве зу да пла ћа ђаке за вре
ме про ве де но на раду у виси ни 
70 одсто од мини мал не цене 
рада. Мале ком па ни је тешко 
могу да се одрек ну јед ног запо
сле ног да се обу ча ва за рад са 
уче ни ци ма, али и финан сиј ски 
изда так. 

– Тако ђе, ком па ни је су 
дужне да обез бе де и пут ни 
тро шак за уче ни ке, али се ми 
тру ди мо да децу на прак су 
шаље мо у места где живе, где 
год се то може – рекао је Бојан 
Сан то вац.

Међу заин те ре со ва ним уче
ни ци ма био је и Сте ван Трку
ља, одли чан уче ник из ОШ 
„Вељ ко Дуго ше вић“, који каже 
да је дошао да види шта има 
од сме ро ва у шко ли, пошто још 
није одлу чио шта да упи ше, 
још се дво у ми. 

– Чуо сам за дуал но обра зо
ва ње, али ја сам ипак одлу чио 
да после сред ње шко ле наста
вим и завр шим и факул тет – 
каже Сте ван. 

Са њим је дошла и мај ка 
Жеља на да би виде ли шта 
шко ла нуди и шта после ње 
може да се упи ше од факул
те та.

 – Знам за дуал но обра зо ва
ње, али је Сте ван више заин
те ре со ван за четво ро го ди
шње шко ло ва ње и после упис 
на факул тет. Мислим да је то 
сасвим у реду за оне мла де 
људе који не желе да сту ди
ра ју и пре ви ше уче – рекла је 
Жеља на Трку ља. С. Џаку ла

Сте ван и Жеља на Трку ља

Бојан Сан то вац и Игор Садри ја

Пројекат: РУМА ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА, финансира се из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ

Акци ја при ку пља ња
амба ла жног отпа да
Акци ја при ку пља ња 

амба ла жног отпа
да од сред ста ва за 

зашти ту биља реа ли зо ва
на је у Ири гу 29. маја, а у 
циљу без бед ног збри ња ва
ње поме ну тог отпа да.

Федор Пушић, дирек тор 
Аген ци је за рурал ни раз
вој ири шке општи не исти че 
да је акци ја реа ли зо ва на у 
више села, а цен трал на је 
била у самом Ири гу.

 – Одзив је био соли дан, 
али је могао бити и бољи. 
Потру ди ће мо се да до 
наред не годи не више ура
ди мо на про мо ци ји саме 
акци је, али и поди за њу све
сти пољо при вред ни ка да 
ова ко шти те живот ну сре
ди ну. Ова акци ја је добра, 
јер про из во ђа чи не мора ју 
да раз ми шља ју где ће одло
жи ти отпад, пого то во не на 
дивље депо ни је, јер је реч о 
отпа ду који угро жа ва живот

ну сре ди ну – каже Федор 
Пушић. 

Он дода је да су про из во
ђа чи од Аген ци је доби ли 
џако ве, у које су пако ва ли 

амба ла жу и 29. маја су је 
пре да ли овла шће ним опе
ра те ри ма. 

Ова акци ја се реа ли зу је 
сва ког про ле ћа, јер се тада 

поме ну та сред ства нај ви ше 
и кори сте, али по потре би, 
може да се поно ви. 

– Акци ја пози тив но ути че 
на очу ва ње живот не сре ди

Ириг  при ку пља ње амба ла же

СПО РТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ

Кара ван радо сти и при ја тељ ства
У ком плет но рено ви ра

ној спо рт ској сали ОШ 
„Доси теј Обра до вић“, 

одр жа не су 1. јуна Спорт ске 
игре мла дих Срби је, које се 
ове годи не у Ири гу орга ни
зу ју по тре ћи пут. Уче ство
ва ло је пре ко 400 ири шких 
осно ва ца, на жалост, због 
изу зет но лошег вре ме на, 
сва так ми че ња у школ ском 
дво ри шту су отка за на, тако 
да су се уче ни ци над ме та ли 
у само пет спорт ских дисци
пли на, које су могле да се 
реа ли зу ју уну тар школ ског 
про сто ра.

С обзи ром на то да су 
ове игре кон ци пи ра не као 
Олим пиј ске игре, упа љен је 
и олим пиј ски пла мен који је 
доне ла Ива на Лон чар, атле
ти чар ка из Ири га. Спорт ске 
игре мла дих у Ири гу отво
ри ли су Ива на Јова но вић, 
дирек тор ка СИМ Срби је и 
Мио драг Бебић, заме ник 
пред сед ни ка ири шке општи
не.

Мио драг Бебић je изра зио 
задо вољ ство што се ова
ква спорт ска мани фе ста ци
ја, поред вели ких гра до ва, 
орга ни зу је и у Ири гу. 

 Ште та што нам је вре ме 
поква ри ло орга ни за ци ју, али 
ми је дра го што су ова деца 

пока за ла да има ју оно што 
има ју шам пи о ни, истрај ност, 
упор ност, жељу за так ми че
њем и побе дом. Добро je и 
што смо децу изве ли из кућа, 
где седе за ком пју те ром или 
са мобил ним теле фо ном у 
руци, јер нам је жеља да се 

деца што више баве спор
том и буду здра ви ја  пору
чио је Мио драг Бебић.

Ива на Јова но вић, пред
сед ни ца СИМ Срби је каже 
да им је задо вољ ство да са 
овим кара ва ном радо сти и 
при ја тељ ства крста ре Срби

Паље ње пла ме на
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не и сма ње ње отпа да што 
је бит но и за нашу општи
ну, јер се бави мо тури змом, 
про мо ви ше мо здра ву при
ро ду, али ту су и број ни 
воћ ња ци и вино гра ди. Све 
ово ће доби ти на зна ча ју 
додат но када кре ну ИПАРД 
про гра ми у који ма је бит
на став ка и шта се ради са 
амба ла жом, потреб ни су 
чак и уго во ри са они ма који 
отпад пре у зи ма ју. Тако ђе, 
то је зна чај но и да се види 
која су сред ства кори шће
на, као и да ли се пошту је 
карен ца, што сада често 
није слу чај – каже за наше 
нови не Федор Пушић.

Ову акци ју орга ни зу је 
Удру же ње СЕЦ ПА, које оку
пља рено ми ра не свет ске 
про из во ђа че сред ста ва за 
зашти ту биља. Оно је успо
ста ви ло у Срби ји систем 
збри ња ва ња амба ла жног 
отпа да од сред ста ва за 
зашти ту биља, у сарад њи 
са Пољо при вред ним струч
ним слу жба ма, локал ним 
само у пра ва ма и овла шће
ним опе ра те ри ма. 

У ири шкој општи ни ова 
акци ја је реа ли зо ва на у 
сарад њи са Аген ци јом за 
рурал ни раз вој.

С. Џ.

јом и да им је јед на од оми
ље них дести на ци ја упра во 
Ириг.

 Ова мани фе ста ци ја је, 
дефи ни тив но и пре све га, 
побе да дру гар ства широм 
реги о на. Код нас су побед
ни ци сви који су уче ство ва
ли, побе да није при о ри тет, 
већ да се деца дру же и стек
ну нове при ја те ље. Нај бо
љи ће пред ста вља ти Ириг, 
на држав ном првен ству које 
се у дру гој поло ви ни јула 
одр жа ва у Бео гра ду. После 
тога побед ни ци држав ног 
првен ства „Дунав оси гу ра
ње“ Спорт ских ига ра мла дих 
Срби је путу ју у Сплит, где ће 
се так ми чи ти са дру га ри ма 
из Хрват ске и БИХ  рекла је 
Ива на Јова но вић.

Мар ко Келем бер, један од 
про мо те ра ове мани фе ста
ци је, исти че да се Спорт ске 
игре мла дих орга ни зу ју по 
тре ћи пут у Ири гу.

 Поно сни смо што може
мо да уго сти мо јед но так
ми че ње, које про мо ви ше 
при ја тељ ство и пошту је раз
ли чи то сти. Због лоших вре

мен ских усло ва, деца се так
ми че у пет, од десет, ига ра: 
шах, сто ни тенис, мали фуд
бал, руко мет и изме ђу две 
ватре. Деца су оду ше вље на 
што се ове игре орга ни зу ју, 
нај бо љи уче ству ју на држав
ном так ми че њу у Бео гра ду, а 
даље се иде на међу на род
но фина ле у Хрват ску  иста
као је Мар ко Келем бер.

Реци мо и да су Спорт ске 
игре мла дих нај ве ћа спорт
ска мани фе ста ци ја за децу 
и омла ди ну у реги о ну, чији 
је основ ни циљ про мо ци
ја здра вог начи на живо та и 
при ја тељ ства. Она се већ 23 
годи не одр жа ва у Хрват ској, 
девет у БИХ и шест годи на 
у Срби ји, и како смо напо ме
ну ли, по тре ћи пут у Ири гу.

Игре су поста ле нај ве ћа 
мани фе ста ци ја ама тер ског 
спо р та у Евро пи и при зна те 
су од Међу на род ног Олим
пиј ског коми те та. Кроз ове 
игре циљ је да мла ди из 
реги о на, кроз спорт, заба ву 
и дру же ње, пре ва зи ђу нега
тив не поја ве у дру штву, као 
што су дро га, наси ље, нето
ле ран ци ја… С. Џаку ла

Вели ки број уче сни ка 

Исти план упи са уче ни ка
ССШ „Бори слав Михај ло вић Михиз“ у 

Ири гу ове годи не има исти план упи са као 
и прет ход них годи на. То зна чи, да се у први 
раз ред ове сред ње шко ле може упи са ти 
укуп но 60 уче ни ка. Пла ни ра но је јед но оде
ље ње од 30 уче ни ка за зани ма ње кули нар

ски тех ни чар, исто толи ко се може упи са ти и 
у оде ље ње за зани ма ње вино гра дарвинар.

Свим упи са ним уче ни ци ма првог раз ре да, 
обез бе ђе ни су бес плат ни уџбе ни ци, уни
фор ме, као и пре воз, за оне који путу ју из 
села ири шке општи не, Руме и Новог Сада. 

ССШ „БОРИ СЛАВ МИХАЈ ЛО ВИЋ МИХИЗ“

Обе ле же на деце ни ја рада
Дан шко ле и деце ни ју 

посто ја ња и рада, 28. маја, 
обе ле жи ли су уче ни ци и 
запо сле ни у ССШ „Бори
слав Михај ло вић Михиз“ са 
сво јим при ја те љи ма и гости
ма. Прво је, у Срп ској чита о
ни ци орга ни зо ван кок тел 
добро до шли це, који су ком
плет но при пре ми ли уче ни ци 
ове шко ле, затим су доде
ље не захвал ни це, сви ма 
они ма који су помо гли да 
шко ла успе шно ради у про
те клој, првој деце ни ји свог 
посто ја ња. 

Чла но ви драм ске сек ци је 
ове шко ле су, у умет нич ком 
про гра му, изве ли пред ста ву 
„Мара тон ци трче поча сни 
круг“. 

– Овај наш дан и јуби леј 

смо иско ри сти ли и да реа
ли зу је мо јед ну хума ни тар ну 
акци ју, под нази вом „Базар 
кола чи ћа“. Наи ме, уче ни ци 
кули нар ског сме ра су при
пре ми ли кола чи ће, које су 
про да ва ли, а сав при ход 
који смо оства ри ли, наме

њен је нашем малом ком
ши ји, Сте фа ну Гон чи ну из 
Руме. Нашој акци ји је при су
ство вао и Сте фа нов тата, 
Дра ган – рекла је за наше 
нови не дирек тор ка шко ле 
Иси до ра Бири њи.

С. Џаку ла

Обе ле жен Дан и јуби леј шко ле

Пројекат „Општина Ириг: Перспективе развоја и успеха“ финансира се из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЗБРИ НУ ТЕ ИЗБЕ ГЛИЧ КЕ ПОРО ДИ ЦЕ

Уру че ни уго во ри за
гра ђе вин ски мате ри јал

Уго во ри за доде лу 28 
паке та гра ђе вин ског 
мате ри ја ла уру че ни 

су избе глич ким поро ди ца ма 
из Босне и Хер це го ви не, и 
из Репу бли ке Хрват ске, које 
живе на тери то ри ји општи не 
Инђи ја, у окви ру Пот про јек
та 5 Реги о нал ног стам бе ног 
про гра ма (РСП) у Срби ји. 
У сре ду, 29. маја у згра ди 
Општи не Инђи ја, пре уру че
ња уго во ра, поро ди ца ма су 
се обра ти ли пред став ни ци 
Коме са ри ја та за избе гли
це и мигра ци је Репу бли ке 
Срби је, покра јин ског Фон да 
за пру жа ње помо ћи избе
глим, прог на ним и расе ље
ним лици ма, Деле га ци је ЕУ 
у Срби ји и Општи не Инђи ја.

Како је иста кла Бри ги те 
Кухар, пред став ни ца Деле
га ци је ЕУ у Срби ји, финан
сиј ска сред ства у изно су од 
180 хиља да евра за купо
ви ну паке та гра ђе вин ског 
мате ри ја ла обез бе ђе на су 
из дона тор ског Фон да РСП, 
којим упра вља Бан ка за раз
вој Саве та Евро пе.

Пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак, 
иста као је да ће та локал
на само у пра ва уло жи ти 
све сво је ресур се како би и 
оста ле избе глич ке поро ди це 
реши ле сво ја основ на егзи
стен ци јал на пита ња.

– Са ових 28 уго во ра, на 

жалост, нисмо реши ли све 
потре бе нашег ста нов ни
штва које је нај ви ше про па
ти ло у послед њих 30 годи
на, али ту смо да реша ва мо 
један по један про блем, у 
скла ду са нашим могућ но
сти. Инси сти ра ће мо да и у 
наред ном пери о ду помог не
мо и оним поро ди ца ма које  
нису доби ле ову врсту помо

ћи, а да за то има ју потре
бе. Морам да истак нем тај 
пода так да је Инђи ја током 
рата при ми ла нај ви ше избе
глог ста нов ни штва у целој 
Репу бли ци Срби ји, и сва ка
ко ова врста помо ћи мора 
бити дале ко зна чај ни ја и 
број ни ја. Наста ви ће мо да се 
бори мо за њих и надам се 
да ћемо у наред ном пери

о ду има ти бар још ово ли ки 
број поро ди ца, који ма ћемо 
пру жи ти помоћ у гра ђе вин
ском мате ри ја лу – рекао је 
Гак.

Коли ко је помоћ избе глим 
и интер но расе ље ним лици
ма зна чај на, у име свих 28 
поро ди ца обја снио је Боро 
Дакић који је, како каже, 
више од 20 годи на чекао 
на то да њего ва поро ди ца 
доби је аде ква тан „кров над 
гла вом“.

– Када смо избе гли, живе
ли смо код рођа ка, затим 
смо оти шли у под ста на ре 
и на кра ју купи ли плац на 
којем смо сагра ди ли кућу. 
Овај гра ђе вин ски мате ри јал 
послу жи ће да конач но наш 
дом буде у пот пу но сти завр
шен – рекао је Боро Дакић и 
захва лио се над ле жни ма на 
помо ћи.

Ина че, Пот про је кат 5 
РСП, вре дан је нешто више 
од 52 мили о на евра. Од те 
суме, одо бре на међу на
род на дона тор ска сред ства 
чине 38,8 мили о на евра, 
док је кон три бу ци ја Репу
бли ке Срби је 13,2 мили о на 
евра. У окви ру  Пот про јек та 
5,  доде љу је се укуп но 1.847 
стам бе них реше ња и то 200 
сео ских кућа, 1.267 стам бе
них једи ни ца и 380 паке та 
гра ђе вин ског мате ри ја ла.

М. Ђ.

Гра ђе вин ски мате ри јал за избе глич ке поро ди це

Уго во ре уру чио Вла ди мир Гак
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ФК ИНЂИЈА У СУПЕРЛИГИ

Успех који су сања ли

ФК Инђи ја је успео, по 
дру ги пут у сво јој исто ри
ји, да се пла си ра у Супер
ли гу Срби је. За тај успех, 
заслу жни су, игра чи, струч
ни штаб, руко вод ство клу ба, 
али и сви они поје дин ци и 
орга ни за ци је, који су веро
ва ли у зеле нобеле када је 
било нај те же, и када нико 
није ни слу тио да поме ну
та еки па може поста ти део 
срп ске фуд бал ске ели те. 
Хра бро су се избо ри ли са 
про ме ном ско ро цело куп
ног играч ког кадра на ста р
ту мину ле сезо не,  кре ну ли 
су буквал но од нуле, само 
са жељом да поно ве успех 
из сезо не 2010/2011. Тај сан 
оства рио се можда на тежи, 
али сва ка ко на сла ђи начин, 
након оди гра ва ња бара жних 
утак ми ца. Савла да ли су два 
прво ли га ша, Зла ти бор и 
Рад нич ки 1923. Након тога 
су били бољи и од супер ли
га ша из Вра ња, еки пе Дина
ма.

После бур ног завр шет
ка так ми че ња у Првој лиги 
Срби је и про сла ве члан ства 
у нај ви шем ран гу, фуд ба
ле ри Инђи је нала зе се на 
заслу же ном одмо ру, али су 
пред став ни ци клу ба оста ли 
дужни меди ји ма за ути ске о 
сезо ни која је сада иза њих. 

У сре ду, 29. маја одр жа на 
је кон фе рен ци ја за нови на
ре на Град ском ста ди о ну, 
којој су при су ство ва ли шеф 
струч ног шта ба Срђан Бла
го је вић, помоћ ни тре нер 
Јован Голић и тре нер гол ма
на Бра ни слав Радој чић.

–Током ове сезо не оди гра
ли смо вели ки број утак ми
ца, могу рећи као ника да до 
сада. Било је пуно успо на и 
падо ва, про бле ма, иза зо ва, 
као и мно го лепих тре ну та
ка. Поче ли смо сезо ну уз 
мно го одла за ка и дола за
ка игра ча, фор ми ра ли смо 
нову еки пу и поче ли так ми
че ње са неде фи ни са ним 
амби ци ја ма – при се ћа се 
почет ка сезо не Срђан Бла
го је вић.

– Од 22 кола у јесе њем 
делу првен ства, чак у 12 
смо били на првом месту 
на табе ли и завр ши ли тај 
део сезо не на дру гом месту, 
иза воде ћег Јаво ра. Онда 
су наста ли нови про бле
ми, одла ском шест игра ча 
све смо мора ли из почет
ка. На кра ју се завр ши ло 
она ко, како смо могли само 
да сања мо, не веру ју ћи да 
смо оства ри ли успех који је 
раван чуду – наста вља Бла
го је вић.

Како је иста као тре нер 
зеле нобелих, игра чи су 
уочи бара жа пред себе 
поста ви ли циљ, а то је пла
сман у нај ви ши ранг так ми
че ња.

– Били смо све сни да смо 
бољи од Зла ти бо ра и Рад
нич ког, али смо спрем но 
доче ка ли и Дина мо. Иако 
смо зна ли да су боља еки па, 
успе ли смо у првој утак ми ци 
да пока же мо све оно што 
смо ради ли целе сезо не и 
пости гли смо успех – рекао 
је Бла го је вић, исти чу ћи да 
су за добре резул та те нај

за слу жни ји игра чи, затим 
њего ви сарад ни ци и Упра ва 
клу ба.

– Морам да похва лим оне 
игра че који су били код нас 
у јесе њем делу сезо не, али 
и оне који су зимус дошли и 
успе ли да се намет ну сво
јом игром. Захва лан сам и 
сво јим сарад ни ци ма, који 
су уне ли вели ку енер ги ју у 
целу при чу и дали немер
љив допри нос овим успе си
ма, сва ко у свом сег мен ту, 
јер су ради ли и оно што није 
у опи су њихо вог посла. То 
је допри не ло добр ој атмос
фе ри у колек ти ву, што је био 
и један од пред у сло ва за 
постиг нут успех – изја вио је 
шеф струч ног шта ба.

Бла го је вић је под се тио да 
је вре ме на за одмор мало, 
јер првен ство у Супер лиги 
Срби је стар ту је већ 20. јула.

– Са при пре ма ма мора
мо кре ну ти око 10. јула. 
Пред сто је нам раз го во ри о 
будућ но сти тима и струч ног 
шта ба. Мора мо што пре да 
уна пре ди мо сва ки сег мент 
клу ба, како бисмо били кон
ку рент ни нашим про тив ни
ци ма у Супер лиги Срби је – 
на кра ју је рекао Бла го је вић.

Шеф струч ног шта ба имао 
је уго вор са клу бом на годи
ну дана. Како су недав но 
иста кли пред став ни ци ФК 
Инђи ја, први раз го во ри које 
ће се оба ви ти су упра во са 
овим струч ња ком. У зеле
нобелом табо ру се нада ју 
да ће он наста ви ти успе шно 
запо че ти посао.

М. Ђ.

Са конференције

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ГРАД СКУ 
СЛА ВУ

Богат про грам
У Инђи ји су у току при пре ме 

за обе ле жа ва ње град ске сла
ве Духо ви, која се ове годи не 
обе ле жа ва у неде љу, 16. јуна. 
Орга ни за то ри наја вљу ју богат 
про грам, у скло пу којег ће бити 
одр жан тра ди ци о нал ни, 14. по 
реду, „Етно фе сти вал“. У пита
њу је мани фе ста ци ја, у окви
ру које број на удру же ња жена 
из Инђи је и целе Вој во ди не, 
пред ста вља ју сво је руко тво
ри не, суве ни ре, руч не радо ве, 
дома ће кола че, посла сти це и 
раз не гастро ном ске спе ци ја
ли те те.

Срп ска пра во слав на паро
хи ја инђиј ска, пово дом пра
зни ка Сила ска Све тог Духа на 
апо сто ле, орга ни зу је тро днев
ни про грам. Духов ска лити
ја ће се и ове годи не кре та ти 
ули ца ма, од хра ма, потом Ули
цом цара Душа на до Општи не, 
Ули цом кра ља Петра Првог до 
поли циј ске ста ни це, Митров
дан ском, Југ Бог да на, Ули цом 
вој во де Сте пе и назад до хра
ма.

ГРАД СКИ БАЗЕН

Купа ли шна 
сезо на

Уко ли ко вре мен ски усло ви 
дозво ле, купа ли шна сезо на 
на Град ском базе ну у Инђи ји, 
поче ће у субо ту, 8. јуна. Како 
је иста као дирек тор Уста но ве 
„Спорт ски цен тар“ Или ја Трбо
вић, током маја су успе ли да 
спро ве ду пла ни ра не радо ве.

– Заме ње на је огра да која 
се нала зи уз језер це и која је 
била ста ра 40 годи на. Затим, 
уз огра ду је поста вље на нова 
тра ва, ура ђен је дру ги део 
пот пор ног зида, завр ша ва 
се уре ђе ње шкољ ке базе на, 
заме ње не су дотра ја ле пло
чи це и завр ше но је фуго ва ње 
ком плет не шкољ ке. Тако ђе, 
завр ша ва се настре шни ца код 
ресто ра на, у малом базе ну за 
децу је поста вље на печур ка 
(водо пад) и уре ђе на је биле
тар ни ца – каже Трбо вић и 
дода је, да ће цена ула зни ца 
оста ти иста.

– Цена ула зни це оста ће 250 
дина ра и даље ћемо изда ва ти 
сезон ске кар те за ђаке, сту
ден те и пен зи о не ре по цени 
од 2.500 дина ра. Нисмо мења
ли цене, јер жели мо да наши 
сугра ђа ни ужи ва ју на свом 
оми ље ном купа ли шту по при
сту пач ним цена ма – рекао је 
дирек тор Уста но ве „Спорт ски 
цен тар“. М. Ђ.

Пројекат: Општина Инђија  општина развоја
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ОПШТИ НА И ПОКРА ЈИ НА ЗАЈЕД НИЧ КИ УЛА ЖУ ОКО СТО МИЛИ НА ДИНА РА

Решава се проблем 
канализације у Новој Пазови

Пот пред сед ник Покра јин ске вла
де Ђор ђе Мили ће вић уру чио је 
послед њег мај ског дана зајед но 

са Покра јин ским секре та ром за пољо
при вре ду, водо при вре ду и шумар ство 
Вуком Радо је ви ћем, уго во ре вред
не пре ко мили јар ду дина ра за вод не 
објек те и изград њу кана ли за ци о не 
мре же, те за уре ђе ње и изград њу атар
ских путе ва у 33 вој во ђан ске општи не, 
међу који ма је и општи на Ста ра Пазо
ва у којој ће се изгра ди ти кишна кана
ли за ци ја и заме ни ти азбест не цеви.

Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо
ва Ђор ђе Ради но вић, изра зио је при
ли ком пот пи си ва ња уго во ра у Бече
ју захвал ност Покра јин ској вла ди на 
подр шци   да живт ста нов ни ка у овом 
делу Сре ма учи не ква ли тет ни јим.

– Реа ли за ци јом ове инве сти ци је 

реши ће мо један од нај ве ћих про бле
ма мешта на у Новој Пазо ви. Покра ји на 
нам је одо бри ла око 40 мили о на дина
ра за ову наме ну, а ми смо у нашем 
буџе ту обез бе ди ли већ део сред ста
ва, тако да је укуп на вред ност ове 
инве сти ци је око 100 мили о на дина ра. 
Мука ма које су има ли мешта ни кри тич
них ули ца у овом насе љу, пре све га у 
Бло ку 9, напо кон дола зи крај – закљу
чио је Ради но вић.

Пот пред сед ник Покра јин ске вла де 
Ђор ђе Мили ће вић иста као је да непо
сто ја ње кана ли за ци о не мре же и одво
да отпад них вода у насе ље ним мести
ма ства ра еко ло шке про бле ме, као и 
про бле ме са водом за пиће и зага ђе
њем земљи шта, и исти че да овде није 
крај ула га њи ма у ову област.

– Покра јин ска вла да и локал не 

само у пра ве покре ћу нов инве сти ци о ни 
циклус, који ће у ове 33 локал не само у
пра ве пре све га обез бе ди ти побољ ша
ње ква ли те та живо та, кроз изград њу 
водо вод не и кана ли за ци о не мре же. 
Зајед но са локал ним само у пра ва ма 
зна чај ним ула га њи ма инте зив но ради
мо на реша ва њу поме ну тих про бле ма, 
пре све га у мањи ма мести ма – рекао 
је Мили ће вић.

Покра јин ски секре тар за пољо при
вре ду, водо при вре ду и шумар ство, 
др Вук Радо је вић је нагла сио да је за 
непу не три годи не, ресор ни секре та
ри јат зајед но са локал ним само у пра
ва ма инве сти рао пре ко 2,1 мили јар де 
дина ра у водо вод ну и кана ли за ци о ну 
мре жу широм Вој во ди не, кроз 140 про
је ка та.

 С. Стан ко вић

Од почет ка маја у општи ни Ста ра 
Пазо ва на сна зи је нова Одлу ка о так
си пре во зу којом су про пи са ни бли жи 
усло ви за оба вља ње ове врсте услу ге, 
карак те ри сти ке и обе леж ја так си вози
ла и начин оба вља ња. У току је доде ла 
кров них озна ка које мора посе до ва ти 
сва ки так си ста. У Оде ље њу за инспек
циј ске посло ве и кому нал не делат но сти 

исти чу да ће сва ки так си ста без кров не 
озна ке са обе леж ји ма бити санк ци о ни
сан. У овом кра ју так си пре воз може оба
вља ти 45 так си ста, а тре нут но их је реги
стро ва но 42. Под се ти мо, новом одлу ком 
про пи са но је да так си возач за оба вља
ње ове делат но сти мора има ти зва ње 
воза ча пут нич ког ауто мо би ла тре ћег сте
пе на струч не спре ме или зва ње тех ни ча

ра друм ског сао бра ћа ја, одно сно воза ча 
спе ци ја ли сте петог сте пе на. С. С.

ЛОКАЛ НА САМО УП РА ВА

Одлу ка о так си пре во зу

Покрајински секретар Вук Радојевић је уручио уговор Ђорђу Радиновићу
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НОВИ БАНОВ ЦИ

Балет ски фести вал

Први балет ски фести вал у Новим 
Банов ци ма одр жан је у Дому кул ту ре 
и оку пио је балет ске сту ди је Бео гра да, 
Шап ца и Ресни ка. Орга ни за тор фести
ва ла је Умет нич ки цен тар „Ада ђо НБ“, 
а покро ви те љи Општи на Ста ра Пазо
ва и Месна зајед ни ца Нови Банов
ци. Игра ње на прсти ма, пра вље ње 
пиру е та и изво ђе ње тач но одре ђе них 
покре та руку, чине балет јед ним од 
нај склад ни јих пле со ва. Настао у 15. 
веку сво јом гра ци о зно шћу при вла чи 
девој чи це и данас. Фести вал је отво
ри ла нај мла ђа гру па Умет нич ког цен
тра „Ада ђо НБ“ који ма су ово били 
први кора ци на сце ни, а пред ста ви ли 
су се и балет ски сту ди ји из Бео гра да, 
Шап ца и Ресни ка како би на овај начин 
уна пре ди ли балет ску умет ност која је у 
Срби ји зане ма ре на и како би раз ме ни
ли сво ја доса да шња иску ства.  И. П.

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ

Усвојен
реба ланс буџе та

Све тач ке днев ног реда усво је не су 
већи ном гла со ва одбор ни ка Скуп шти
не општи не Ста ра Пазо ва на 40. сед
ни ци, која је одр жа на 31. маја у вели кој 
сали Беле згра де. Локал ни одбор ни ци 
дали су сагла сност на Одлу ку о реба
лан су буџе та општи не за 2019. годи ну, 
а усво је не су изме не и допу не про гра
ма посло ва ња са финан сиј ским пла но
ви ма ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“ и 
ЈП „Топла на“. Усво је ни су и изве шта ји 
о посло ва њу месних зајед ни ца Крње
шев ци и Ста ри Банов ци, као и ста ро
па зо вач ког Цен тра за кул ту ру, Црве ног 
крста и Тури стич ке орга ни за ци је, за 
про шлу годи ну. Одбор ни ци су раз ма
тра ли и Ана ли зу здрав стве ног ста ња 
ста нов ни штва за про шлу годи ну, а 
дали су сагла сност и на пред лог Реше

ња о обра зо ва њу Саве та за здра вље. 
За дирек то ра ЈКП „Чисто ћа“ поно во је 
иза бран Јови ца Гагри ца, док ће функ
ци ју врши о ца дужно сти Јав но – урба
ни стич ког пред у зе ћа „Урба ни зам“у 
наред них годи ну дана врши ти Мили ца 
Јеле нић, дипло ми ра ни инже њер архи
тек ту ре из Ста рих Бано ва ца уме сто 
доса да шњег дирек то ра Дар ка Иса и ло
ви ћа. 

ЕКОНОМИЈА

Пет милиона за 
мале  предузетнике

Општи на Ста ра Пазо ва рас пи са ла је 
Јав ни кон курс за доде лу бес по врат них 
сред ста ва за под сти цај раз во ја пред
у зет ни штва, микро и малих прав них 
лица. За ову наме ну из локал ног буџе
та издво је но је пет мили о на дина ра, 
а бес по врат на сред ства се доде љу ју 
при вред ним субјек ти ма у јед но крат ном 
изно су од 50 хиља да дина ра. Сред
ства се доде љу ју за набав ку нове или 
полов не опре ме или маши на, дело ва 
маши на или спе ци ја ли зо ва них ала та 
и репромате ри ја ла и сиро ви на. Међу 
важни јим усло ви ма за оства ри ва ње 
пра ва на ову врсту под сти ца ја јесу да 
је седи ште фир ме и оба вља ње делат
но сти на тери то ри ји ове општи не и да 
фир ма послу је нај ма ње годи ну дана. 

 
ЦРВЕ НИ КРСТ

Превенција 
зависности

У ста ро па зо вач ком Црве ном крсту 
одр жа на је дво днев на обу ка на тему 
пре вен ци ју зави сно сти од инте р не
та у окви ру про јек та „Ода бе ри мудро 
– одме ри памет но” који финан си ра 
Општи на Ста ра Пазо ва. Обу ка је наме
ње на за сарад нич ке тимо ве из врти ћа, 
основ них и сред њих шко ла, Кан це ла
ри је за мла де, Дома здра вља и Цен тра 
за соци јал ни рад. Како би деца мудро 
ода бра ла садр жа је на интер не ту и 
памет но кори сти ла инфор ма ци о но 
кому ни ка ци о не тех но ло ги је, ста ро па
зо вач ки Црве ни крст еду ку је про свет не 
рад ни ке у врти ћи ма, основ ним и сред
њим шко ла ма који нерет ко при ме ћу ју 
да деца све више про во де вре ме кори

сте ћи интер нет. Важну уло гу у пре по
зна ва њу првих симп то ма, који ука зу ју 
да баш ваше дете про во ди мно го вре
ме на на интер не ту има ју и здрав стве
ни рад ни ци. „Фено мен зави сно сти од 
интер не та у кон тек сту потре ба и моти
ви са ње на про ме ну нави ка у упо тре би 
интер не та” назив је дво днев не обу ке 
која је одр жа на у Ста рој Пазо ви. Обу ку 
за сарад нич ке тимо ве спро во ди ста ро
па зо вач ки Црве ни крст под покро ви
тељ ством локал не само у пра ве.

НСЗ

Позив за почет ни ке 
у бизни су

Неза по сле на лица са тери то ри је 
општи не Ста ра Пазо ва која се нала
зе на еви ден ци ји Наци о нал не слу жбе 
за запо шља ва ње и која притом има ју 
завр ше ну обу ку за раз вој пред у зет
ни штва, а желе да започ ну при ват ни 
бизнис могу оства ри ти пра во на суб
вен ци ју од 200.000 дина ра, одно сно 
220.000 дина ра, уко ли ко запо сле рад
ни ке који су про гла ше ни за тех но ло
шки вишак или 240.000 дина ра уко ли
ко запо сле осо бу са инва ли ди те том. 
Позив је отво рен до 16. сеп тем бра, а 
лице које оства ри пра во на суб вен ци ју 
дужно је да нај ма ње годи ну дана оба
вља реги стро ва ну делат ност и изми
ру је допри но се за оба ве зно соци јал но 
оси гу ра ње. 

 
ЈКП „ЧИСТО ЋА“

Сад ња цве ћа

Ста ро па зо вач ко ЈКП „Чисто ћа“ 
издво ји ло је више од два мили о на 
дина ра за набав ку сезон ског цве
ћа. За про лећ ну сад њу обез бе ђе но 
је пре ко 40.000 сад ни ца, док ће се 
на јесен поса ди ти 30.000 на јав ним 
повр ши на ма широм ста ро па зо вач ке 
општи не.

Пројекат: ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде, финансира се из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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САСТА НАК СА КОРИ СНИ ЦИ МА ОПШТИН СКЕ ЈАВ НЕ СВО ЈИ НЕ

Наста вак рада на
попи су јав не сво ји не

„Имо ви на локал не само у пра
ве  важна кари ка локал ног еко ном
ског раз во ја  фаза II” је про је кат који 
финан си ра Европ ска уни ја у окви ру 
Про гра ма Еxchan ge 5 из ало ка ци је за 
ИПА 2014, а спро во ди Мини стар ство 
држав не упра ве и локал не само у пра ве 
(МДУЛС) у сарад њи са Стал ном кон
фе рен ци јом гра до ва и општи на (СКГО) 
као импле мен та ци о ним парт не ром. 
Тело за уго ва ра ње свих про је ка та 
грант шеме је Мини стар ство финан
си ја, одно сно Сек тор за уго ва ра ње и 
финан си ра ње про гра ма из сред ста ва 
Европ ске уни је (CFCU). 

Про је кат спро во де Општи не Бео чин 
и Шид, и удру же ње Цен тар за рав но
мер ни реги о нал ни раз вој из Бео гра да.

У сре ду, 29. маја у сали Скуп шти не 
општи не Шид одр жан је саста нак са 
кори сни ци ма општин ске јав не сво ји не. 
Заме ник начел ни ка Општин ске упра
ве Ром ко Папу га и извр ши лац за имо
вин скоправ не посло ве и упра вља ње 

општин ском имо ви ном Петар Дамја но
вић, су обја сни ли свр ху овог састан ка. 
Кори сни ци ма јав не сво ји не је поде ље
но и упут ство, у којем су изне ти пода
ци ко су носи о ци пра ва кори шће ња 

ства ри у сво ји ни општи не, пра во кори
шће ња, оду зи ма ње пра ва кори шће ња, 
рас по ла га ње и упра вља ње, посту пак 
дава ња у закуп, дужност кори сни ка... 

– Сад смо у фази где се неке рад

Ром ко Папу га и Петар Дамја но вић

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Уско ро нова рад на места
Чла но ви Општин ског 

већа су, у четвр так 30. 
маја одр жа ли сед ни

цу и раз ма тра ли и усво ји
ли днев ни ред на коме су 
се нала зи ле чети ри тач ке. 
Изме ђу оста лог, било је 
гово ра о утвр ђи ва њу пред
ло га одлу ке о оту ђи ва њу 
непо крет но сти у јав ној сво
ји ни Општи не Шид у К.О. 
Ерде вик, повр ши не 32.954 
ква драт них мета ра и под
нет је пред лог пред сед ни ку 
Скуп шти не за доно ше ње 
одлу ке по хит ном поступ ку.

Упра во ова тач ка била 
је и тема кон фе рен ци је за 
нови на ре, а на којој је гово
рио заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид, Зоран Семе
но вић.

– Нај ва жни ја тач ка сед
ни це Општин ског већа је 
писмо наме ра инве сти то ра, 
који у нашој општи ни жели 
да наста ви и уна пре ди сво
ју про из вод њу. Фир ма је већ 
реги стро ва на у Куку јев ци
ма, баве се про из вод њом 
одре ђе них пре храм бе них 
про из во да (коре, зачи ни), и 
жели да на пар це ли која се 

нала зи у Ерде ви ку, у бли зи
ни пута Куку јев циЕрде вик, 
а задо во ља ва све усло
ве инвен сти то ра, отво ри 
нов погон. У прет ход ној 
деце ни ји ура ђен је план 
детаљ не регу ла ци је саме 
пар це ле, тако да је инве
сти тор при самом погле ду 
на њу, видео сво ју шан су 
да у нашој општи ни изгра ди 
сво је постро је ње, одно сно 
фабри ку која ће доне ти и 

ново запо шља ва ње људи. 
Њега, пре све га инте ре су је 
ква ли фи ко ва на и неква ли
фи ко ва на рад на сна га, ста
ро сти 3060 годи на, а ради 
се о послу за 60 рад ни ка. 
Поче так радо ва на изград
њи је пла ни ран за сеп тем
барокто бар, а до кра ја 
годи не и запо шља ва ње ста
нов ни ка из окол них села. 
Ради се о дома ћем инве
сти то ру који има фабри ке 

у Доба нов ци ма, Ива њи ци, 
Бео гра ду – изја вио је Семе
но вић.

Освр нуо се и на поче так 
рада сло вач ке тек стил не 
фир ме “DYNASIT”.

– Запо сле но је у првом 
кру гу 35, а до кра ја биће 
запо сле но још 10 рад ни ца. 
Обе ћа ње које су инве сти то
ри дали почет ком годи не је 
испу ње но. Надам се да ће 
наши рад ни ци, који су запо
сле ни у сло вач кој фир ми, 
пока за ти одго вор ност пре
ма послу, а да ће вла сни ци 
зна ти да награ де и да пла те 
буду довољ не за нор мал ни 
живот – иста као је Семе но
вић.

Семе но вић је гово рио и о 
фир ми „Инте грал” која је у 
шид ску општи ну инве сти ра
ла пре ко два мили о на евра 
само за изград њу асфалт
не базе, про прат не инфра
струк ту ре до бетон ске базе. 
Ту је запо сле но око 45 рад
ни ка, углав ном мушка ра ца 
из шид ске општи не, који 
има ју при ма ња изнад про
се ка у Репу бли ци Срби ји.

– За август наја вљу јем 

Зоран Семе но вић
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поста вља ње каме на темељ
ца фир ме, која због штрај ка 
у ката стру, није могла да уђе 
у посед у инду стриј ској зони. 
Ово су обе ћа ња која су 
реал на и која ће се реа ли
зо ва ти – твр ди Семе но вић.

На кра ју, Зоран Семе но
вић је изнео и један дуго го
ди шњи про блем.

– Поку ша ли смо са „Вој
во ди на во да ма” да реши мо 
у К.О. Гиба рац вели ки про
блем око изра де канал ске 
мре же, одно сно прсте на који 
би воду из пла ни не усме рио 
ван Гибар ца. И уз сав наш 
труд, добру вољу и жељу, 
нама су „Вој во ди на во де” 
одби ле ела бо рат и про је кат, 
рекав ши да он нема неку 
оправ да ност. После ових 
киша, ште та на објек ти ма и 
усе ви ма је вели ка, у десе ти
на ма хиља да евра, а нема 
ко да је надок на ди људи ма. 
Почет ком јуна ће бити ура
ђен ела бо рат и у нашој над
ле жно сти, у окви ру атар ских 
путе ва, одно сно путе ва који 
су јав на сво ји на Општи не 
Шид, изгра ди ће мо канал ску 
мре жу која ће бити састав
ни део атар ског пута. То ће 
бити канал за мели о ра ци ју 
атар ског пута и зашти та за 
село Гиба рац од попла ва – 
казао је Зоран Семе но вић.

Д. Попов

ње и актив но сти убр за ва ју, 
сва ки дан по аген ди има
мо зацр та но шта има да се 
извр ши. Тако је у окви ру 
Про јек та пред ви ђе но, да 
се одр же три састан ка са 
кори сни ци ма јав не сво ји не 
Општи не Шид, па смо се 
ми опре де ли ли да 29. маја 
позо ве мо све те кори сни ке. 
У пита њу су пре све га јав на 
пред у зе ћа, уста но ве, основ
не шко ле. Тема састан ка је 
било упо зна ва ње са основ
ним ства ри ма веза ним за 
сам Про је кат.  Поде ли ли 
смо одре ђе на упут ства, на 
осно ву којих би тре ба ло да 
сагле да ју сво је оба ве зе и 
пра ва за начин кори шће
ња јав не сво ји не Општи не 
Шид, која је њима дата на 
кори шће ње, као поје ди ним 
прав ним лици ма. Оно што 
нас у току Про јек та оче ку је, 
то су још два састан ка слич
ног типа са свим кори сни ци
ма. Закон оба ве зу је не само 
вла сни ка, а то је Општи
на Шид, него и кори сни ке. 
Закон ске оба вез посто је 
како за вла сни ке, тако и за 
кори сни ке – рекао је Ром ко 
Папу га.  Д. Попов

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Коначно решење
за водо снаб де ва ње
Пред одбор ни ци ма на сед ни ци Скуп

шти не општи не Шид, која је одр жа на у 
петак, 31. маја, био је оби ман днев ни 

ред са више од 60 тача ка о који ма су рас
пра вља ли. Прва тач ка доне та је по хит ном 
поступ ку, а у пита њу је одлу ка о оту ђе њу 
непо крет но сти у јав ној сво ји ни Општи не 
Шид и одно си се на ката стар ску пар це лу у 
Ерде ви ку за потре бе дома ћег инве сти то ра, 
који жели да отво ри про из вод њу у пре храм
бе ној инду стри ји.

Сле ди ле су тач ке у који ма су доне те и 
одлу ка о завр шном, кон со ли до ва ном рачу ну 
буџе та Општи не Шид за 2018. годи ну, одлу
ка о изме на ма одлу ке о мак си мал ном бро ју 
запо сле них на нео д ре ђе но вре ме у орга ни
за ци о ним обли ци ма Општи не Шид за 2017. 
годи ну, одлу ка о накна да ма за кори шће ње 
јав них повр ши на за тери то ри ју Општи не 
Шид, одлу ка о доно ше њу пла на детаљ не 
регу ла ци је оби ла зног пута око насе ља Шид 
у К.О. Шид, К.О. Бер ка со во и К.О. Ваши ца, 
одлу ка о оту ђе њу непо крет но сти из јав не 
сво ји не Општи не Шид у К.О. Вишњи ће во
дру га јав на про да ја, одлу ка о усва ја њу Кон
це си о ног акта за пове ра ва ње оба вља ња 
делат но сти при град ског пре во за пут ни ка на 
тери то ри ји Општи не Шид.

Усво јен је и изве штај о раду општин ског 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је за 2018. годи
ну, годи шњи план рада општин ског Шта
ба за ван ред не ситу а ци је (за пери од март 
2019фебру ар 2020.) и опе ра тив ни план 
одбра не од попла ва на тери то ри ји Општи не 
Шид за 2019. годи ну. Одбор ни ци локал ног 
пар ла мен та усво ји ли су изве шта је о раду 
уста но ва чији је осни вач СО Шид за 2018. 
годи ну, и дали сагла сност на про гра ме рада 
за 2019. годи ну. Раз ма тра ни су и усво је ни 
изве шта ји о реа ли за ци ји годи шњег про гра
ма посло ва ња јав них пред у зе ћа за пери од 
01. јану ар 201931. март 2019. годи не.  Алек
сан дар Јова но вић , дирек тор ЈКП „Водо вод“, 
обра зло жио је про грам рада за ову годи ну.  

 Жели мо да уна пре ди мо рад „Водо во да” и 
да нашим гра ђа ни ма пру жи мо ква ли тет ни ју 
услу гу. То се пре све га одно си на прву фазу 
пара лел ног цево во да о коме се при ча деце
ни ја ма. Доне ли смо одлу ку да сту пи мо у 
реа ли за ци ју овог посла. Прва фаза ће бити 
завр ше на до окто бра ове годи не, од изво ри
шта до аутопута. Са кре ди том од 350.000 
евра пла ни ра мо да завр ши мо и опре ма ње 
буна ра Б14, а то се одно си на пове ћа ње 
капа ци те та нашег изво ри шта за ско ро 20 
лита ра у секун ди, тако да током лета неће 
бити рестрик ци ја – рекао је Јова но вић.

Одбор ни ци су дали и сагла сност на Ста
ту те свих 19 месних зајед ни ца.

Раз ма тра ни су и доне ти пред ло зи реше
ња о раз ре ше њу и избо ру чланoва поје ди
них саве та и коми си ја Општи не Шид.

Д. Попов

Алек сан дар Јова но вић

Сед ни ца Скуп шти не општи не
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СРЕМ СКА КУЛЕ НИ ЈА ДА У ЕРДЕ ВИ КУ

Куленијада упркос киши 

Јуби лар на, два де се та 
„Срем ска куле ни ја да” 
одр жа на је у субо ту, 1. 

јуна у Ерде ви ку. Ни киша 
која је непре кид но пада ла 
није спре чи ла заљу бље ни ке 
у добар зало гај и још боље 
вино да се оку пе и још јед
ном обе ле же овај пра зник. 
гастро но ми је.

Ове годи не мани фе ста ци

ја је орга ни зо ва на под сло
га ном „У загр ља ју куле на и 
вина”. И ствар но јед но без 
дру гог не иде. То Срем ци нај
бо ље зна ју. 

У цен тру Ерде ви ка били 
су поре ђа ни штан до ви, на 
који ма су се про да ва ли како 
кулен, тако и коба си це, чвар
ци и све дру ге ђако ни је које 
се могу на овим про сто ри ма 

пра ви ти од меса. Било је ту, 
одмах до њих и про из во ђа ча 
вина, суве ни ра, кола ча. 

И поред оте жа них усло ва, 
посе та је била задо во ља ва
ју ћа. Кулен је један од нај
фи ни јих месних про из во да и 
нај ва жни ји део етно га стро
ном ске тра ди ци је Сре ма. 
Дав но је била 1999. годи на 
када је све запо че ло, али се 

чини да је сва ке годи не мани
фе ста ци ја све већа и већа, 
како у бро ју узо ра ка који ула
зе у трку за нај бо љи кулен, 
тако и кад је вино у пита
њу.  Зоран Машић, пред сед
ник Саве та Месне зајед ни це 
Ерде вик обра тио се при сут
ни ма.

Хва ла вам што сте се 
оку пи ли у ово ли ком бро ју и 

Тре ће место за кулен у вештач ком омо та чу, осво јио је  Јован Мишче вић из Ваши
це, дру го место при па ло је про из во ђа чу под шифром „Јечам”, који се није поја вио 
на про гла ше њу, а прво место при па ло је Пре дра гу Лема ји ћу из Шида. Тре ће место 
за кулен у при род ном омо та чу при па ло је Срђа ну Еде лин ском из Шида, дру го место 
осво јио је Милан Кабић тако ђе из Шида, а прво место осво ји ла је поро ди ца Лема јић 
из Шида, која је про гла ше на и апсо лут ним побед ни ком јуби лар не „Срем ске куле ни
ја де”. Зани мљи во је, да је пред став ник поро ди це Лема јић изја вио да се повла че из 
так ми че ња. Изла га ће сво је про из во де, али без уче шћа у так ми че њу

Добитници признања

Киша све покварилаИпак је било кулена за дегустацију
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ЉУБА

Новац за водовод

У петак, 31. маја заме
ни ку пред сед ни ка 
Општи не Шид Зора ну 

Семе но ви ћу у Новом Саду, 
пот пред сед ник Покра јин ске 
вла де Ђор ђе Мили ће вић 
и Покра јин ски секре тар за 
пољо при вре ду, водо при вре
ду и шумар ство Вук Радо
је вић, уру чи ли су Уго вор о 
доде ли бес по врат них сред
ста ва за суфи нан си ра ње 
изград ње, сана ци је и рекон
струк ци је вод них обје ка та у 
јав ној сво ји ни. 

Шид ској општи ни одо бре

на су сред ства за реа ли за
ци ју про јек та  „Завр ше так 
радо ва на изград њи водо
во да у насе ље ном месту 
Љуба”. Сред ства у изно
су од 34.045.088 дина ра 
за реа ли за ци ју овог про
јек та обез бе ђу ју Покра јин
ски секре та ри јат за пољо
при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство и Општи на Шид. 
Дава лац сред ста ва обез
бе ђу је 20.000.000 дина
ра, а кори сник сред ста ва 
14.045.088,80 дина ра.

Д. П.

др Вук Радо је вић и Зоран Семе но вић

ПУ „ЈЕЛИ ЦА СТА НИ ВУ КО ВИЋ ШИЉА” 

Весе ло и раз дра га но
Тра ди цо нал на при ред

ба у којој уче ству ју 
пред школ цибуду ћи 

прва ци, одр жа на је у петак, 
31. маја у спорт ској хали . 
У пре пу ној хали, вас пи та
чи це и  клин ци и клин це зе 
су изве ли про грам са мно го 
машто ви тих ига ра и песа
ма. Ова мани фе ста ци ја се 
одр жа ва више од два де сет 
годи на, а дирек тор ка Пред
школ ске уста но ве “Јели ца 
Ста ни ву ко вић Шиља, Дра га
на Сви тли ца је пред поче так 

све ча но сти рекла:
У про гра му уче ству ју 

деца при прем не, пред школ
ске гру пе из Шида њих око 
две сто ти не. Ово је тра
ди ци о нал ни про грам, оку
пља мо се на истом месту  
и испра ћа мо наше буду ће 
прва ке.

У про гра му који је био 
осми шљен да пока же шта 
су то све нау чи ли прет ход
не годи не, број ни посе ти о ци 
су сва ку тач ку награ ђи ва ли 
бур ним апла у зом.  Д. П.

Део про гра ма

Пројекат: Шидска трибина: Локална самоуправа у служби грађана

поред лошег вре ме на. Надам 
се да ће се вре ме про ме ни ти 
у току дана. Оста ни те ту и 
лепо се про ве ди те  пору чио 
је Машић.

Пред сед ник Општи не Шид, 
Пре драг Вуко вић поздра вио 
је тако ђе, посе ти о це. 

- Поздра вљам вас у име 
Општи не Шид,, вре ме је учи
ни ло сво је, мање посе ти ла
ца, мање изла га ча. Желим 
да про ве де те лепо вре ме у 
Ерде ви ку – рекао је Вуко вић.

Испред При вред не комо ре 
Вој во ди не обра ти ла се Сла
ви ца Хај дер.

 При вред на комо ра Вој во
ди не је и ове годи не подр жа
ла мани фе ста ци ју, има ју ћи у 
виду њен зна чај. Нема неког 
уни вер зал ног рецеп та за 
кулен, већ  нијан се одлу чу ју 
ко ће побе ди ти – обја сни ла је 
Сла ви ца.

Пре драг Муј кић, дирек тор 
Реги о нал не при вред не комо
ре срем ског управ ног окру га 
је зва нич но отво рио „Куле ни
ја ду”.

– Два де сет годи на смо 
зајед но, а вре ме неће ума њи
ти наше рас по ло же ње. Пози
вам вас да ужи ва те и сма
трај те да је мани фе ста ци ја 
отво ре на  казао је Муј кић.

Одмах потом про гла ше ни 
су побед ни ци у кате го ри ји 
куле на у вештач ком омо та чу, 
затим у при род ном и тан ком 
омо та чу. При ја вље на су била 
122 узор ка куле на. Тре ће 
место за кулен у вештач ком 
омо та чу, осво јио је  Јован 
Мишче вић из Ваши це, дру го 
место при па ло је про из во ђа
чу под шифром „Јечам”, који 
се није поја вио на про гла ше
њу, а прво место при па ло је 
Пре дра гу Лема ји ћу из Шида. 
Тре ће место за кулен у при
род ном омо та чу при па ло је 
Срђа ну Еде лин ском из Шида, 
дру го место осво јио је Милан 

Кабић тако ђе из Шида, а 
прво место осво ји ла је поро
ди ца Лема јић из Шида, која 
је про гла ше на и апсо лут
ним побед ни ком јуби лар не 
„Срем ске куле ни ја де”. Зани
мљи во је, да је пред став ник 
поро ди це Лема јић изја вио 
да се повла че из так ми че ња. 
Изла га ће сво је про из во де, 
али без уче шћа у так ми че њу.

У так ми че њу  белих вина 
за шам пи о на је про гла шен 
подрум „Шијач ки”, а у кате
го ри ји црве них вина подрум 
„Дан гу ба” из Шида. Нај бо
љи у про из вод њи розеа је 
„Винар” из Ерде ви ка. Ина че, 
било је 65 узо ра ка вина, од 
тога 27 узо ра ка белих вина, 
девет црве них вина, оста ли 
су били розеи.

 Нисам први пут на овој 
мани фе ста ци ји, мислим да 
ми је ово чак пети пут. До 
сада је било супер. Кулен је 
наш глав ни про из вод, има 
зашти ће но гео граф ско поре
кло, а ту је коба си ца и пече
ни ца. Кулен про да је мо по 
2.000 дина ра, коба си ца 1.600 
дина ра, сла ни на 700 дина
ра  каже Арпад Вује вић из 
места Српски Миле тић.

На јед ном од штан до ва био 
је и Ђор ђе Ворех, пред сед
ник Удру же ња вина ра и воћа
ра Ерде ви ка.

 На тезги има мо шест 
врста вина, про да је мо га по 
200 дина ра за литар – рекао 
нам је Ђор ђе.

У орга ни за ци ји ове мани
фе ста ци је уче ство ва ла је 
Општи на Шид, Месна зајед
ни ца Ерде вик, Тури стич ка 
орга ни за ци ја Шид и ПКС РПК 
Срем ска Митро ви ца.  Дожи
вљај је био пот пун уз умет
нич ки про грам којег је при
пре мио  Кул тур нообра зов ни 
цен тар Шид.

Д. Попов
Фото: Б. Туцаковић

У просторијама Месне заједнице Ердевик
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САРАД ЊА ГРА ДА ТРЕ БИ ЊА И ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Купи ник у Тре би њу

У окви ру обе ле жа ва ња Европ ске 
ноћи музе ја, у Музе ју Хер це го
ви не у Тре би њу, 18. маја госто

ва ла је исто риј ска изло жба „Купи
ник  послед ња пре сто ни ца срп ских 
деспо та“, која је наста вак актив но сти 
и напо ра општи не Пећин ци на очу ва
њу сред њо ве ков ног утвр ђе ња Купи
ни ка и лока ли те та веза них за пери од 
срп ске деспо то ви не, који се нала зе на 
тери то ри ји пећи нач ке општи не. Изло
жба је резул тат тим ског рада Општи
не Пећин ци, Зави чај ног музе ја Рума и 
Вој ног музе ја у Бео гра ду.

Изло жбу су отво ри ли дирек тор ка 
Музе ја Хер це го ви не архе о лог Ива на 
Гру јић, начел ник Оде ље ња за дру
штве не делат но сти гра да Тре би ња 
Зоран Мило ше вић и архе о лог Тури
стич ке орга ни за ци је општи не Пећин ци 
Пери ца Одо ба шић, који је тим пово
дом рекао да је сред њо ве ков на твр ђа
ва Купи ник један од рет ких спо ме ни ка 
кул ту ре ове врсте у Сре му, и као таква, 
кате го ри са на је као непо крет но кул
тур но добро од вели ког зна ча ја, иако 
је њен зна чај за наци о нал ну исто ри ју 
сва ка ко изу зе тан.

– Чиње ни ца да се у Тре би њу нала
зи „кула Бран ко ви ћа“ тач ни је кула 
вој во де Мла де на, који је отац Бран ка 
Мла де но ви ћа и деда Вука Бран ко ви
ћа, дакле, родо на чел ни ка куће Бран
ко ви ћа, а да су у Купи ни ку сто ло ва ли 
послед њи издан ци лозе Бран ко ви ћа, 
отва ра мно го могућ но сти за сарад њу 

гра да Тре би ња и општи не Пећин ци, 
како на пољу кул тур не раз ме не, тури
стич ке сарад ње, тако и при вред не. 
Сто га ћемо насто ја ти да уна пре ди мо 
наше везе и кон так те – рекао је Одо
ба шић.

Изло жба „Купи ник  послед ња пре
сто ни ца срп ских деспо та“ илу стру
је Купи ник као послед њу пре сто ни цу 
срп ских деспо та Бран ко ви ћа са више 
аспе ка та  пре ко паноа на који ма су 
при ка за ни: родо слов и кра ће био гра
фи је деспо та из поро ди це Бран ко
вић, црте же и пла но ве твр ђа ве, мапе 
на који ма је убе ле же но ово утвр
ђе ње, уга р ске пове ље у који ма се 
поми ње Купи ник, фото гра фи је дана
шњег изгле да овог спо ме ни ка кул
ту ре, затим кроз тро ди мен зи о нал не 
екс по на те  оруж је и ору ђе из пери о да 
срп ске Деспо то ви не и кроз при год ну 
пре зен та ци ју и 3Д ани ма ци ју на интер
ак тив ном екра ну.

Изло жба је до сада посе ти ла више 
гра до ва у Срби ји  Руму, Пећин це, 
Инђи ју, Нови Сад, Пан че во, Ћупри
ју, Јаго ди ну, а ово је прво госто ва ње 
изван гра ни ца наше земље. Одлич на 
посе ће ност до сада, као и ово госто ва
ње, пре ма речи ма Одо ба ши ћа, потвр
ђу ју вели ко инте ре со ва ње за један 
при лич но мало познат пери од наше 
наци о нал не исто ри је, одно сно за 
пери од посто ја ња срп ске Деспо то ви не 
у Сре му и њен крај, а који су веза ни 
упра во за Купи ник.

У окви ру обе ле жа ва ња Европ ске ноћи музе ја, у Музе
ју Хер це го ви не у Тре би њу, 18. маја госто ва ла је исто
риј ска изло жба „Купи ник  послед ња пре сто ни ца срп
ских деспо та“, која је наста вак актив но сти и напо ра 
општи не Пећин ци на очу ва њу сред њо ве ков ног утвр
ђе ња Купи ни ка

Са изло жбе у Тре би њу

ЦРВЕ НИ КРСТ

При ку пље на
гар де ро ба

У пећи нач ки Црве ни крст, у поне
де љак, 27. маја је при сти гла нова 
коли чи на кори шће не оде ће и обу ће, 
коју су при ку пи ле чла ни це Удру же
ња жена „Шима нов чан ке“. Како нам 
је рекла Гор да на Коње вић секре тар 
Црве ног крста Пећин ци, чла ни це 
овог удру же ња редов но испо ру чу
ју кори шће ну гар де ро бу која одмах 
про на ђе пут до њихо вих кори сни ка.

– Ово је дру ги пут у овој годи ни 
како Удру же ње жена „Шима нов чан
ке“ доно си код нас кори шће ну гар
де ро бу, а само током про шле годи не 
испо ру чи ле су шест пута веће коли
чи не гар де ро бе. Овај пут су испо
ру чи ле шест вели ких кути ја, има и 
неко ли ко вели ких кеса гар де ро бе за 
све узра сте, пре те жно за ово про
лећ но про мен љи во вре ме, што нам 
је тре нут но и нај по треб ни је – рекла 
је Коње вић.

Души ца Мило ше вић пред сед ни ца 
шима но вач ког удру же ња, каже да 
је хума ни тар ни рад један од при о
ри те та овог удру же ња и под се ти ла 
мешта не Шима но ва ца, да акци
ја при ку пља ња тра је током чита ве 
годи не, и да уко ли ко има ју оде ћу или 
обу ћу коју више не носе могу да их 
доне су у про сто ри је удру же ња.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Ура ђе на
83 пре гле да

У пећи нач ком Дому здра вља „Др 
Дра ган Фун дук“, 26. маја су оба вље
ни бес плат ни пре вен тив ни пре гле ди 
паци је на та са тери то ри је општи не 
Пећин ци, у окви ру акци је бес плат них 
пре гле да које је покре ну ло Мини
стар ство здра вља Репу бли ке Срби
је. У пери о ду од осам до 16 часо ва 
паци јен ти су били у при ли ци да у 
спе ци ја ли стич ким амбу лан та одра де 
офтал мо ло шки пре глед, као и ултра
звук абдо ме на и шти та сте жле зде.

Како је рекла дирек то ри ца Дома 
здра вља у Пећин ци ма Дубрав ка 
Цвет ко вић Мићић, ова кви пре гле ди 
су добра при ли ка за паци јен те који 
нема ју здрав стве но оси гу ра ње, јер 
могу бес плат но и без зака зи ва ња да 
про ве ре здрав стве но ста ње.

Током дана у спе ци ја ли стич ким 
амбу лан та ма пећи нач ког Дома здра
вља извр ше но је 83 пре гле да, од 
чега 36 УЗ абдо ме на, 36 УЗ шти та
сте жле зде и 11 офтал мо ло шких 
пре гле да. При ја ви ло се укуп но 47 
паци је на та, како оних који има ју 
здрав стве но оси гу ра ње, али и паци
јен ти без здрав стве ног оси гу ра ња 
који су ујед но и циљ на гру па ових 
акци ја.
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Пројекат: Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ КАО ПИЛОТ ОПШТИ НА
У ОБЛА СТИ СОЦИ ЈАЛ НЕ ЗАШТИ ТЕ

Подршка
осе тљи вим групама
Пред сед ник Општи не Пећин ци 

мр Жељ ко Трбо вић пот пи сао је 
недав но у Бео гра ду са Немач

косрп ском раз вој ном сарад њом коју 
спро во ди ГИЗ, Про то кол о сарад њи 
у окви ру про јек та „Услу ге соци јал не 
зашти те за осе тљи ве гру пе“.

Општи на Пећин ци је јед на од 15 
пилот општи на које су пот пи са ле спо
ра зум, а по речи ма пред сед ни ка Трбо
ви ћа, пећи нач ка општи на ће доби ти 
екс перт ску подр шку за уна пре ђе ње 
услу га соци јал не зашти те које одго ва
ра ју на потре бе осе тљи вих гру па, као 
што су осо бе са инва ли ди те том, деца, 
ста ри ја лица, жене, жртве наси ља, 
Роми, мигран ти и дру ги.

– У пита њу је изу зет но зна ча јан про
је кат, јер обу хва та осе тљи ве кате го ри
је нашег дру штва и дра го ми је да је 
наша општи на ода бра на да буде јед на 
од пилот општи на у окви ру овог про јек
та, који ће се спро во ди ти путем обу ка 
и ради о ни ца, уз уна пре ђе ње систе ма 
соци јал не зашти те и осна жи ва ње осе
тљи вих гру па – рекао је пред сед ник 
Трбо вић.

Пот пи си ва њу је при су ство вао и 
мини стар за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци ја ла пита ња Зоран 
Ђор ђе вић, који је том при ли ком иста
као да ресор но Мини стар ство води 
одго вор ну соци јал ну поли ти ку која се 
рефлек ту је на наше гра ђа не, као и да 
посеб ну пажњу пру жа дру штве но осе
тљи вим гру па ма како би се уна пре ди
ли усло ви у који ма живе.

– Изме не и допу не Зако на о соци јал
ној зашти ти и изра да Зако на о соци
јал ним кар та ма, даће један додат ни 
иско рак уна пред, када је у пита њу бри

га о осе тљи вим гру па ма, али док се то 
не дого ди, подр шка Немач ке раз вој не 
сарад ње, коју спро во ди ГИЗ, а која 
посто ји у мно гим про јек ти ма, а не само 
у овом, од вели ке је важно сти за све 
гра ђа не – рекао је мини стар, исти чу
ћи да је доса да шња сарад ња са овом 
орга ни за ци јом увек била пози тив на.

Про то кол о сарад њи пот пи са ли су 
и пред став ни ци из Лозни це, План ди
шта, Ужи ца, Руме, Срем ске Митро
ви це, Круп ња, Сје ни це, Косје ри ћа, 
Ари ља, Мио ни це, Шида, При је по ља, 
Лај ков ца и При бо ја. Пот пи си ва њу су 
при су ство ва ли и пред став ни ци Ваље
ва, Пан че ва, Шапца и Вршца као при
ме ри добре прак се у обла сти соци јал
не зашти те.

Мр Жељко Трбовић

ФД „ИЗВОР ДОЊИ ТОВАР НИК“

Заи гра ли
у Бео гра ду

Чла но ви Фол клор ног дру штва „Извор Доњи Товар ник” 
наста вља ју са успе шним пред ста вља њем на фести
ва ли ма. Током про те клог викен да мла ди фол кло ра ши 
уче ство ва ли су на Међу на род ном фести ва лу фол кло ра 
„Заи грајзапе вај” у Бео гра ду, на којем је уче ство ва ло пре
ко 40 гру па фол кло ра, хора и модер ног пле са из земље 
и ино стран ства. Међу 2.000 уче сни ка, товар нич ки фол
кло ра ши пред ста ви ли су се Игра ма из Лесков ца у коре
о гра фи ји Вла ди ми ра Бар на ка, а пре ма речи ма Дани је ле 
Бар нак, наступ је био више него успе шан.

Фол кло ра ши на Фести ва лу у Бео гра ду

ПОСТА ВЉЕН АРХИ ЈЕ РЕЈ СКИ 
НАМЕ СНИК ПЕЋИ НАЧ КИ

Сва пећи нач ка 
насе ља у јед ном 
наме сни штву

У хра му посве ће ном пре но су мошти
ју Све тог оца Нико ла ја у Пећин ци ма, 
30. маја на вечер њем бого слу же њу, 
про гла ше но Архи је реј ско наме сни
штво пећи нач ко, а јереј Бојан Мија но
вић поста вљен је за Архи је реј ског 
наме сни ка пећи нач ког. Бого слу же њу 
су при су ство ва ли пред став ни ци 
Општи не Пећин ци на челу са пред сед
ни ком мр Жељ ком Трбо ви ћем, све
ште ни ци са тери то ри је наше општи не, 
пред сед ни ци цркве них одбо ра и Саве
та месних зајед ни ца, архи је реј ски 
наме сни ци епар хи је Срем ске, дирек
то ри јав них уста но ва и пред у зе ћа, иза
сла ник Епи ско па срем ског госпо ди на 
Васи ли ја и број ни гра ђа ни пећи нач ке 
општи не.

Како је рече но у допи су Епи ско па 
срем ског госпо ди на Васи ли ја, у сагла
сно сти са цркве ним судом Епар хи је 
срем ске и епар хиј ским управ ним одбо
ром Епар хи је срем ске, а по уста ву 
Срп ске Пра во слав не Цркве, фор ми ра
но је ново Архи је реј ско наме сни штво 
пећи нач ко, са седи штем у Пећин ци ма 
од 1. јуна 2019. годи не. Изу зи ма ју се 
цркве не општи не из Архи је реј ског 
наме сни штва земун ског: Аша ња, 
Обреж, Купи но во, Деч, Кар лов чић и 
Шима нов ци; из Архи је реј ског наме сни
штва ста ро па зо вач ког изу зи ма ју се: 
Пећин ци, Сибач, Попин ци, Прхо во и 
Срем ски Миха љев ци; из Архи је реј ског 
наме сни штва рум ског изу зи ма ју се: 
Бре стач, Субо ти ште, Доњи Товар ник и 
Огар. У фор ми ра ње новог Архи је реј
ског наме сни штва ула зе сле де ће 
цркве не општи не: Пећин ци, Аша ња, 
Бре стач, Субо ти ште, Доњи Товар ник, 
Огар, Сибач, Попин ци, Прхо во, Срем
ски Миха љев ци, Обреж, Купи но во, 
Деч, Кар лов чић и Шима нов ци.



26 5. JUN 2019.  M NOVINE ПОЉОПРИВРЕДА

ТИХО МИР БОЈА НИЋ, ПОВР ТАР ИЗ ЧАЛ МЕ

Лоше вре ме оте жа ло
сад њу пара дај за

Ове годи не је про ле ће јако 
лоше, кишно. Куку руз је до 

сада  тре ба ло да изра сте 
мал те не пола метра.

До душе, пара дај зу одго ва ра 
киша, јер ће се добро

при ми ти. Међу тим, тре ба ло 
га је поса ди ти пре десе так 

дана сигур но, али не може се 
од кише. Сигур но смо

дола зи ли и одла зи ли с њиве 
десет пута. Поч не мо сад њу, 

али убр зо поч не да пада 
киша и мора мо да

пре ки не мо, гово ри Тихо мир

Кишно про ле ће ове годи не не 
одговара нијед ном пољо при
вред ном про из во ђа чу, па ни 

повр та ри ма. Како је Тихо мир Боја
нић, пољо при вред ник из Чал ме, 
рекао за наш лист лоши вре мен ски 
усло ви су отежали и сад њу пара дај
за. Тихо мир се бави узго јем пара дај
за већ 34 годи не, и како и сам наво
ди, до сада се то ника да није пока за
ло као лoша одлу ка, док је узгој сто ке 
за њега увек био ризи чан. У овом 
послу уче ству је цела поро ди ца Боја
нић, па није рет ко виде ти и Тихо ми
ро ву жену Гор да ну да вози трак тор.

– Ове годи не је про ле ће јако лоше, 
кишно. Куку руз је до сада  тре ба ло 
да изра сте мал те не пола метра. До 
душе, пара дај зу одго ва ра киша, јер 
ће се добро при ми ти. Међу тим, тре
ба ло га је поса ди ти пре десе так дана 
сигур но, али не може се од кише. 
Сигур но смо дола зи ли и одла зи ли с 
њиве десет пута. Поч не мо сад њу, 
али убр зо поч не да пада киша и 
мора мо да пре ки не мо, гово ри Тихо
мир.

Он на сво јој њиви сади холанд ске 
сор те пара дај за, јер дају одли чан 
при нос.  –– Холанд ска спр та пара дај
за се пока за ла одлич но. Роди око 70 
тона по хек та ру. Ја сам послед њих 
десет годи на на Сај му пољо при вред
них рекор де ра био први, наво ди 
Тихо мир и дода је да ове годи не да 
поса ди мо 6 хек та ра пара дај за. 

– Кува мо пара дајз за про да ју. 

Доста про да јем пре ко Удру же ња пен
зи о не ра у Срем ској Митро ви ци и 
Лаћар ку. Тако ђе, мно го кува ног пара
дај за про да јем и у Новом Саду и 
Бео гра ду. Од ове годи не пла ни рам 
да про да јем и у Кули, каже Тихо мир.

Пре ма доса да шњем иску ству, овај 
повр тар наво ди да је повр тар ство 

једи на гра на пољо при вре де која 
доно си зара ду.

– Бавио сам се и сто чар ством. 
Гајио сам и бико ве и сви ње. Међу
тим, цена и тржи ште је ту вео ма 
лоше, тешко да човек ту може бити 
на добит ку, обја шња ва Тихо мир.

Он сма тра да је вео ма важно иско

Тихо мир Боја нић
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ри сти ти све при ли ке које 
се сада нуде пољо при
вред ни ку. 

– Као и у сва ком послу, 
вео ма важно је стал но учи
ти, гле да ти како се то ради 
у ино стран ству, раз ме њи
ва ти иску ства, посе ћи ва ти 
семи на ре и сај мо ве. Тако 
се може напре до ва ти. 
Иста као бих рад Аген ци је 
за рурал ни раз вој Срем ске 
Митро ви це. Ту сва ки пољо
при вред ник може доби ти 
вели ку подр шку, исти че 
Тихо мир

– Био сам у Холан ди ји 
пре пет годи на и видео сам 
како они тамо саде пара
дајз. Код нас се то ради још 
као у 19. веку руч но. Сада 
ја то радим дру га чи је. 
Имам трак тор са прска ли
цом, у коју сипа мо воду, и 
та прска ли ца има дода так, 
то је метал на цев кроз коју 
вода про ла зи. Затим, том 
цеви се про бу ши рупа, ста
ви сад ни ца пара дај за и 
зали је се водом. Тако је 
мно го лак ше и брже. Видео 
сам код нас чак да саде и 
маши ном за куку руз, али то 
није добро, каже Тихо мир.

Тако ђе, он исти че да је 
сада у пољо при вре ди мало 
боља ситу а ци ја, него у вре
ме када је он почео да се 
бави овим послом и нада 
се да ће у будућ но сти ста
ње бити доста боље.

– Јесте да је Срби ја 
дале ко од зема ља Европ
ске уни је када гово ри мо о 
пољо при вре ди, али има 

доста и пома ка. Ми хоће мо 
да про ши ри мо уско ро наш 
пла сте ник. Мини стар ство 
пољо при вре де даје мла
дим пољо при вред ним про
из во ђа чи ма 65% повра та 
сред ста ва и то је добро. 
Мало се више води рачу на 
о сеља ку. Бит но је за сва
ког да хоће да се укљу чи и 
да ради. Међу тим, све већи 
про блем је наћи рад ну сна
гу на селу. Мла ди одла зе у 
гра до ве, не могу ста ри 
људи ово да раде, наво ди 
Тихо мир.

Поред пара дај за, Тихо
мир има свој пла сте ник, 
воћ њак кру ша ка које про
да је у Руси ју, засад шљи ва 
и куку ру за. 

– Про шле годи не сам 
имао про бле ма због гра да, 
али сам био и оси гу ран. То 
је добра ствар и саве ту јем 
сва ког да се оси гу ра.  То 
сам ура дио и ове годи не. И 
воће сам оси гу рао. Какво 
су вре мен ске при ли ке 
данас, не можеш бити сигу
ран, гово ри Тихо мир.

Он пла ни ра да купи и 
маши ну за раса ђи ва ње 
пара дај за, систем за навод
ња ва ње, као и про тив град
ну мре жу за воћ ња ке. 

– Пла ни рам и за то да 
иско ри стим суб вен ци је 
Мини стар ства пољо при
вре де. Надам се да ћу 
успе ти  то да оства рим како 
би свој посао уна пре дио, 
наво ди Тихо мир.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Музич ки фести вал 
„Рас пе ва но про ле ће“ 
ове годи не се одр

жа ва по 18. пут, а у Руми је, 
28. маја одр жан по 13. пут. 
Чети ри деце ни је овај Фести
вал се орга ни зу је у Пан че ву, 
а од 2002. годи не и у гра до
ви ма Срби је. Орга ни за тор је 
Музич ки цен тар Пан че во.

Борис Мати је вић, про
фе сор музи ке је осни вач 
„Рас пе ва ног про ле ћа“. Ове 
годи не сви мали пева чи, 
уче сни ци Фести ва ла, пева
ли су песме које су ком по но
ва не на њего ве сти хо ве.

Ово го ди шње фина ле так
ми че ња је 21. јуна у Пан че
ву, на којем ће насту пи ти и 
нај бо љи мла ди так ми ча ри 
из Руме.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је отво рио 
18. „Рас пе ва но про ле ће“, 
буду ћи да је локал на само
у пра ва и његов покро ви тељ. 
Он је под се тио да се вели ки 
број музич ких мани фе ста
ци ја одр жа ва у Руми, али 
сва ка ко да је ова нај ве се ли
ја, нај ша ре ни ја и нај леп ша, 
буду ћи да оку пља децу која 
се так ми че, а да коре о гра
фи је изво де мали ша ни из 
рум ских врти ћа.

Сун чи ца Јако вић, настав
ни ца музич ке кул ту ре је 
орга ни за тор овог так ми че
ња у Руми од самог почет ка. 

Она је Сте ва ну Кова че ви ћу 
уру чи ла и захвал ни цу за 
Општи ну, као покро ви те ља 
ове мани фе ста ци је од самог 
почет ка. Наја ви ла је и да јој 
је ово послед ње так ми че ње, 
те да ће на себе пре у зе ти да 
напи ше моно гра фи ју рум
ског „Рас пе ва ног про ле ћа“. 
То је била и при ли ка, да јој 
осни вач овог музич ког так
ми че ња Борис Мати је вић, 
уру чи Злат ну пла ке ту.

У так ми чар ском делу 
насту пи ло је 18 соли ста који 
су изве ли 16 песа ма. Њихов 
наступ и пева ње оце њи
вао је струч ни жири, а жири 
публи ке је, по свом уку су, 
бирао само нај бо љег.

По оце ни струч ног жири ја 
прве две награ де су при па
ле Сари Грко вић и Дави ду 
Грко ви ћу, дру ги су Албин 
Љикај и Љуби ца Мале тић, а 
тре ћи Нико ли на Деја но вић и 
Јана Васић. По оце ни жири
ја публи ке нај бо ља је била 
Сен ка Орло вић.

Ово го ди шње „Рас пе ва но 
про ле ће“ про ти че у зна ку 
два јуби ле ја  чети ри деце
ни је кон ти ну и ра ног орга ни
зо ва ња и 18. годи на њего вог 
одр жа ва ња на репу блич ком 
нивоу, те је зато и била при
ли ка да се на бину Кул тур
ног цен тра изне се и вели ка 
рођен дан ска тор та.

С. Џаку ла

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Рас пе ва но 
про ле ће

Сте ван Кова че вић, Борис Мати је вић
и Сун чи ца Јако вић поред рођен дан ске тор те
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ШЕСТИ МЕЂУ НА РОД НИ ФЕСТИ ВАЛ ЈЕД НО МИ НУТ НОГ ФИЛ МА

Гран при фил му Каме ње на путу
Добит ник „Гран при ја“ шестог Мађу

на род ног фести ва ла јед но ми нут
ног фил ма „Mister Vorky“  је, по 

оце ни струч ног жири ја који чине Иван 
Рамљак, аутор доку мен тар них фил мо
ва и про грам ски уред ник загре бач ког 
Тушкан ца, Гоце Цве та нов ски, реди тељ 
из Ско пља и Дра ган Дим чић, мон та
жер и пре да вач на бео град ском ФДУ , 
пор ту гал ски филм „Sto nes On The Path“ 
режи се ра Дије га Песое де Андра де из 
Пор ту га ла, јер је он нај бо ље одго во рио 
на тему ово го ди шњег Фести ва ла „При
ро да и филм“. 

Мар ко Костић је  селек тор фести ва ла 
од њего вог осни ва ња и глав ни је „кри
вац“ што је рум ска публи ка одгле да ла 
упра во ових  120 фил мо ва.

Зани мљи во је да се о рум ском Фести
ва лу јед но ми нут ног фил ма све више 
зна у све ту, он је наја вљен на мно гим 
бло го ви ма, чак и у Ира ну. Иран ски фил
мо ви су вео ма ква ли тет ни и доби ли су 
до сада нај ви ше награ да у Руми , а нај
ви ше уче сни ка је из Шпа ни је и САД.

– Ако се овај фести вал буде ова ко 
раз ви јао, има шан се да поста не глав ни 
фести вал јед но ми нут ног фил ма на све
ту, твр ди Мар ко Костић.

Рани јих годи на било је мало фил мо ва 
из земље дома ћи на, али сада се ситу
а ци ја мења.  Било је годи на и са само 
јед ним фил мом из Срби је, а сада је у 
так ми чар ском про гра му 11 дома ћих 
фил мо ва.

–  Ста ло нам је  да про мо ви ше мо 
дома ће ауто ре и њихо ве радо ве, тако 
да је  то можда и један од нај ве ћих 
успе ха фести ва ла, кон ста ту је селек тор 
Костић.

Гоце Цве та нов ски, члан жири ја из 
Север не Маке до ни је исти че за наше 
нови не да је први пут у Руми и први пут 
на јед ном ова квом фести ва лу јед но ми
нут ног фил ма. 

– Ово је сва ка ко било јед но зани мљи
во  иску ство, јер сам по први пут у живо
ту видео  120 фил мо ва за два дана. Јед
но ми нут ни филм је постао зани мљив 

фор мат,  јер сама крат ка садр жи на даје 
огра ни че ња али и под сти че кре а тив
ност.  Пре пар годи на  сам  ура дио један 
такав филм и то је било инте ре сант но 
иску ство за мене, каже Цве та нов ски.

Шести Фести ва ла јед но ми нут ног 
фил ма „Мистер Вор ки“ запо чео је 29. 
маја када је при ка зан еко ло шки филм 
„Пла во срце“, посве ћен цен трал ној ово
го ди шњој теми Фести ва ла „При ро да и 
филм“. Ова про јек ци ја је реа ли зо ва на у 
сарад њи са мре жом  „Пра во на воду“. 
На исту тему је у Зави чај ном музе
ју Рума потом  упри ли че на про јек ци ја 
фил ма „Рзав вели ки“, док је зва нич
но отва ра ње Фести ва ла јед но ми нут
ног фил ма одр жа но 31. маја у рум ском 
Кул тур ном цен тру, када је при ка за но и 
првих 60 фил мо ва у так ми чар ском делу. 
Отво ре на је и изло жба о Вор ка пи ће вим 
фил мо ви ма и томе како је она при ка за
на у њима, а о томе је гово рио Дра го мир 
Јан ко вић, исто ри чар умет но сти.

Дру гог фести вал ског дана при ка за но 
је нових 60 так ми чар ских фил мо ва, а 
пре зен то ва ни су и радо ви и актив но сти 

чла но ва струч ног жири ја. На кра ју дру
гог фести вал ског дана одр жан је и кон
церт на којем је насту пио Краљ Чач ка, у 
Зави чај ном музе ју у Руми.

Шести Међу на род ни фести вал јед но
ми нут ног фил ма „Mister Vorky“ окон чан 
је 2. јуна про гла ше њем нај бо љих јед но
ми нут них фил мо ва.

Нарав но, као и сва ке годи не уче сни ци 
Фести ва ла су  посе ти ли  Добрин це, род
но место Сла во љу ба Слав ка Вор ка пи
ћа и цркву у том месту у којој је крштен.

Осни вач и орга ни за тор Међу на род
ног фести ва ла јед но ми нут ног фил ма је 
Неза ви сни филм ски цен тар /НФЦ/ Вор
ки тим из Руме који неу мор но наста вља 
да негу је сећа ње на вели ка на филм ске 
умет но сти пони клог на нашим про сто
ри ма. 

Покро ви тељ Фести ва ла је Мини стар
ство кул ту ре и инфо р ми са ња и рум ска 
општи на, а он се орга ни зу је уз помоћ 
Зави чај ног музе ја и Кул тур ног цен тра.

Сви реа ли зо ва ни садр жа ји су за 
публи ку били бес плат ни.

С. Џаку ла

Спе ци јал не награ де су доби ли пор
ту гал ски  филм „Бели слон“ ауто ра  
Андре Алме и да Родри ге за, немач ки 
аутор Мар кус Гриз чок за филм „Ланд ка
уф у Ама зо ну“, као и  пољ ски филм 
„Еhtreme Pro xi mity“ ауто ра Лука са 
Левен де. Нај бо љи стра ни филм је 
„Неста ја ње“ фран цу ског ауто ра Жан 
Луј Деке за, док је нај бо љи дома ћи 
филм „Теле сни лави ринт“ Петра Бач ко
ње. 

Жири публи ке је за нај бо љи филм 
ово го ди шњег Фести ва ла про гла сио 
филм „60 секун ди“ руског ауто ра  Вла
ди ми ра Кона ре ва.

Про гла ше њем нај бо љих јед но ми нут
них фил мо ва окон чан је ово го ди шњи 6. 
Међу на род ни фести вал јед но ми нут ног 
фил ма у Руми.

Оста ле награ де
Дра ган Цакић, Мар ко Костић и Гоце Цве та нов ски

Затва ра ње Фести ва ла
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У сре ду, 29. маја у Библи
о те ци „Гли го ри је Воза ро
вић“ одр жа но је Поет ско 
вече бео град ске песни ки ње 
Биља не Ђоко вић.

Биља на Ђоко вић пред
ста ви ла се срем ско ми тро
вач кој публи ци са сво је три 

збир ке песа ма „Три де сет 
дана пуног месе ца“, Одла
зак песме“ и „Пору ка“. 

У умет нич ком делу про
гра ма сти хо ве су реци то
ва ли глум ци Позо ри шта из 
Кра гу јев ца, Иси до ра Рај ко
вић и Саша Пили по вић.

БИБЛИ О ТЕ КА „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“

Поет ско вече

ЗАВР ШЕН ТРЕ ЋИ МЕЂУ НА РОД НИ „ПРО ПОЕТ“ КЊИ ЖЕВ НИ ФЕСТИ ВАЛ

Песни ци из целог све та у Инђи ји
Међу на род ни књи жев ни фести

вал „Про поет“ у Инђи ји одр
жан је од 1. до 5. јуна у Инђи

ји. Тре ће изда ње фести ва ла је и ове 
годи не оку пи ло нај е ми нент ни је писце 
из целог све та.  На самом отва ра њу 
у Кући Вој но ви ћа, награ да „Гран при 
Про поет“ уру че на је ово го ди шњем 
лау ре а ту, срп ском песни ку Пери Зуп
цу. Добит ни ци овог при зна ња прет ход
них годи на били су Мати ја Бећ ко вић и 
Мило ван Вите зо вић.

– У овим годи на ма сва ка награ да ме 
обра ду је и не пла шим се забо ра ва, 
јер интер нет ради у нашу корист. Ове 
годи не сам добио неко ли ко награ да 
али ова је јед на од нај ве ћих. Вели ка је 
част доби ти награ ду након Мати је Бећ
ко ви ћа и Мило ва на Вите зо ви ћа – иста
као је песник Перо Зубац.

У про гра му фести ва ла уче ство ва
ло је више од 60 песни ка, про за и ста, 
књи жев них пре во ди ла ца и кан та у то
ра из 31 држа ве и то, изме ђу оста лог,  
из Инди је, Руси је, Вели ке Бри та ни је, 
Дан ске, Изра е ла, Грч ке, Тур ске, Бугар
ске, Ира на... Про грам је орга ни зо ван у 
чети ри про сто ра у Инђи ји (у Кул тур ном 
цен тру, библи о те ци Др Ђор ђе Нато ше
вић, Кући Вој но ви ћа и на Тргу Милун
ке Савић), као и у Новом Саду и Бео
гра ду. Уз тра ди ци о нал не фести вал ске 
про гра ме Књи жев ни мери ди ја ни, Књи
жев ни мати не, Про мо ци је нових књи га 
и Вели ки књи жев ни митинг, уче сни ци 
фести ва ла одр жа ли су и књи жев не 
часо ве у свим основ ним шко ла ма 
инђиј ске општи не. 

– Наш фести вал шаље пору ку да 
посто је мале сре ди не у нашој држа
ви које бри ну о кул ту ри и књи жев но
сти, које раз у ме ју потре бу да пока жу 
место сигур ног про сто ра за умет ност, 
иста као је Мио драг Јак шић, дирек тор 
фести ва ла „Про поет“.

Спе ци јал ну награ ду фести ва ла 
„Инђи ја Про поет 2019.“ ове годи не 
добио је писац Салим Баба лу о глу из 
Азе р беј џа на, која под ра зу ме ва обја
вљи ва ње књи ге на срп ском јези ку, 
а ова књи га је про мо ви са на и током 
фести ва ла. Тако ђе су доде ље не и 

чети ри Пове ље, наме ње не ино стра
ним гости ма који оста ве нај бо љи ути
сак насту пи ма на фести ва лу, пред 
кри ти ком и публи ком. Како су иста кли 
орга ни за то ри,  пот пи са ни су и про то
ко ли о сарад њи „Про поет“ фести ва
ла са срод ним мани фе ста ци ја у све ту. 
Орга ни за то ри  Међу на род ног књи жев
ног фести ва ла „Инђи ја Про поет“ су 
Удру же ње „Мој Срем“, Кул тур ни цен
тар Инђи ја и Народ на библи о те ка „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ из Инђи је,  под 
покро ви тељ ством Општи не Инђи ја.

М.Ђ.

Перо Зубац, добит ник награ де „Гран при Про поет“

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Изло жба сли ка
У гале ри ји рум ског Кул

тур ног цен тра, отво ре на је 
кра јем маја изло жба под 
нази вом „Путем сушти не: 
Кон тем пла ци је“ мла де ака
дем ске сли кар ке Јова не 
Сто ја нац из Шап ца. Јова на 
се, поред сли ка, бави раз ли
чи тим ликов ним дисци пли
на ма, као што су гра фи ка, 

моза ик, диги тал на сли ка, 
дизајн, цртеж, фото гра фи ја, 
мурал и пер фор манс. Уче
ство ва ла је на више груп них 
изло жби сли ка, црте жа, гра
фи ка, фото гра фи ја и моза
и ка. 

Заин те ре со ва ни могу 
Јова ни не радо ве погле да ти 
до 9. јуна. С. Џ.

Јова на Сто ја нац испред сво јих сли ка



30 5. JUN 2019.  M NOVINE КУЛТУРА

ИЗЛОЖБА МИРОЉУБА ВУЈИЧИЋА ВУЈЕ У ГАЛЕ РИ ЈИ „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“

Сусрет неба и земље
На послед њем спра ту 

Висо ке шко ле стру ков
них сту ди ја за обра зо

ва ње вас пи та ча у Срем ској 
Митро ви ци у учи о ни ци пре
тво ре ној у ате ље, тихо, пову
чен у соп стве ни свет, ства ра 
сво ја несва ки да шња дела 
митро вач ки умет ник и ликов
ни педа гог Миро љуб Вуји чић 
Вуја. Тихо попут моли тве, 
зане сен тема ти ком која га 
инспи ри ше већ више од две 
и по деце ни је, ства ра дела 
огром ног фор ма та, неу ра
мље на и лише на сва ког 
комер ци јал ног дик та та.  Део 
тог бога тог опу са ака дем ски 
сли кар Миро љуб Вуји чић 
Вуја изло жио је на само стал
ној изло жби сли ка у уто рак, 
28. маја у Гале ри ји „Лазар 
Воза ре вић“, а пред ста вље на 
су дела из нај но ви јег циклу
са. 

Вуји чић је сли кар рели ги о
зне тема ти ке. У сво јим про
зрач ним ком по зи ци ја ма на 
гра ни ци изме ђу неба и 
земље, хва та неза ла зну 
божан ску све тлост духов ног 
све та. Мону мен тал на плат на 
млеч не бели не иза тка на су 

од све тло сти. Тра га ње за 
све тло шћу, као одра зом 
божан ске ема на ци је је иде ја 
око које Вуја засни ва све 
сво је умет нич ке зами сли. 

Сли кар ско сазре ва ње 
Вуји но (рођен у Бео гра ду, 
али нај ве ћим делом живо та 
опре де љен за град на Сави) 
није било пра во ли ниј ско. 
После дипло ми ра ња на Ака
де ми ји ликов них умет но сти у 
Загре бу 1974. Вуји чић про
ла зи кроз неко ли ко стил ских 
фаза.  Нај у пе ча тљи ви ји 
међу њима је мрач ни пери од 
у коме се умет ник исцр пљи
вао у бесо муч ном рит му 
замре же них лини ја, там не 
гаме и кошмар них физи о но
ми ја. При ма ње све те тај не 
крште ња 1993. годи не, биће 
пре крет ни ца у њего вом  
духов ном живо ту, која се 
одра зи ла и на про ме ну сли
кар ског руко пи са. Уме сто 
беј ко нов ски дефор ми са них 

лико ва, узо ре сада нала зи  у 
фре ско сли кар ству наших 
сред њо ве ков них заду жби на 
Сопо ћа на, Миле ше ве, Сту
де ни це, Хилан да ра и по соп
стве ним речи ма  у сли кар
ству „заум ног Рубљо ва и 
гени јал ног Рем бран та“.

Вуји чи ће во сли кар ство је 
нео бич но по димен зи ја ма, 
мате ри ја лу, тех ни ци и самој 
тема ти ци и изла зи из окви ра 
уоби ча је них фор ми ликов ног 
дела. Аутор беле жи библиј
ске теме и теме из хри шћан
ске исто ри је на неин прег ни
ра ним, неу ра мље ним, изгу
жва ним плат ни ма огром них 
фор ма та. Плат на, која могу 
да се уро лу ју, као свит ци, 
дају могућ ност про ди ра ња 
све тло сти у сли ку и пред ста
вља ју фор му до које је умет
ник дошао у тра га њу за 
пред ста вом духов но сти у 
сли кар ству. При ме на тех ни
ке тем пе ре и акри ла дају 

овим дели ма ути сак посног и 
мат тона свој стве ног фре
ско сли кар ству. 

Аутор нас уво ди у свет 
хри шћан ске ико но гра фи је 

на један свеж, мање кон вен
ци о на лан  и дубо ко про жи
вљен начин пре но се ћи сво је 
сна жне импре си је, „созер ца
тељ не“ и живо твор не вере.  

У Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ отво ре на је изло жба сли ка ака дем ског сли ка ра 
Миро љу ба Вуји чи ћа Вује. Аутор нас суо ча ва са тема ма пре о бра же ња, вас кр се ња, 
иску пље ња, гале ри јом лико ва Хри ста, Бого ро ди це, Све тог Јова на и дру гих све ти
те ља, тема ма које трај но зао ку пља ју пажњу овог умет ни ка загле да ног у духов ни 
свет у коме тра жи соп стве ни, интим ни дожи вљај вере

Део изложбене поставке

Са отварања изложбе
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Његов свет је  насе љен 
лико ви ма све ти те ља, испо
сни ка, аске та, моли тве ни ка 
пред Богом, који изра ња ју 
из нетвар не, све тло шћу оза
ре не поза ди не. Суге стив ни 
лико ви све ти те ља, родо на
чел ни ка лозе Нема њи ћа, 
св. Симе о на Миро то чи вог, 
св. Саве, Васи ли ја Остро
шког, Петра Цетињ ског, св. 
Кон стан ти на и Јеле не, св. 
апо сто ла Петра и Андри
је пома ља ју се из магли ча
сте бели не. Ком по зи ци је са 
мани ри стич ки изду же ним 
фигу ра ма у погну тим, моли
тве ним ста во ви ма, нагла
ше них, волу ми но зних тела 
доби ја ју у атмос фе ри про
зрач но сти гото во тран сце
ден та лан карак тер.

Цело куп но ства ра ла штво 
Вуји но обе ле же но је у сво

јој бити сти ли за ци јом, рит
ми зи ра њем и лине а ри змом 
обли ка, при бли жа ва ју ћи се 
тако пред зна ку сим бо ла.  
Вуја пре да но  изгра ђу је соп
стве ну ико но гра фи ју про
же ту дубо ким рели ги о зним 
осе ћа њи ма. Из дуби на вла
сти тог сен зи би ли те та тво ри 
вели ке, оза ре не ком по зи ци
је, које под јед на ко дугу ју хри
шћан ској ико но гра фи ји, као 
и модер ном истра жи вач ком 
духу, а све у скла ду са истин
ском потре бом да оте ло тво
ри сво ју спо зна ју све тог и 
божан ског. Не без раз ло га 
може мо твр ди ти да је Вуји
чић несум њи вим сли кар ским 
тем пе ра мен том аутох то не 
духов но сти, успео да пре то
чи вла сти ти дожи вљај вере 
у уни вер зал не, сим бо лич не 
стиг ма те вере, а овај белег 
аутен тич но сти уне ће у сва ко 
сво је поје ди нач но дело. 

Вуји чић, пре да ним ства ра
ла штвом у свом делу сажи ма 
све оно што га чини чове ком 
какав јесте. Из те сим би о зе 
насле ђа, обра зо ва ња и 
живот них иску ста ва, наста ју 
дела која носе печат спо зна ја 
о модер ној умет но сти сте че
них на Ака де ми ји, топли ну 
меди те ран ског под не бља, 
Рије ке Дубро вач ке, дра гих 
пре де ла детињ ства, визу ел
не сен за ци је од јар ко жутих и 
пур пур них, до визан тиј ско 
пла вих тоно ва, пре ци зност  и 
посве ће ност свог рат нич ко
умет нич ког поре кла и изнад 
све га пре суд не љуба ви за 
пра во слав ни источ ни свет.

М. Вукај ло вић

Мирољуб Вујичић Вуја

ОМШ „ТЕО ДОРТОША АНДРЕ ЈЕ ВИЋ“ РУМА

Награ де за мла де 
вио ли ни сте

Мла ди рум ски вио ли
ни сти, Миа Боме
штар и Михај ло 

Шикић, уче ни ци ОМШ „Тео
дор Тоша Андре је вић“ у 
мину лом пери о ду са број них 
так ми че ња вра ћа ли су се 
награ да ма, углав ном, првим 
мести ма.

На Фести ва лу „Иси дор 
Бајић  Рас пе ва не стру не“ 
који је од 11. до 28. маја 
одр жан у Новом Саду, ово 
дво је уче ни ка и њихо ва 
настав ни ца Мили ца Огња
но вић оства ри ли су изу зет
не резул та те. 

Миа Боме штар, уче ни
ца тре ћег раз ре да вио ли не 
је осво ји ла прву награ ду, 
док је Михај ло Шикић, уче
ник првог раз ре да вио ли не 
осво јио прву награ ду, али 
је про гла шен и за лау ре а та 
Фести ва ла „Иси дор Бајић“. 
Њихо ва настав ни ца, Мили
ца Огња но вић, про гла ше на 
је за нај у спе шни јег настав
ни ка на истом Фести ва лу. 
У прет ход на три месе ца, 
поред Фести ва ла „Иси дор 
Бајић  Рас пе ва не стру не“, 
Миа Боме штар и Михај ло 
Шикић уче ство ва ли су на 
још три так ми че ња.

На Међу на род ном так
ми че њу вио ли ни ста „Када 
цврч ци цвр че“, одр жа ном 
у Бач кој Топо ли 30. мар та, 

Миа и Михај ло су осво ји ли 
прве награ де, а исто толи ко 
су били успе шни и на Интер
на ци о нал ним сусре ти ма 
вио ли ни ста, који су одр жа ни 
у Срем ским Кар лов ци ма, 6. 
апри ла. На 14. Фести ва лу 
гуда ча „Стринг фест 2019“ у 
Срем ској Митро ви ци, Миа 
Боме штар је била прва, док 
је Михај ло Шикић зау зео 
дру го место.

Настав ни ца Мили ца 
Огња но вић исти че, да је 
вео ма поно сна на ова сво ја 
два ђака, Миу и Михај ла.

 – Мислим да су сво јим 
вред ним и пожр тво ва ним 
радом заслу жи ли све награ
де које су им ове годи не 
доде ље не. Сво јим уче ни ци
ма дајем све од себе, зна
ње, подр шку и несе бич ну 
љубав, јер волим свој посао, 
али и децу. Награ ду за нај у
спе шни јег про фе со ра нисам 
оче ки ва ла, али ми је врло 
дра го да посто ји место, где 
људе желе да награ де нечи
ји труд и уме ју да пре по зна
ју ква ли те тан рад са децом. 
Све у све му, ово је била јед
на успе шно завр ше на школ
ска годи на, која ће нас под
се ћа ти да буде мо бољи и 
вред ни ји сви зајед но – иста
кла је, пово дом ових добрих 
резул та та и награ да, Мили
ца  Огња но вић. С. Џ.

Михај ло Шикић и Миа Боме штар
са настав ни цом Мили цом Огња но вић
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ЈЕЛЕ НА АНЖУЈ СКА У ИСТО РИ ЈИ И ЛИТЕ РА ТУ РИ (3)

Сјај отме ност и бље сак лепо те!
Цен трал на сце на Дори ће ве дра

ме је посве ће на суд бо но сном 
сусре ту фран цу ске прин це зе 

Јеле не Анжуј ске са кра љем и њего
вим пода ни ци ма, који писац вео ма 
сли ко ви то пред ста вља. Из пре ле пе, 
позла ће не кочи је иза шла је Јеле на 
Анжуј ска и усле дио је „бље сак лепо
те! Ста ло је све, чак и вре ме. Сјај 
отме ност. Ход, гра ци о зност, сигур ност 
пра ве даме, свет ски вас пи та не, кон
стер ни ра и упла ши ову раз и гра ну и 
рас по ма мље ну маска ра ду [...] Пре ле
пи мирис пар фе ма запах не башту [...] 
Прин це за хода лага но, по кру гу 
баште. Сва ко је остао у пози у којој се 
зате као, а апсо лут ну, све ча ну тиши ну 
реме ти само звук прин це зи них кора ка 
и тоно ва лау те“ (Дорић). 

Прин це за је посе до ва ла анђе о ску 
лепо ту, која је на први поглед зача ра
ла све при сут не на сце ни. Три пун 
фасци ни ран гле да у Јеле ну и зене се
но гово ри: „Госпо моја и Све ти Три пу
не! Виђи је само (Дорић). Како каже 
Ануј ка: „Ова жена зна и на чем небо 
сто ји – зна зна ње“, а Бин гу ла дода је: 
„Ал’ је лепа, Бог те мате рин“ (Дорић). 
У Дори ће вом делу дола зак стран ки
ње Јеле не на срп ски двор, нај пре иза
зи ва вели ку помет њу и стреп њу. 
Стра но поре кло Јеле не Анжуј ске, 
било је довољ но да се на њу гле да са 
вели ким стра хом и непо ве ре њем. 
Краљ је наме ра вао да је отру је, уко
ли ко не буде испу ња ва ла оче ки ва ња: 
„При пре ми ћеш вино – нај леп ше – не 
оно дубро вач ко од синоћ... У јед ном 
пеха ру биће отро ва но... Ако све са 
Јеле ном буде у реду, наздра ви ће мо 
јој и она ће испи ти вино. А, ако не – 
испи ће отров! Биће то тужно, али 
поли тич ки нужно!“ (Дорић) Досто јан
стве на и про ниц љи ва Јеле на, сво јим 
речи ма ста вља до зна ња кра љу у 
којој мери је неза до вољ на доче ком 
који јој је упри ли чен: „Где су ваши 
лепи срп ски оби ча ји кад се неве ста 
доче ку је?! [...] Кра љу мој? Где је злат
ник којим ме дару је те, да би дом наш 
вазда богат био? Где је музи ка срп
ска, умил на; двој ни це, фру ле, кава
ли... И како ме то доче ку је те? Тро вач, 
као на тре ће ра зред ним про вин циј
ским дво ро ви ма, пуни две чаше: јед ну 
у част, ако вам се неве ста сви ди, а 
дру гу. С отро вом, да испи је, ако вам 
не одго ва ра и – ником ништа...“ 
(Дорић).

Дани ло важно исту па у сре ди ну и с 
поно сом изја вљу је: „Ја сам за то да је 
ми лепо доче ка мо, пораз го ва ра мо и 
замо ли мо да се вра ти ода кле је и 
дошла! Ми, Срби, сами себи смо 
довољ ни! Зар ОНА да нам рађа срп
ске кра ље ве?“ (Дорић); „Стран ци 
Срби ма никад добро нису чини ли“ 

(Дорић). Дани ло с вели ким уве ре њем 
о штет но сти Јеле ни ног при су ства на 
срп ском дво ру узви ку је: „Нисмо за те 
стран ки ње, ни зва нич но, а ни ја лич но 
(Дорић), те дода је: „Кра љу мој, ово је 
ЂАВО! Терај је одав де. ЂАВО!“ 
(Дорић). Чак ће и сам краљ посве до
чи ти као Срби са стран ки ња ма нису 
има ли сре ће: „Моја је госпа маће ха 
толи ко рого ва наби ла мом оцу, са 
разним Дубров ча ни ма, Мле ча ни ма, 
Кото ра ни ма [...] да му није био раван 
није дан јелен у гора ма срп ским“ 
(Дорић). Ова кра ље ва изја ва, пред
ста вља још јед ну потвр ду о Дори ће
вом осла ња њу на исто риј ске изво ре. 
Наи ме, поме ну та „госпа маће ха“, 
запра во јесте Евдо ки ја и њен брак са 
Сте фа ном Прво вен ча ним је пре ма 
све до че њу визан тиј ског исто ри ча ра 
окон чан неслав но. Витан тиј ски исто
ри чар, Ники та Хони јат, све до чи о раз
мир ни ца ма изме ђу кра љев ског пара:  
„...он je жену опту жи вао због пре те ра
не похо тљи во сти, док je она мужу 
пре ба ци ва ла да je од саме зоре пијан 
и да не пије воду из свог пеха ра и да 
потај но туђи хлеб једе. И како je ова 
несло га бива ла све јача, Сте фан сми
сли и изве де јед но вар вар ско дело. 
Послу жив ши се изми шљо ти ном, a 
можда и исти ну гово ре ћи, да je Евдо
ки ја ухва ће на у пре љу би, наре ди да 
сe c ње сву че сво оде ло, оста вив ши 
joj само тан ку кошу љу, али јако саре
за ну, тако да je само оно нај ну жни је 
оста ло покри ве но, и тако неча сно 
пусти je да иде куда жели“. По поврат
ку у Цари град, Евдо ки ја се уда је за 
„Алек си ја V Мур зу фла, а по тре ћи пут 
за Лава Згу ра, госпо да ра Корин та“ 
(Ласка рис).

Дорић није ште део перо при ли ком 
осли ка ва ња мно го број них врли на 
Јеле не Анжуј ске. Сем несва ки да шње 
анђе о ске лепо те, кра љи цу је кра си ла 
добро ду шност, раци о нал ност и мудр
ост.  Сли ка коју је стран ки ња Јеле на 
ство ри ла о срп ском кра љу и њего вом 
наро ду, укра ше на је све тлим боја ма. 
О земљи лепој и тај но ви тој, о њеним 
људи ма и о кра љу пре му дром, гово ри 
с поно сом. Народ међу који је дошла 
за Јеле ну је „диван, досто јан песме и 
бај ки“ (Дорић). Из сва ког чове ка је 
црпе ла оно нај леп ше и нај пле ме ни ти
је. Како и сама вели: „Мој Урош има 
добро срце, као и сви Срби. Ви, сте, 
заи ста, диван народ“ (Дорић). Упр кос 
сна жним прво бит ним него до ва њи ма, 
Јеле ну Анжуј ску народ посте пе но 
почи ње да при хва та, шта ви ше, с 
усхи ће но шћу је рад да усво ји њене 
пред ло ге, као и нове оби ча је које уно
си на срп ски двор. Двор кра ља Уро ша 
Нема њи ћа, зарад кра љи чи ног при су
ства и дела, почи ње да оди ше радо
шћу и бла го ста њем. Сво јом хума но
шћу и пле ме ни том миси јом Јеле на 
Анжуј ска ће ути ца ти на вели ку тран
сфор ма ци ју кра ља и срп ског наро да. 
Бла го на кло на Јеле на Уро ше ву земљу 
у пот пу но сти при хва та, опле ме њу је 
је, чине ћи мно га добра дела. 

Све је поче ло оно га дана када је 
уде си ла конак у дво ри шту за пре пи
си ва ње срп ских књи га. Мно го број ни 
мона си, калу ђе ри, иску ше ни ци и 
добро вољ ци дању и ноћу књи ге пре
пи су ју. Отво ри ла је „шко лу фран цу
ског јези ка“ (Дорић), глав ног тро ва ча 
је поста ви ла за кува ра, читав двор је 
из коре на про ме ни ла, људи су моти
ви са ни, хитри, жељ ни уса вр ша ва ња, 

Пише: др Снежана Булат
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сти ца ња нових зна ња и нави ка. Отва
ра „шко ле, бол ни це, библи о те ке“ 
(Дорић), поди же „заду жби не“ (Дорић), 
и како и сама каже: „Ја само возди
жем и сла вим СВЕ ТО СЛА ВЉЕ! Дело 
вашег и нашег, мог учи те ља – мно
жим и ширим и, што је нај ва жни је, 
наста вљам“ (Дорић). Отка ко је Јеле
на сти гла, поче ло је да вла да уве ре
ње да Срби ја са дру гим земља ма 
мора дола зи ти у кон так те, трго ва ти, 
скла па ти пау зе у рато ва њи ма, као и 
саве зе. Када Тео дор Сми ља ни каже: 
„Срби ја мора рато ва ти! Ства ра ти сво
ју тра гич ну исто ри ју!“ (Дорић), Сми
ља на ће му само у ве ре но одвра ти ти: 
„Које шта! То Јеле на неће дозво ли ти 
Уро шу“ (Дорић). Драм ска јуна ки ња 
Радо сла ва Зла та на Дори ћа је заслу
жна и за побољ ша ње поло жа ја жена: 
„Кра љу мој. Жена ће у Срби ји бити 
цење на. (Приђему, пољубимуруку,
куцнесе,испије.) И воље на. (Поново
секуцне.) И важна! А, поне кад, поне
кад и неко о коме ће се писа ти Жити
ја“ (Дорић).  

Радо слав Зла тан Дорић про бле ма
ти зу је пита ње поре кла кра љи це Јеле
не Анжуј ске. Народ ства ра сум њу о 
њеном поре клу, а она досто јан стве но 
кра љу ста вља до зна ња: „Сав мој 
родо слов, печа те, грб и оста ло, пока
за ћу Вама, Кра љу мој, када буде тре
ба ло“ (Дорић). Но, потвр ду о Јеле ни
ном поре клу краљ ника да није видео, 
а с вре ме ном му је иста поста ла 
нева жна. Поре кло кра љи це Јеле не 
Анжуј ске је до дана шњих дана зама
гље но. Архи е пи скоп Дани ло II вели 
да је Јеле на „од пле ме на фру шког 
(фран цу ског), кћи слав них роди те ља, 
који су били у вели ком богат ству и 
сла ви“. Јире чек каже да кра љи цу 
Јеле ну Карл Први Анжу јац у сво јој 
пове љи нази ва рођа ком. Нови је ком
би на ци је које су поку ша ле да дове ду 
кра љи цу у везу са фран цу ским кра
ље ви ма, или са кућом Курт не, латин
ских царе ва у Цари гра ду, нема ју доку
мен тар ну под ло гу. Могло би се поми
шља ти на разну фран цу ску вла да ју ћу 
госпо ду у Грч кој, која беше поре клом 
нај ви ше из Шам па ње и Бур гун ди је. 
Кра љи ца Јеле на је роди ла Уро шу I 
два сина, „Дра гу ти на и Милу ти на, а 
по Тро но шцу и више кће ри“ (Рува
рац).

Пре ци зном ана ли зом је утвр ђе но 
да се Дорић у вели кој мери осла њао 
на аутен тич не исто риј ске подат ке и 
сред њо ве ков не спи се при ли ком 
обли ко ва ња лика срп ске кра љи це. 
Иако Дорић сво ју дра му нази ва „псе
у до и сто риј ском позо ри шном игром“ 
(Дорић), чиње ни ца је да је драм ски 
лик кра љи це Јеле не Анжуј ске у вели
ком скла ду са њеним исто риј ским 
пор тре том (почев ши од отва ра ња 
шко ла, опи сме ња ва ња, пре пи си ва ња 
књи га, зида ња заду жби на, па чак и 
упу ћи ва ња на њено жити је и све ти
тељ ство). Кра љи ца Јеле на је била 
јед на од нај про све ће ни јих и нај у че ни

јих осо ба свог вре ме на, а архи е пи
скоп Дани ло II  je са пре гршт изу зет
них речи укра ша вао кра љи чи ну лич
ност и дело. Дани ло о њој с вели ким 
оду ше вље њем гово ри, те је поре ди 
чак са Бого ма те ром. Нема сум ње да 
ово Дани ло во сил но „оду ше вље ње и 
хипер бо ла у оду ше вље њу дола зи 
оту да, што је, можда, она била Дани
лу II накло ње на, пот по ма га ла га и 
одли ко ва ла још рани јих годи на“ 
(Костић; Ста но је вић). Кра љи ца је, 
како наво ди Дани ло II била: „оштра 
реч ју, а бла га по при ро ди, непо роч на 
живо том, у запо ве да њу крот ка, да 
обра ти добро ра зум ним речи ма, да 
теши нели це мер но и без бол но, а 
коли ка је све ср дач на њези на сме
лост к Богу, про сто каза ти била је 
укра ше на сва ком врли ном. Опе ва ну 
и все хвал ну бла го дат има ђа ше, коју 
је при ми ла про све ће њем све тог духа, 
позна ва ју ћи све књи ге, била је гото ва 
да одго во ри сва ко ме ко је пита“.
„Прва је од срп ских вла дар ки која је, 
по угле ду на мушке вла да ре, поди за
ла мана сти ре у сво је име“. Пре ма 
Дани лу, Јеле на рече: „...тре ба и ја да 
се бри нем да и ја уз Бож ју помоћ 
подиг нем храм у име пре све те Бого
ма те ре, не би ли ми Она била моли
тве на заступ ни ца у дан суд њи“. 
„Један од нај зна чај них мана сти ра, 
који је изгра ди ла кра љи ца Јеле на, је 
пра во слав ни Гра дац, сме штен на 
зарав ни изнад реке Брве ни це, на 
завр шет ку шумо ви тих пади на Голи је“ 
(Попо вић).  Допи си ва ла се с духов
ним оци ма и на њеном дво ру су се 
саста вља ле књи ге. Прва је жена којој 
је у срп ској књи жев но сти посве ће но 
жити је. Фран цу ски ња Јеле на, вели ка 
добро твор ка, кти тор ка мана сти ра и 
црка ва, доби ла је култ од пра во слав
не цркве. Кра љи ца је пре ко три де сет 
годи на вла да ла обла шћу Зете, Тре
би ње и кра је ви ма око Пла ва и Гор
њег Ибра. Замо на ши ла у хра му у 
Ска дру, а када се упо ко ји ла у Брња
ци ма, сахра ње на је у сво јој заду жби
ни, у мана сти ру Гра дац (Томин). 
Стран ки ња Јеле на је након дола ска у 
Срби ју у пот пу но сти про ме ни ла срп
ске кул тур не обра сце. Како казу је 
архи е пи скоп Дани ло: „Запо ве ди у 
целој сво јој обла сти саби ра ти кће ри 
сиро тих роди те ља, и њих хра не ћи у 
сво ме дому, обу ча ва ше сва ком добр
ом реду и руч ном раду, који при ли чи 
за жен ски пол. А када су одра сле, 
уда ва ше их за муже ве да иду у сво је 
куће, обда ру ју ћи их сва ким богат
ством, а на место њих узи ма ла је 
дру ге девој ке као и прве“. Има ла је 
сво ју вој ску, вла сте лу, при хо де, 
управ ни апа рат, кан це ла ри ју, дава ла 
је цари не под закуп, води ла је дипло
мат ску пре пи ску са папа ма, вла да ри
ма у Јужној Ита ли ји и сусед ним 
Дубров ни ком (Бла го је вић).

У сле де ћем бро ју: Ја сам за њу 
поса дио доли ну јор го ва на

Сем несва ки да шње 
анђе о ске лепо те,

кра љи цу је кра си ла 
добро ду шност,
раци о нал ност и

мудр ост.  Сли ка коју је 
стран ки ња Јеле на

ство ри ла о срп ском
кра љу и њего вом

наро ду, укра ше на је
све тлим боја ма.
О земљи лепој и

тај но ви тој, о њеним 
људи ма и о кра љу
пре му дром, гово ри

с поно сом. Народ међу 
који је дошла за Јеле ну 

је „диван, досто јан 
песме и бај ки“

Допи си ва ла се
с духов ним оци ма

и на њеном дво ру су се 
саста вља ле књи ге. Прва 
је жена којој је у срп ској 
књи жев но сти посве ће но 

жити је. Фран цу ски ња 
Јеле на, вели ка

добро твор ка, кти тор ка 
мана сти ра и црка ва, 

доби ла је култ од
пра во слав не цркве.
Кра љи ца је пре ко
три де сет годи на

вла да ла обла шћу Зете, 
Тре би ње и кра је ви ма 
око Пла ва и Гор њег 
Ибра. Замо на ши ла у 

хра му у Ска дру,
а када се упо ко ји ла у

Брња ци ма, сахра ње на је 
у сво јој заду жби ни,
у мана сти ру Гра дац
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ВИЛА „МИЛА“ КОД МАН ЂЕ ЛОСА

Фру шко гор ска лепо ти ца

Услед савре ме ног и 
ужур ба ног начи на 
живо та лако се забо ра

ви на све оно што нам је при
ро да пода ри ла како бисмо 
били што мање под стре сом. 
У послед ње вре ме корак по 
корак може се при ме ти ти 
раз вој рурал ног тури зма, који 
је одли чан начин да човек 
ужи ва у при ро ди и да се упо
зна са кул ту ром и тра ди ци
јом неког кра ја. Почет ни ца у 
сео ском тури зму је Мари ја на 
Дошен из Срем ске Митро
ви це, која се бави руралним 
тури змом око годи ну дана. 
По стру ци је еко но ми ста и 
годи на ма је ради ла кан це ла
риј ски посао. Међу тим, како 
и сама каже, схва ти ла је да 
свој поро дич ни и послов
ни живот не може да ускла
ди, а да један од њих није 
запо ста вљен.  С дру ге стра
не је желе ла да буде сама 
свој газда. Њену одлу ку да 
напу сти дота да шњи посао и 
поч не да се бави рурал ним 
тури змом су подр жа ли сви 
у поро ди ци, а нај ви ше мај
ка Љуби ца Вуко ма но вић са 
којом води Вилу „Милу“. Ово 
има ње је при па да ло Мари
ја ни ном деди и баби, које 
су купи ли још шезде се тих 
годи на. На том земљи шту 
је била мала кућа, а њени 
роди те љи су напра ви ли још 
јед ну. На око кило ме тар и по 
од села Ман ђе лос на оброн
ци ма Фру шке горе, нала зи 
се Вила „Мила“, окру же на 

пре ле пим кра јо ли ци ма, при
ро дом и, а пре све га, миром. 
Како и сама Мари ја на наво
ди, ово је поро ди чан посао 
у ком сви пома ло уче ству ју. 
Она и њена мај ка Љуби ца 
су заду же не за одр жа ва ње 
виле и спре ма ње хра не, док 
су за одр жа ва ње воћ ња ка 
и дво ри шта заду же ни њен 
супруг и отац. Како Мари ја на 
наво ди, пре се њена поро ди
ца на овом има њу оку пља ла 
и про во ди ла лепе тре нут ке 
и желе ла је да у сво јој пону
ди ту поро дич ну атмос фе ру 
пре ба ци, како би сви гости 
били задо вољ ни. У „Мили“ 
се уз добру хра ну и пиће 
може ноћи ти. Вила има један 
апарт ман и три собе.  Мари
ја ни на мај ка Љуби ца Вуко
ма но вић је наве ла да је на 
самом почет ку било потреб
но доста ула га ња. 

– Када је Мари ја на одлу чи
ла да се бави овим послом, 
мора ли смо све да при ла го
ди мо буду ћој наме ни. Међу
тим, пошто је тада била 
јесен, нисмо могли да запо
чи ње мо неке веће радо ве, 
већ смо одлу чи ле да пра ви
мо пара дајз и зим ни цу, јер 
нам је то била у том тре нут ку 
брза добит, гово ри Љуби ца.

Све сво је про из во де, које 
гости могу про ба ти у „Мили“, 
Мари ја на и Љуби ца пра ве 
од воћа и повр ћа из сво је 
баште. 

–Прво изла га ње наших 
про из во да смо има ле у 

Када сам одлу чи ла да напу стим прет
ход ни посао,  нека ко су се вра та сама 
поче ла отва ра ти, па и иде је. Што смо 
више ради ли, више смо веро ва ли у то 
да ће гости пре по зна ти нашу добру 
пону ду и одла зи ти одав де задо вољ
ни. Након годи ну дана бавље ња овим 
послом, осе ћам се сло бод ни је, као 
свој на сво ме. Мно ги нас пита ју каква 
је зара да, да ли има нов ца у бавље њу 
овим послом. Ми и не може мо то ни да 
изра чу на мо, јер увек послу жи мо и 
нешто што није у дого во ре ном мени ју, 
каже кроз смех Мари ја на

Мари ја на Дошен и Љуби ца Вуко ма но вић

Ужи ва ње у при ро ди



355. JUN 2019.   M NOVINE

Коце ље ви на „Фести ва лу 
зим ни це“.  Нисмо ни зна ле 
у какву аван ту ру се упу шта
мо. Нисмо оче ки ва ле толи ко 
изла га ча ни купа ца. Сва ко 
је имао сво ју муште ри ју, јер 
та мани фе ста ци ја посто ји 
10 годи на. Међу тим, на кра
ју смо све про да ле, наво ди 
Љуби ца.

Мари ја на исти че да је у 
почет ку била скеп тич на због 
тога што крај у ком се вила 
нала зи није мно го тури стич
ки раз ви је н. 

– Када сам одлу чи ла да 
напу стим прет ход ни посао,  
нека ко су се вра та сама 
поче ла отва ра ти, па и иде
је. Што смо више ради ли, 
више смо веро ва ли у то да 
ће гости пре по зна ти нашу 
добру пону ду и одла зи ти 
одав де задо вољ ни. Након 
годи ну дана бавље ња овим 
послом, осе ћам се сло бод
ни је, као свој на сво ме. Мно
ги нас пита ју каква је зара да, 
да ли има нов ца у бавље њу 
овим послом. Ми и не може
мо то ни да изра чу на мо, јер 
увек послу жи мо и нешто што 
није у дого во ре ном мени ју, 
каже кроз смех Мари ја на. 

Мари ја на је и добит ни ца 
нов ча них сред ста ва Фон да 
Б92 за осна жи ва ње жена, а 

тај новац је иско ри сти ла за 
набав ку маши не за пасте
ри за ци ју пара дај за, а како 
и сама наво ди, то јој је од 
изу зет ног зна ча ја. Мари ја
на је иста кла и сарад њу са 
Аген ци јом за рурал ни раз вој 
Срем ске Митро ви це, од које 
су бес плат но доби ли веб
сајт, што им је омо гу ћи ло да 
буду видљи ви ји на интер не
ту, који је данас јако важан 
алат у при вла че њу тури ста.

– Овде може и актив но да 
се бора ви, да се пла ни на ри, 
али је и за људе који желе да 
се одмо ре од посла и гра да. 
Чак смо орга ни зо ва ли овде и 
про сла ве. Жели мо да има мо 
раз ли чи ту пону ду, јер је то 
рецепт за успех. Орга ни зу је
мо и про сла ве, деч је рођен
да не, уско ро ћемо има ти 
и про сла ву мале мату ре, 
има ли смо и про сла ву четр
де се то го ди шњи цу мату ре. 
Тако ђе, уско ро ће овде бити 
и спорт ски тере ни и игра ли
ште за децу. Било би добро 
када бих могла да наба вим и 
неко ли ко бун га ло ва за пре
но ћи ште. То су све неки пла
но ви за које се надам да ће 
се оства ри ти у будућ но сти, 
обја шња ва Мари ја на. 

 З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

За добру хра ну су заду же не Мари ја на и Љуби ца

Оаза мира у Вили Мили

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ГРА ДА

Квиз о Сир ми јуму
У орга ни за ци ји Тури стич

ке орга ни за ци је Гра да 
Срем ска Митро ви ца, 

Уста но ве за него ва ње кул ту
ре „Срем“ и Заво да за зашти
ту спо ме ни ка кул ту ре, у 
Библи о те ци „Гли го ри је Воза
ро вић“, 29. маја, одр жа но 
је фина ле кви за „Сир ми јум
Цар ски град“, који се састо јао 
од више ига ра: игре зна ња, 
реци то ва ње, лите рар ни рад, 
ликов ни рад и игре спрет но
сти.

На нивоу IV раз ре да основ
не шко ле, од шест еки па, у 
игри зна ња о древ ном Сир ми
ју му, I место осво ји ла је ОШ 
„Јован Попо вић“ из Срем ске 
Митро ви це (Нина Осто јић, 
Алек сан дар Мирић, Зора
на Рада ко вић, Сара Пла зо
вић, Бра ни мир Дан гић),  II 
место ОШ „Све ти Сава“, из 
Срем ске Митро ви це (Хана 
Гли го рић, Леон Жар ко, Алек
са Милу ти но вић, Тео до ра 
Баћић, Јова на Жега рац), а III 
место, осво ји ла је ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“ из Срем ске 
Митро ви це(Вука шин Сре то
вић, Анђе ла Павло вић, Јова
на Вуји чић, Анђе ла Шев чик, 
Петар Пут ни ко вић). 

Поред награ ђе них еки па, 
сво је место у фина лу има ле 
су и ОШ „Три ва Вита со вић 
Лебар ник“ из Лаћар ка (Јеле
на Савић, Дими три је Гајић, 
Анђе ли ја Симић, Еле на Ман
дач, Нађа Мила ко вић), ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“ из 
Јар ка (Мар ко Лазић, Томи
слав Јова но вић, Јана Три
шић, Андреа Тешић, Мила на 
Моцо ња), и ОШ „Јован Јова

но вић Змај“ из Шаши на ца 
(Мили ца Три ву но вић, Мари
ја Гарић, Сте ван Опа чић, 
Ђор ђе Гру бић, Алек сан дра 
Томић).

Реци та то ри су гово ри ли 
сти хо ве из зби р ке песа ма за 
децу, ауто ра Недељ ка Тер
зи ћа „Цезар у кор не ту“. Од 
шест реци та то ра, I место 
осво ји ла је Еле на Вуки ће вић 
из ОШ „Добро сав Радо са
вље вић Народ“ из Мачван ске 
Митро ви це, II место осво ји ла 
је Тео до ра Самар џић из ОШ 
„Бошко Пал ко вље вић Пин
ки“, а тре ће место дели ле су: 
Тара Жарић из ОШ „Јован 
Попо вић“ и Алек сан дра 
Томић из ОШ „Јован Јова но
вић Змај“ из Шаши на ца.

У кате го ри ји лите рар ног 
ства ра ла штва, I место осво
ји ла је Алек сан дра Думан
чић из ОШ „Јован Јова но вић 
Змај“ из Срем ске Митро ви
це, II место зау зе ла је Лиди ја 
Бабић из ОШ „Три ва Вита со
вић Лебар ник“ из Лаћар ка, 
а III место Уна Неди мо вић 
из ОШ „Јован Попо вић“ из 
Срем ске Митро ви це.

Од вели ког бро ја радо ва 
који су при сти гли на адре
су Тури стич ке орга ни за ци је 
Гра да, прва три места зау зе
ли су: I место Лена Боро вић 
из ОШ „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“, II место поде ли ле су, 
Дуња Новот ни из ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“ из Срем
ске Митро ви це и Нина Илић 
из ОШ „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“, а III место Мак сим 
Зец из ОШ „Три ва Вита со вић 
Лебар ник“ из Лаћар ка.

УСТА НО ВА ЗА НЕГО ВА ЊЕ КУЛ ТУ РЕ СРЕМ

Митров ча ни у Кули
У субо ту, 1. јуна у Кули, на 

10. омла дин ском фести ва лу, 
Кре а тив ни сту дио и теа тар 
„Гар тел“, са сво јом пред ста
вом „Бри ши од сво је жене“ 
осво јио је 3. место. Поред 
тре ћег места осво ји ли су и 
награ ду за нај бо љу сце но гра
фи ју, и три награ де за глу мач
ка оства ре ња. За глу мач ку 
кре а ци ју награ ђен је Горан 
Вуча но вић. Сини ша Крстић је 
бри љи рао и осво јио награ ду 
публи ке и награ ду за нај бо љу 
уло гу по мишље њу селек то
ра. 

На Омла дин ски фести вал у 
Кули, поред Кре а тив ног сту
ди ја и теа тра „Гар тел“, из 
нашег гра да пла си ра ла се и 

моно дра ма  „Срце од лего 
коц ки“, која је по одлу ци жири
ја и публи ке доби ла награ ду 
за нај у спе шни је глу мач ко 
оства ре ње. Ова награ да при
па ла је Ане си Хопић. Мила 
Бурић је осво ји ла награ ду за 
глав ну жен ску уло гу у пред
ста ви „Људ ско биће и порок 
зва ни пиће“, Митро вач ке гим
на зи је. Овим пла сма ном, Кре
а тив ни сту дио и теа тар „Гар
тел“, „Пар но ромо ро“, и 
Митро вач ка гим на зи ја, обез
бе ди ли су уче шће на тра ди
ци о нал ној мани фе ста ци ји 
„Реви ја побед ни ка“, која ће се 
одр жа ти кра јем годи не, у 
орга ни за ци ји Уста но ве за 
него ва ње кул ту ре „ Срем“.
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ФК „1. МАЈ“ РУМА У СРП СКОЈ ЛИГИ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пре ла зак у виши ранг так ми че ња

Када су запо чи ња
ли 1982. годи не, као 
нај мла ђи фуд бал ски 

колек тив у рум ској општи
ни, тада шњи фуд ба ле ри 
„1. Маја“ су се так ми чи ли 
у Општин ској фуд бал ској 
лиги, а после 37 годи на су 
избо ри ли место у тре ћој 
лиги, Срп ској лиги Вој во ди
не.

Фуд ба ле ри „1. Маја“ су 
побед нич ки пехар за ову 
сезо ну при ми ли из руку 
Вели бо ра Кати ћа, пот пред
сед ни ка Фуд бал ског саве за 
Вој во ди не, а пехар је оти
шао у руке Јелен ка Чупе
љи ћа, фуд ба ле ра са нај ду
жим ста жом у овом клу бу. 
Пехар је уру чен пред утак
ми цу са „Хај ду ком“ из Диво
ша, али о резул та ту се није 
пуно бри ну ло јер су Румља
ни већ оси гу ра ли побе ду и 
пре ла зак у виши ранг так

ми че ња, тако да је цела 
утак ми ца про те кла у сла
вљу овог зна чај ног успе ха. 
Да ипак забе ле жи мо и да је 
„Хај дук“ побе дио са резул
та том 4:1.

Сво је задо вољ ство није 
крио ни Зоран Маке вић, 
пред сед ник ФК „1. Мај“, који 
је иста као да је ово исто риј
ски успех клу ба.

– Први пут ула зи мо у тре
ћу лигу и  импо ну је бити 
пред сед ник клу ба. Све  ово 
је плод муко трп ног рада 
мојих  сарад ни ка и мене, 
а нарав но да је  нај ве ћи 
допри нос игра ча и струч
ног шта ба, потом и упра
ве,  нави ја ча…Овог успе ха  
не би било ни без подр
шке локал не само у пра ве 
и пред сед ни ка Општи не 
Ман чи ћа који се раз у ме у 
спорт који је  пре по знао 
наш рад и подр жао нас.  

Ми смо нашим резул та ти
ма оправ да ли сред ства која 
су у нас уло же на, надам се 
да ће овај успех при ву ћи 
нову децу, а неке и вра ти ти 
у Руму, оне  који су оти шли 
у потра зи за анга жма ном 
и напре до ва њем у Инђи ју, 
Шабац, Бео град, Субо ти цу. 

Ко зна, зашто не би раз
ми шља ли и о и Првој лиги 
Срби је. Уско ро  има мо и 
саста нак са пред сед ни ком 
Општи не и виде ће мо  шта 
и како даље, рекао је Зоран 
Маке вић.

Он дода је да су фуд бал
ски струч ња ци, за сада шњу 
еки пу, оце ни ли да ква ли те
том  сигур но могу доћи  до 
5. места у Срп ској лиги Вој
во ди не.

– Нарав но, раз ми шља
мо и о поја ча њу еки пе, то 
ће сигур но бити после овог 
успе ха. Стре ми ће мо ка 
вишем ран гу јер жели мо да 
ура ди мо и више за рум ски 
фуд бал – исти че Маке вић.

У овој так ми чар ској сезо
ни ФК „1. Мај“ је у Вој во ђан
ској лиги „Југ“ забе ле жио  
чети ри побе де и три нере
ше на резул та та, а током  
про ле ћа није изгу бље на 
нијед на утак ми ца. С. Џ.

1.Мај са пеха ром

Зоран Маке вић, пред сед ник ФК 1. Мај

Нави ја чи сла ви ли
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АК „СИР МИ УМ“

Добар старт

На Првен ству Срби је за 
пио ни ре и пио нир ке, које је 
одр жа но од 1. до јуна  атлет
ском ста ди о ну у Срем ској 
Митро ви ци, атле ти ча ри АК 
Сир ми у ма осво ји ли су пет 
меда ља. Ксе ни ја Зора но
вић је побе ди ла у трци на 
60 мета ра са резул та том 
7,83секун ди, што је само 
шест до држав ног рекор да. 
Тако ђе, она је осво ји ла и прво 

место у трци  и 100 мета ра и 
тиме потвр ди ла да је тре нут
но нај бр жа пио нир ка у Срби ји. 
Душан  Лазић зау зео је дру го 
место у трци на 60 мета ра, 
док је на 100 мњта ра био тре
ћи. Мушка шта фе та 100200
300400 мета ра у саста ву Вук 
Марин ко вић , Нема ња Бабић 
, Душан Лазић и Вук Шуман  у 
вео ма узбу дљи вој завр шни ци 
осво ји ла је сре бр ну меда љу.

КАРАТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Вели ки успех Сре ми ца
У орга ни за ци ји Блкан ске 

феде ра ци је одр жа но је 
24. Бал кан ско првен

ство за децу у Бања Луци од 
30.  до 2. јуна, у спорт ској дво
ра ни Борик. Уче шће је узе
ло 1.039 так ми ча ра из десет 
зема ља Босне и Хер це го ви
не, Црна Гора, Сло ве ни ја, 
Алба ни ја, Буга ра ска, Руму
ни ја  Тур ска, Срби ја, Хрват
ска и Маке до ни ја. Срби ју је 
пред ста ви ло 188 мали ша на 
у узра сним кате го ри ја ма од 
поле та ра ца до нада у ката
ма и бор ба ма. Из Кара те 
клу ба „Срем“ за репре зен та
ци ју Срби је насту пи ло је пет 
так ми чар ки Мио на Мурић и 
Анђе ла Перо вић у кате го ри ји 
кате, узраст од девет годи на, 
у бор ба ма је насту пи ла Биља
на Дра гој ло вић, затим Сара 
Стар че вић и Еле на Мило ше
вић у ката ма. Пре ма речи ма 
њихо вог дуго го ди шњег тре не
ра Иве Вин ко вић, која је и овај 
пут пред во ди ла репре зен та
ци ју зајед но са селек то ри ма 
и коле га ма наци о нал ним тре
не ри ма, на ово так ми че ње је 
оти шла са изу зет но спрем ним 
так ми чар ка ма, што је потвр
дио и сам резул тат. 

– Спре ма ле смо се за ово 
Бал кан ско Првен ство темељ
но и так тич ки. Зна ла сам да 
је кон ку рен ци ја јака што ми је 

био додат ни мотив да спре
мим моје девој чи це боље него 
про шле годи не. Овај пут све 
су се вра ти ле са меда ља ма 
што пред ста вља неве ро ва тан 
успех за КК „Срем“, а и вели
ки допри нос укуп ном резул та
ту Срби је на овом првен ству, 
рекла је Ива Вин ко вић. 

Срби ја је по бро ју меда ља 
зау зе ла четвр то место у гене
рал ном пла сма ну. Осво је но је 
укуп но 30 меда ља, и то шест 
злат них, седам сре бр них и 
17 брон за них.  За репре зен
та ци ју Срби је из КК „Сре ма“ 

осво је но је пет меда ља и то 
три злат не и две брон за не. 
Зла то су осво ји ле Анђе ла 
Перо вић у кате го ри ји девој
чи це од девет годи на,  Еле
на Мило ше вић у кате го ри ји 
девој чи ца од 12 годи на и ката 
тим Анђе ла Перо вић, Мио
на Мурић и Нађа Вал шчек. 
Брон зу су осво ји ле неве то
ват ним бор ба ма у репа са жу 
Мио на Мурић и Сара Стар
че вић. Биља на Дра гој ло вић 
није успе ла да избо ри меда
љу у бор ба ма,  али је пока
за ла изу зет ну спрем ност и 

пре да ност у бор би, која се 
завр ши ла нере шно и одлу
ком суди ја меч је пре су ђен у 
корист про тив ни це. 

– Што се тиче оста лих 
мече ва мојих так ми чар ки 
могу рећи да су доми ни ра
ле и за кла су биле боље од 
кон ку рен ци је и вео ма сам 
поно сна њима, оне су дости
гле сам врх за свој узраст у 
кара те спо р ту. Пред њима 
су бли ста ве спор тс ке кари
је ре, јер су пока за ле спорт
ско пона ша ње, наве ла је Ива 
Вин ко вић.

Пет меда ља за КК „Срем“

АК „Сир ми ум“

АК „СРЕМ“

Успех пио ни ра
Од 1. до 2. јуна у 

Срем ској Митро ви ци 
је одр жа но првен ство 
Срби је за ста ри је 
пио ни ре у атле ти ци 
и то је нај зна чај ни је 
пио нир ско так ми че
ње за ову кате го ри ју 
у 2019. годи ни. Од 
чла но ва АК „Срем“  
нај у спе шни ји је био 
Ђор ђе Кре мић, који 
је у дисци пли ни скок 
у вис осво јио злат ну 
меда љу са пре ско че
них 171цен ти ме та ра. 
Брон зу је у дисци
пли ни баца ње диска 
(800гра ма) осво ји
ла Мила Миљ ко вић 
резул та том 30,13 метара, 
док је у истој дисци пли
ни четвр та са 25,04 мета
ра била Тео до ра Самац. У 
дисци пли ни баца ње кугле 
(3 кило гра ма). Мила Миљ
ко вић је тако ђе осво ји ла 

нај не по пу лар ни је четвр
то место са 10,44м, док је 
Мила на Симић има ла вео
ма јаку кон ку рен ци ју у ско ку 
у даљ и њено пето место са 
пре ско че них 5,21мета ра се 
може сма тра ти успе хом.

Ђор ђе Кре мић и Мила Миљ ко вић
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ОВАН: Пра вил на 
инфор ми са ност пру
жа шире могућ но сти 
за добар избор и 

послов ну афир ма ци ју. Ваши 
сарад ни ци има ју добре иде је, сто
га обра ти те пажњу на све кори сне 
инфор ма ци је које гаран ту ју боље 
послов не резул та те или мате ри
јал ну сигур ност. Могу ће је да сте 
нехо тич но повре ди ли нечи ја осе
ћа ња, глас саве сти вас под се ћа 
на искре но изви ње ње. Пока жи те 
зна ке пажње и искре ну при вр же
ност. 

БИК: Уко ли ко нема те 
довољ но инте ре со ва
ња да се посве ти те 
неким замор ним 

тема ма, буди те искре ни и немој те 
дава ти зва нич на обе ћа ња. Недо
ста је вам јача кон ку рен ци ја или 
само по у зда ње да пре у зме те одго
вор ност пред сарад ни ци ма. Са 
дру ге стра не пре те ра на доза хра
бро сти или емо тив не само во ље, 
може да иском пли ку је зајед нич ки 
живот и однос са бли ском осо бом. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Без 
обзи ра на вашу инте
лек ту ал ну сна ла жљи
вост и ефи ка сност, 

посто је ства ри које се не укла па ју 
у вашу послов ну про це ну. Када 
ства ри не иду у жеље ном прав цу 
губи те моти ва ци ју, а нечи ја кри ти
ка доно си супро тан ефе кат. У 
емо тив но сми слу бри не те без 
пра вог раз ло га, воље на осо ба 
тре нут но не жели да вам пове ра
ва сво је мисли. 

РАК: Ако пре кр ши те 
основ на послов на 
пра ви ла, посто ји 
могућ ност да вам се 

при пи ше већи део кри ви це него 
што то заслу жу је те. Боље је да 
сво је оба ве зе завр ши те на рутин
ски начин, него да их одла же те. 
Пока жи те да посе ду је те сми сао за 
прак тич на реше ња. Потреб на вам 
је добра воља и вели ко стр пље ње 
да се уздр жи те у неким реак ци ја
ма пред воље ном осо бом. 

ЛАВ: Заин те ре со ва ни 
сте за неке савре ме не 
иде је и поку ша ва те да 
се рас те ре ти те од 

напор них обве за. Пажљи во ана
ли зи рај те сво је сарад ни ке, неко 
вам даје добар при мер о успе
шном посло ва њу. При хва ти те 
кори стан савет. Пра ти вас емо
тив но затиш је, уто ну ли сте у свој 
свет иде ја и ишче ку је те про ме не 
или да неко у вама покре не сна
жне импул се. 

ДЕВИ ЦА: Тешко вам 
је да се орга ни зу је те 
када вас сарад ни ци 
непре кид но оме та ју 

са раз ли чи тим зах те ви ма. Ста ло 
вам је да оства ри те сагла сност 
око зајед нич ких инте ре са, али 
послов на ситу а ци ја се ком пли ку је 
мимо ваше воље. Парт нер често 
поста вља пита ња која у вама под
сти че нела год ност или лош пред
о се ћај. Суви ше стре пи те од нечи
је реак ци је, опу сти те се. 

ВАГА: Кори сти те 
стро ге кри те ри ју ме 
како бисте мак си мал
но зашти ти ли сво је 

инте ре се у послов но – финан сиј
ским пре го во ри ма.  Не тре ба да 
се пона ша те суви ше стро го пре
ма осо би која има добру наме ру, 
али не успе ва да вам пре до чи 
све што бисте желе ли да чује те 
или види те. У ода бра ном дру
штву и уз нечи је емо тив не под
сти ца је, свет око изгле да мно го 
леп ше.  

ШКОР ПИ ЈА: У 
послов ном дија ло гу 
посто је ства ри које не 
тре ба да чини те у 

афек ту или на осно ву првог 
импул са. Неко од сарад ни ка 
пажљи во ана ли зи ра ваше пона
ша ње и доно си оце ну о укуп ним 
резул та ти ма. Сарад ња је нужна 
за даљу афир ма ци ју, али не по 
сва ку цену. Уме сто да непо треб но 
мора ли ше те и при ди ку је те за раз
ли чи те ситу а ци је, потру ди те се 
да улеп ша те нечи је рас по ло же
ње.   

СТРЕ ЛАЦ: Поне кад 
све поста је рела тив но 
и под ло жно изне над
ним про ме на ма, сто га 

немој те доно си ти закљу чак без 
кон сул та ци је са бли ским сарад ни
ци ма. Избе га вај те вари јан ту све 
или ништа и раз ли чи те иза зо ве 
који могу да вас оште те. У сусре ту 
са воље ном осо бом упо тре би те 
неки опро ба ни рецепт, који води 
ка новом емо тив ном и стра сном 
збли жа ва њу. 

ЈАРАЦ: Поне кад тре
ба упо тре би ти позна то 
шахов ско пра ви ло 
так ну то – мак ну то. 

Сарад ни ци оче ку ју да делу је те 
довољ но сна ла жљи во у раз ли чи
тим ситу а ци ја ма и при ли ка ма. 
Важно је да ран ги ра те послов не 
дого во ре по сте пе ну важно сти и 
испла ти во сти. Пажљи ви је ана ли
зи рај те воље ну осо бу како бисте 
откри ли нове дета ље, који могу 
да испу не зајед нич ка оче ки ва ња. 

ВОДО ЛИ ЈА: Има те 
добру наме ру, али 
посто је изне над не 
окол но сти које вас 

спу та ва ју да оства ри те сво је 
послов не пла но ве. Боље је да се 
зау ста ви те у неком кри тич ном 
тре нут ку када ситу а ци ја почи ње 
да се ком пли ку је, него да ризи ку
је те у послов ним пре го во ри ма. 
Ако вам је заи ста ста ло до љубав
ног поми ре ња, пру жи те нову при
ли ку свом парт не ру. 

РИБЕ: Нала зи те се 
пред новом послов
ном диле мом и потре
бан вам је нечи ји 

добар савет, не тре ба да пре це њу
је те сво је могућ но сти. Ста ло вам 
је да одр жи те ниво успе шне 
сарад ње, али не дозво ли те да вас 
неко спу та ва или морал но уце њу
је. Поне кад ваш љубав ни живот 
није довољ но инте ре сан тан и 
узбу дљив коли ко бисте то желе ли. 

VREMEPLOV
5. јун

1968. Пале сти нац Сир хан Сир
хан у атен та ту у Лос Анђе ле су 
смрт но ранио аме рич ког сена
то ра Робер та Кене ди ја, мла ђег 
бра та пред сед ни ка Џона Кене
ди ја, који је тако ђе уби јен у 
атен та ту, 1963. у Дала су. 
Роберт Кене ди је наред ног 
дана под ле гао рана ма. 

6. јун
1944. Саве знич ке сна ге у Дру
гом свет ском рату искр ца ле се 
у Нор ман ди ји у нај ве ћем 
десан ту у исто ри ји, назва ном 
„Дан Д“. 
1949. Обја вље на књи га Џор џа 
Орве ла „1984“, визи ја све та 
којим вла да Вели ки Брат. 

7. Јун
1971. Со вјет ски ва си он ски 
брод „Со јуз II“ спо јио се у 
зе мљи ној ор би ти са све мир
ском ста ни цом „Са љут“. 
1981. Изра ел ски ави о ни ра зо
ри ли ирач ки ну кле ар ни ре ак
тор „Оси рак“ бли зу Баг да да. 

8. јун
1942. Ја пан ске под мор ни це у 
Дру гом свет ском ра ту бом бар
до ва ле нај ве ћи аустра лиј ски 
град Сид неј.
1986. Упр кос оп ту жба ма да је 
као на ци стич ки офи цир у Дру
гом свет ском ра ту од го во ран 
за зло чи не у Ју го сла ви ји и Грч
кој, бив ши ге не рал ни се кре тар 
УН Курт Валд хајм иза бран за 
пред сед ни ка Аустри је. Бој ко то
вао га го то во цео свет.

9. јун
68. Рим ски цар Нерон извр шио 
само у би ство пошто га је Сенат 
про гла сио непри ја те љем наро
да и осу дио на смрт. 
1898. Пот пи сан спо ра зум којим 
је Кина Вели кој Бри та ни ји Хонг 
Конг усту пи ла на 99 годи на. 
1999. Пре ма изве шта ји ма 
држав них меди ја, више од 
2.000 људи уби је но, а око 
5.000 рање но у напа ди ма 
НАТОа на Југо сла ви ју, који су 
поче ли 24. мар та.

10. јун
1990. На првим више стра нач
ким пар ла мен тар ним избо ри
ма у Чехо сло вач кој од 1946. 
побе дио Гра ђан ски форум, који 
је осно вао књи жев ник Вац лав 
Хавел. . 
2001. Медиј ски маг нат Сил вио 
Бер лу ско ни по дру ги пут 
постао пре ми јер Ита ли је 
пошто је њего ва пар ти ја осво
ји ла 30 одсто гла со ва више од 
било које дру ге пар ти је. Њего
ва вла да 59. у Ита ли ји од Дру
гог свет ског рата.

11. јун
1955. На ауто мо бил ској тр ци 
“24 са та Ле Ма на” по ги ну ло 80 
и по вре ђе но ви ше од 100 љу ди 
по сле су да ра три ауто мо би ла 
и њи хо вог уле та ња у гле да ли
ште.
1979. Умро аме рич ки филм ски 
глу мац Џон Вејн, зве зда 
ве стернфил мо ва.

HOROSKOP

Сре да, 5. јун (23. мај)   
Пре по доб ни Миха и ло Испо вед
ник (Ода ни је Вас кр са)

Четвр так, 6. јун (24. мај)   
Ваз не се ње Господ ње – Спа сов
дан 

Петак, 7. јун (25. мај)   
Тре ће обре та ње гла ве Св. Јова
на Крсти те ља; Пећ ка ико на 
Пре све те Бого ро ди це; Св. муч. 
Пив ски

Субо та, 8. јун (26. мај)   
Све ти апо сто ли Карп и Алфеј 

Неде ља, 9. јун (27. мај)   
Све ти све ште но му че ник Тера
понт

Поне де љак, 10. јун (28. мај)   
Пре по доб ни Ники та Испо вед
ник

Уто рак, 11. јун (29. мај)   
Муче ни ца Тео до си ја Тир ска

Crkveni
kalendar

• Они који за кому ни зам 
нису учи ни ли ништа, 
учи ни ли су мно го.
• Док је власт била у 
рука ма цркве, народ се 
мно го више молио Богу.
• Што сам бли же циљу, 
то сам виша мета.

Леде не
кифли це

Састој ци: 250 гра ма масти, 
чети ри каши ке шеће ра, јед но јаје, 
150 гра ма топлог мле ка, кеси ца 
сувог ква сца, 500 гра ма бра шна, 
рен да на кори ца лиму на, 1 вани
лин шећер.

За пуње ње: џем од купи на или 
неки дру ги, прах шећер.

При пре ма: Уму ти ти маст, јаје и 
шећер, па у то дода ти мле ко, бра
шно и оста ле састој ке. Сје ди ни ти 
и уме си ти тесто па га ста ви ти у 
фри жи дер на 34 сата. Тесто пре
ме си ти, поде ли ти на пет дело ва. 
Сва ки део раз ви ти у круг и поде
ли ти га на 8 дело ва. На сва ки део 
ста ви ти мало џема, сави ја ти 
кифли це у плех и пећи у рер ни 
загре ја ној на 180 сте пе ни неких 
три де се так мину та. Кифли це тре
ба да оста ну све тле. Ува ља ти у 
прах шећер и послу жи ти.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Тро фе ји у

пра вим рука ма

Доби ли смо прва ке оба европ ска 
фуд бал ска так ми че ња. Већ смо 
апсол ви ра ли да су Енгле зи „укра ли 

шоу“ ове годи не и све оста ле баци ли у 
дру ги план.

У фина лу Лиге Евро пе Чел зи је рас кан
тао Арсе нал са 4:1. У јед ном чуд ном мечу 
који смо могли да пра ти мо из пти ч је пер
спек ти ве (јер тако ваљ да пре но се утак
ми це у Азер беј џа ну), виде ли смо два 
раз ли чи та полу вре ме на.

После досад ног првог дела игре без 
голо ва, у дру гом је пало чак пет. Чел зи је 
иско ри стио сму ше ност и неспрем ност 
игра ча Арсе на ла и за крат ко вре ме их 
изга зио. Овде посеб но мислим на Арсе
на ло ве напа да че који нису могли да се 
саста ве. Губи ли су лоп те, редом очај ни 
Озил, па Оба ме јанг и Лака зет  и дава ли 
про тив ни ку шан су да из кон тре дође до 
гола.

Узев ши све у обзир, резул тат и није 
неко изне на ђе ње зна ју ћи какву сезо ну за 
собом има Арсе нал. Искре но ми је 
дра го због тре не ра Плаваца Мау ри
ци ја Сари ја  који је ути шао све кри ти
ча ре и на кра ју сезо не ипак узео 
један вели ки тро феј. Сим па тич ни 
чики ца, тешки ови сник од нико ти на 
који жва ће опу шке док седи на клу пи, 
затра жио је рас кид уго во ра. Раз лог 
је жеља да се вра ти у домо ви ну и 
пре у зме моћ ни Јувен тус. Шта ће од 
тога бити оста је да се види у наред
ним дани ма.

У субо ту смо тре ба ли да гле да мо 
спек такл у режи ји Ливер пу ла и 
Тотен хе ма у фина лу Лиге шами о на. 
Кажем тре ба ли, јер спек та кла није 
било, бар што се тиче фуд бал ског 
дела.

У неку руку, твр да утак ми ца и 
побе да Ливер пу ла од 2:0, је нешто 
што се могло и оче ки ва ти. Ливер пул 
је у овој сезо ни пот пу но дру га еки па. 
Јир ген Клоп је схва тио да не може 
дове ка његов тим да се витла по 
тере ну са сво јим про тив ни ци ма. На 

послет ку, и про тив ни ци су про на шли 
начин да се одбра не од њихо вих нале та 
па су поче ли да игра ју све дубље.

Клоп је про ме нио фило зо фи ју, еки па је 
поче ла више да држи лоп ту у нога ма и да 
меље про тив ни ке пре ко бока. Сулу до 
зву чи пода так да су два бека саку пи ла 
зајед но 25 аси стен ци ја ове сезо не. Поја
ча ли су се у одбра ни и нарав но, дове ли 
нор мал ног гол ма на који неће при ма ти 
пацер ске голо ве.

Упра во су сигур не интер вен ци је на 
голу и у одбра ни Ливер пу ла реши ле ово 
фина ле, јер Тотен хем није чести то ни 
при пре тио голу свог про тив ни ка.

Са дру ге стра не, вели ка диле ма за 
тре не ра Певаца Мау ри циа Поке ти на 
била је да ли да у тим увр сти Хари ја Кеј
на који је месе ци ма уна зад био повре ђен 
и није играо. Ипак, како да оста виш на 
клу пи јед ну гро ма ду, капи те на Енгле ске и 
нај бо љег стрел ца еки пе? 

Изви сио је Лукас Моу ра, тро стру ки 

стре лац на чуве ној утак ми ци у Амстер да
му. Добио је шан су тек пред крај меча. 
Искре но, мислим да су обо ји ца мора ли 
има ти место у тиму. Тре ба некад и да 
пога зиш прин ци пе и напад неш про тив ни
ка свим рас по ло жи вим сред стви ма. 
Посеб но у ова квим мече ви ма.

Пита ње је ипак  шта би се деси ло и 
како би се раз ви ја ла утак ми ца да суди ја 
није сви рао пенал у дру гом мину ту меча. 
Сти че се ути сак да је пенал посто јао, 
несрећ ни Сисо ко јесте играо руком.

Овде бих се ипак освр нуо на нешто 
што поста је све више очи глед но у модер
ном фуд ба лу. Све чешће смо све до ци 
ситу а ци ја у који ма играч буквал но гађа 
руку про тив ни ка у казне ном про сто ру. Ко 
пра ти енгле ски фуд бал зна о чему при
чам. Азар, Мане, Стер линг и мно ги дру ги 
се све више слу же тим три ко ви ма. Чим 
виде како им при ла зи неко „дрво“ које 
хва та баланс рука ма, кори сте шан су и 
напу ца ва ју га у руку. Рећи ће неко да је то 

леги тим но, али мени то узгле да као 
вара ње. Можда ствар но игра чи ма 
тре ба наву ћи лудач ке кошу ље да не 
мла та ра ју рука ма. Нисам паме тан.

Али да се вра ти мо ми на вели ко 
фина ле. Нај у збу дљи ви ји моме нат на 
утак ми ци се десио када је изве сна 
пла ву ша, вео ма оскуд но оде ве на, 
уле те ла на терен и пре ки ну ла меч. 
Мушкар ци ма који су пра ти ли меч су 
момен тал но вили це попа да ле до 
земље, али сре ћа је била крат ког 
даха. Режи сер пре но са је одмах пре
ба цио кадар са инци ден та, јер глу па 
пра ви ла тако нала жу. 

До кра ја смо виде ли јало ве напа
де Тотен хе ма и гол Ливер пу ла за 
потвр ду побе де. Јир ген Клоп је ски
ну кле тву и после шест уза стоп них 
пора за у фина ли ма раз ли чи тих так
ми че ња у Немач кој и Енгле ској, 
конач но узео тро феј. И то онај нај ве
ћи. Град рад нич ке кла се, музи ке и 
фуд ба ла, дом је нових шам пи о на 
Евро пе. Заслу же но.

Госпођа је била задужена за штимунг

Играчи Ливерпула и Челзија са трофејима
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Јазак: Цар Урош – Борац 9:0; 
Нови Слан ка мен: Дунав – ЧСК 
1:1; Крче дин: Фру шко го рац – 
Сло га (К) 10:2; Риви ца: Пла ни
нац – Сло га (М) 0:0; Рад нич ки је 
био сло бо дан. 
1. Рад нич ки 15 11 3 1 48:12 36
2. Дунав 15 11 3 1 30:10 36
3. ЧСК 15 8 5 2 47:18 29
4. Цар Урош 15 7 1 7 35:23 22
5. Фру шко го рац 15 7 1 7 38:38 22
6. Сло га (М) 14 5 5 4 31:22 20
7. Пла ни нац 16 3 1 12 16:49 10
8. Борац 15 2 3 10 21:57 9
9. Сло га (К) 14 2 0 12 12:49 6

Саку ле: Борац – Цемент 2:0; 
Ста ри Банов ци: Дунав – Омла
ди нац 3:3; Нови Сад: Црве на 
Зве зда – Кабел 1:0; Субо ти ца: 
Бач ка 1901 – Желе зни чар 0:2; 
Кула: Хај дук 1912 – Рад нич ки 
(З) 4:2;При гре ви ца: Брат ство 
1946 – ОФК Вршац 0:2; Нова 
Пазо ва: Рад нич ки (НП) – Мла
дост 0:1; Пан че во: Дина мо 
1945 – ЧСК Пива ра 0:2; Рад нич
ки (СМ) је био сло бо дан. 

01. Кабел 31 24 2 5 71:22 74
02. Хај дук 1912 31 18 7 6 46:21 61
03. Омла ди нац 31 16 4 11 38:31 52
04. Брат ство 32 14 6 12 41:36 48
05. Бач ка 1901 31 15 3 13 40:35 48
06. Желе зни чар 31 13 6 12 30:29 45
07. Дина мо 31 11 9 11 31:30 42
08. Дунав 31 11 8 12 44:48 41
09. Рад н. (СМ) 31 11 7 13 40:39 40
10. ЧСК Пива ра 31 11 7 13 37:52 40
11. Борац 31 12 3 16 37:43 39
12. Рад н. (З) 31 8 13 10 36:36 37
13. ОФК Вршац 31 10 7 14 33:38 37
14. Мла дост 31 10 6 15 30:45 36
15. Ц. Зве зда 31 10 5 16 32:39 35
16. Цемент 31 8 8 15 28:46 32
17. Рад н. (НП) 31 9 5 17 32:56 32
18. Србо бран – оду стао

Каћ: Југо вић – Сло га (Е) 1:3; 
Чуруг: Хај дук (Ч) – Борац (Ш) 
1:6; Кисач: Татра – Под ри ње 
0:1; Ста ра Пазо ва: Једин ство 
– ЛСК 6:0; Рума: Први Мај – 
Хај дук (Д) 1:4; Вој ка: Сре мац – 
Сло га (Т) 0:2; Шид: Рад нич ки – 
Хај дук (Б) 1:0; Поду на вац је био 
сло бо дан. 

Попин ци: Напре дак – Борац 
(М) 3:0; Кле нак: Борац (К) – 
Љуко во 3:1; Салаш Ноћај ски: 
Будућ ност – Сло вен 1:2; Голу
бин ци: Јадран – Сло бо да 3:2; 
Нови Кар лов ци: Полет – ПСК 
9:1; Купи но во: Купи но во – Гра
ни чар 0:2; Врд ник: Рудар – 
Доњи Петров ци 0:1; Инђи ја: 
Желе зни чар – Пар ти зан 2:1. 

01. Сло бо да 29 23 2 4 68:20 71
02. Јадран 29 21 3 5 74:30 66
03. Желе зн. 29 20 5 4 64:22 65
04. Пар ти зан 29 18 4 7 77:28 58
05. Будућ ност 29 14 4 11 75:46 46
06. Љуко во 29 13 5 11 61:46 44
07. Рудар 29 12 7 10 51:38 43
08. ПСК 29 13 3 13 49:62 42
09. Напре дак 29 13 1 15 58:49 40
10. Д Петров ци 29 12 3 14 46:57 39
11. Борац (К) 29 12 2 15 57:59 38
12. Борац (М) 29 11 3 15 44:53 36
13. Полет 29 8 6 15 45:57 29
14. Сло вен 29 7 5 17 38:61 26
15. Гра ни чар 29 5 3 21 34:105 17
16. Купи но во 29 1 2 26 11:119 4

Срем ска Митро ви ца: 
Митрос – Мла дост 5:0; Куку јев
ци: Оби лић 1993 – Фру шко го
рац 0:2; Огар: Шумар – Зека 
Буљу ба ша 5:1; Рума: Фру шка 
Гора – Гра ни чар 1:2; Бикић До: 
ОФК Бикић – Сло га (В) 2:2; Кру
ше дол: Кру ше дол – Доњи Срем 
2015 2:1; Вишњи ће во: Хај дук 
– Сло га (Ч) 8:0; Жар ко вац: 
Напре дак – БСК 1:1. 

01. Први Мај 27 19 4 4 55:24 61
02. Југо вић 27 15 7 5 36:24 52
03. Сло га (Е) 27 15 5 7 57:27 50
04. Под ри ње 27 14 6 7 41:18 48
05. Борац (Ш) 27 11 9 7 46:30 42
06. Хај дук (Д) 27 13 2 12 53:28 41
07. Једин ство 27 11 8 8 37:30 41
08. Поду на вац 27 13 2 12 43:38 41
09. Рад нич ки 27 12 4 11 49:37 40
10. Сло га (Т) 27 13 2 12 35:41 40
11. Сре мац 27 10 8 9 30:24 38
12. Хај дук (Б) 27 9 5 13 41:51 32
13. Татра 27 8 7 12 30:30 31
14. ЛСК 28 4 3 21 22:75 15
15. Хај дук (Ч) 27 0 0 27 5:103 0

Бин гу ла: ОФК Бин гу ла – 
Напре дак 0:3; Бачин ци: ОФК 
Бачин ци – Сре мац 4:2; Гиба
рац: Син ђе лић – Гра ни чар 5:5; 
Ерде вик: Ерде вик 2017 – Јед но
та 1:0; Илин ци: Борац – Једин
ство (Љ) 2:3; Батров ци: Омла
ди нац (Б) – Једин ство (М) 1:1. 

01. Сре мац 21 18 1 2 81:23 55
02. Ерде вик 21 13 5 3 48:19 44
03. Јед но та 21 14 1 6 70:19 43
04. Напре дак 21 12 3 6 57:27 39
05. Једин .(Љ) 21 11 3 7 39:37 36
06. Једин .(М) 21 8 6 7 47:43 30
07. ОФК Бачин . 21 8 2 11 44:48 26
08. Син ђе лић 21 6 6 9 44:49 24
09. Гра ни чар 21 6 5 10 38:42 23
10. Омла д. (Б) 21 6 2 13 42:61 20
11. ОФК Бин г. 21 4 2 15 20:61 14
12. Борац 21 1 2 18 18:119 5

Кра љев ци: Једин ство (К) – 
Једин ство (Ру) 2:4; Добрин ци: 
Сре мац – Фру шко го рац 3:2; 
Пла ти че во: Једин ство (Пл) – 
Хрт ков ци 0:1; Гра бов ци: Гра ни
чар – Вој во ди на 4:1; Шатрин
ци: 27.Окто бар – Полет 0:4; 
Борац је био сло бо дан. 
01. Сре мац 20 15 4 1 64:18 49
02. Хрт ков ци 20 15 2 3 47:22 47
03. Фру шко г. 20 13 4 3 48:25 43
04. Једин . (Ру) 20 12 6 2 46:21 42
05. Једин . (Пл) 20 7 7 6 46:30 28
06. Борац 20 8 3 9 41:36 27
07. Вој во ди на 20 8 2 10 48:43 26
08. Полет 20 6 3 11 34:51 21
09. Гра ни чар 20 5 1 14 30:47 16
10. 27–Окто бар 20 2 1 17 24:72 7
11. Једин . (К) 20 2 1 17 17:80 7

Ноћај: Ноћај – Срем (СМ) 4:8; 
Раден ко вић: Борац (Ра) – Сло
га 5:0; Лаћа рак: Поле та рац – 
Сло бо да (одло же но); Вели ки 
Радин ци: Борац (ВР) – Пла ни
нац 2:0; Срем ска Рача: Срем 
(СР) – Трго вач ки 4:6; Кузмин: 
Гра ни чар – Змај (одло же но). 
01. Сло га 22 16 3 3 69:25 51
02. Трго вач ки 22 15 3 4 60:27 48
03. Сло бо да 21 12 2 7 42:32 38
04. Пла ни нац 22 11 4 7 53:35 37
05. Срем (СР) 22 11 4 7 61:50 37
06. Гра ни чар 21 10 1 10 36:33 31
07. Змај 20 8 4 8 47:40 28
08. Борац (Ра) 22 8 3 11 49:59 27
09. Срем (СМ) 22 6 5 11 62:72 23
10. Борац (ВР) 22 5 2 15 37:74 17
11. Поле та рац 21 4 4 13 43:59 16
12. Ноћај 21 5 1 15 37:90 16

01. Доњи Срем 27 20 4 3 81:22 63
02. Митрос 27 18 1 8 59:36 55
03. Хај дук 27 15 8 4 58:18 53
04. Оби лић 27 14 5 8 41:26 47
05. Кру ше дол 27 15 1 11 53:29 46
06. БСК 27 13 7 7 45:24 46
07. Напре дак 27 12 7 8 42:33 43
08. ОФК Бикић 27 12 6 9 45:27 42
09. Ф.Гора 27 12 4 11 38:39 40
10. Шумар 27 11 5 11 43:36 38
11. Гра ни чар 27 11 5 11 43:42 38
12. Сло га (В) 27 8 8 11 36:33 32
13. Зека Буљ. 27 8 2 17 31:53 26
14. Фру шко г. 27 4 7 16 20:74 19
15. Сло га (Ч) 27 3 2 22 23:88 11
16. Мла дост 27 3 2 22 16:94 11

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД ОФЛ РУ МА – ИРИГ 1

МОЛ СРЕМ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

ОФЛ ИН ЂИ ЈА – ИРИГ
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Пово дом успе ха које су одбој ка ши це 
Једин ства и Омла дин ца оства ри ле у 
прет ход ној так ми чар ској сезо ни, пред
сед ник Општи не Ста ра Пазо ва, Ђор
ђе Ради но вић, при мио их је у згра ди 
општи не и том при ли ком уру чио при
год не покло не. Одбој ка ши це Једин
ства вице шам пи он ке су Срби је, а 
јуни ор ке Омла дин ца прва ци Срби је у 
сво јој кон ку рен ци ји што је био повод 
за орга ни зо ва ње све ча ног при је ма у 
згра ди општи не. Пред сед ник Општи
не, Ђор ђе Ради но вић, под се тио је на 
све доса да шње успе хе дево ја ка и уру
чио им при год не покло не. Пред сед ник 
одбој ка шког клу ба Једин ство, Бог дан 
Маму зић, посеб но се захва лио одбој
ка ши ца ма на успе си ма које оства ру ју 
како у клу бу, тако и у школ ским так
ми че њи ма. Одбој ка ши це су сло жне у 
томе да им ова кви зна ци пажње дају 
под стрек да оства ру ју још боље резул

та те и изво ју ју нове побе де у наред ном 
пери о ду. Општин ска упра ва пре по зна
је зна чај ова квих успе ха и насто ји да и 
даље ула же у спорт како би клу бо ви 
били још успе шни ји. Са тим циљем у 

току је изград ња хале у Ста рим Банов
ци ма, а ове годи не у пла ну је изград ња 
школ ске хале у Новој Пазо ви, као и у 
Ста рој, почет ком сле де ће годи не.

И. П.

ПРИ ЈЕМ КОД ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ СТАРА ПАЗОВА

Покло ни одбој ка ши ца ма


