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OBILNE PADAVINE PROUZROKOVALE
VELIKE PROBLEME:

Vanredna situacija
u Sremskoj Mitrovici

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

Између шест и осам хиљада ученика ове године

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Спортске игре младих

У

но постала државна првакиња у сед
мобоју. Учесници ове манифестације
су се такмичили у фудбалу, одбојци,
стоном тенису, шаху, атлетици и игри
између две ватре.
– Ово је једна предивна манифе
стација, и то пре свега, зато што су
учесници деца и мислим да Град
Сремска Митровица много тога ради
да би се управо младима обезбедио
један сигуран град са перспективом.
Поред тога што се овом манифе
стацијом промовише спорт и здрав
начин живота, она уједно указује да
млади и деца треба да схвате зна
чај пријатељства, фер плеја, доброг
пријатеља, рекао је градоначелник
Сремске Митровице.
Немања Црнић је овом приликом
истакао су на овогодишњим Спорт
ским играма младих окупљени уче
ници свих основних и средњих школа
са територије Сремске Митровице.

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
Владимир Санадер

– Укупно учествује између шест и
осам хиљада учесника, а присутна
су деца и из других регион
 а. Захва
љујући нашим партнерима из Спорт
ског савеза Шида, овог пута имамо
доста деце из Шида. Ово је једна
лепа прилика да се деца и млади
лепо друже и размењују искуства,
рекао је Црнић.
Након такмичења, на Тргу Ћире
Милекића је одржан и концерт групе
„Парни ваљак“.
З. Поповић
фото: Б. Туцаковић
Foto: Sirmiuminfo

петак 31. маја свечано су отво
рене Спортске игре младих
и то шести пут. То је највећа
спортска манифестација за децу и
омладину на овим просторима, која
за циљ има промоцију здравог начи
на живота и пријатељства. Спортске
игре младих су најпре започеле све
чаним дефилеом ученика митровач
ких школа од Пословно-спортског
центра „Пинки“ до Трга Ћире Миле
кића, на чијем челу су се налазили
начелник и заменик начелника Град
ске управе за образовање, културу и
спорт Илија Недић и Зоран Мишче
вић, Биљана Матић из Канцеларије
за младе и Немања Црнић, генерал
ни секретар Спортског савеза Срем
ске Митровице. Након тога, градона
челник Владимир Санадер је свечано
отворио Спортске игре младих. Ове
године бакљу је носила Ања Левајац
из Сремске Митровице, која је недав

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272

Свечани дефиле

Концерт Парног ваљка
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Неки смо се извукли,
а неки баш и нисмо

Овако се, на пример, Мала Босна брани од поплава

Ситуација поново апокалиптична, као 2014. године, с том разликом што сад
није читав град угрожен, него само неки његови делови и неке улице. А кад
није угрожен цео град, онда нема ни опште „мобилизације људства и матери
јално техничких средства“, него свако брани своје двориште и своју кућу како
зна и уме

О

пет потоп. Додуше, не баш код
свих, али довољно да се прогла
си ванредна ситуација у Срем
ској Митровици. У центру града је за
викенд све било прилично нормално,
упркос киши која је почела да пада од
како је Аки Рахимовски запевао на тргу,
у петак око 21:30 и није престала до
суботе поподне. Жао ми што концерт
Парног ваљк а нисам одгледала и
одслушала до краја, али има и горе од
тога.
Дакле, кажу да је пало око 80 литара
кише по квадрату и то за мање од 24
сата. Довољно да Јалија, Мала Босна и
делови Лаћарка пливају. Канали препу
њени, вода се прелива у дворишта,
улази у куће и подруме. Ситуација
поново апокалиптична, као 2014. годи

не, с том разликом што сад није читав
град угрожен, него само неки његови
делови и неке улице. А кад није угро
жен цео град, онда нема ни опште
„мобилизације људства и материјално
техничких средства“, него свако брани
своје двориште и своју кућу како зна и
уме. Неко брани некако, а неко никако,
него гледа зла очима јер нема чиме да
заустави водурину која надире и са
неба и из земље. Неко очајан, а неко од
муке ударио бригу на весеље, као ста
новници Београдске улице у насељу
Мала Босна. Од суботе поподне они су
били мобилисани, постављали су џако
ве са песком како би заштити дворишта
и куће од изливања канала Мали чикас
који им тече тик испод прозора. И гото
во су у томе успели, јер није било веће

материјалне штете, мада има породи
ца у чије куће је вода ипак продрла.
Њима не значи ништа чињеница да је
већа штета у глобалу избегнута. Они су
себи највећи „глобал“.
Већ у недељу Мали чикас је почео да
опада и ситуац
 ија је била подношљи
вија, таман толико да се комшилук из
Београдске улице опусти уз музику са
разгласа, ’ладно пиво и прасе на
ражњу. Сцена готово надреална, али
ипак некако охрабрујућа. Додуше, нај
већа опасност је већ била прошла,
мада нико са сигурношћу није могао
рећи да киша неће поново пљуснути. У
сваком случају, порука из Мале Босне
је била: Овако се Мала Босна брани од
поплаве. У преводу: Не може нам нико
ништа ...
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КАЗНЕНО – ПОПРАВНИ ЗАВОД

Свечано отворен
реновиран Хотел Срем

Свечано пресецање врпце

У

четвртак 30. маја свечано је
отворен реновирани Хотел
Срем. Уз присуство многоброј
них званица, врпцу су заједнички пре
секли директор Казнено-поправног
завода Александар Алимпић и позна
ти српски фудбалер Бранислав Ива
новић.
– Ово је још један од подухвата
Казнено-поправног завода, којим се

развија потенцијал туризма у Срем
ској Митровици. Ово је прво веће
улагање у Хотел Срем и отворен је за
грађанство у потпуности, собе су
реновиране, а у склопу хотела је
испројектован спа центар. У плану је
да се изгарди и картинг стаза. Имаће
много садржаја и привући ћемо много
туриста. Веома сам поносан и на
Музеј о затвору, који ће бити полови

ном јуна бити готов. Позвао сам Бра
нислава Ивановића да отвори овај
хотел, јер је он за мене синоним поје
динца који је својим радом и трудом
стигао до најбољих фудбалера на
свету. Захваљујем му се, јер је из
иностранства специјално дошао због
нас. Чак сам и апеловао на њега да
се мало другачије посвети нашој
заједници, надам се даће то допрети
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Александар Алимпић

до њега, навео је Александар Алим
пић.
Бранислав Ивановић је истакао да
се радо одазвао позиву како би отво
рио Хотел Срем и да се нада да ће
таквих пројеката бити и у будућности,
– Ја сам увек ту да помогнем и да
дам енергију и подржим пројекте у
нашем граду и овом приликом бих се
захвалио господину Александру
Алимпићу на лепим речима и на пози
ву, рекао је Ивановић.
Заменица градоначелника Светла
на Миловановић овом приликом је
навела да је сарадња локалне власти
и Казнено-поправног завода добра, а
доказ за то је, између осталог, и отва
рање Хотела Срем.

Бранислав Ивановић

– Покушавамо да међусобно сара
ђујемо у свим областима. Подсетићу
на пројекат Азила за псе, Фестивал
беседништва који се организује у КП
Заводу. Затим, ускоро нас очекује и
Сремски сајам пољопривреде на
Хиподрому. Међутим, туризам је оно
на чега би требало да се у будућности
фокусирамо. Хотел Срем има богату и
врло занимљиву историју. Његова
првобитна намена је била смештај за
тадашње чиновнике, а после Другог
светског рата је добио и хотелску
намену, како би разне иностране и
домаће делегације могле овде да
бораве када дођу у посету најзначај
нијим политичким затвореницима тог
времена. Овај реновирани хотел је
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Светлана Миловановић

заиста нешто што је било потребно
нашем граду и сматрам да би модер
ном туристи био много занимљив,
управо због свог историјата. Град ће
се трудити да помогне у свим будућим
плановима везаним за Хотел Срем,
навела је заменица градоначелника.
Светлана Сабо, директорица Тури
стичке организације Сремске Митро
вице, је истакла да је отварањем овог
хотела учињен значајан помак у реше
њу проблема смештаја за туристе у
Сремској Митровици, као и да је
Казнено-поправни завод препознао је
туризам као делатност која може да
побољша развој града.
З. Поповић
фото: Б. туцаковић
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ОБНОВА ДРУГОГ ДЕЛА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ

Ускоро савремен
и модеран изглед

П

отпуна реконструкција другог
дела Железничке улице, пре
ма најавама начелника Градске
управе за опште и заједничке послове
и имовину Мирослава Јокића, почеће
у наредних месец дана, а то ће најпре
зависити од временских прилика.
– У последње две године Град ула

же велика средства у реконструкцију
дела Сремске Митровице у који није
улагано последњих 60 година. Кон
кретно, мислим на изградњу подво
жњака, два кружна тока која га опслу
жују, реконструкцију Фрушкогорске
улице. Прошле године смо завршили
део реконструкције Железничке улице

Обнова Споменика ослобођења

Мирослав Јокић

Љубиша Шулаја

у којој се налази дрворед платана. У
овом тренутку се реконструиш
 е Желе
зничка станица, што је битна инвести
ција. Овај део града ће бити потпуно
другачији када се заврше реконструк
ција другог дела Железничке улице. У
плану је да се изгради плато са фон
таном и зеленилом, а биће и проме
њен режим саобраћаја. Очекује се
реконструкција и аутобуске станице,

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА

Допринос развоју митровачког
руралног туризма

Е

тно-кућа ,,Мајка Ангелина“ из
Гргуреваца, била је 19. маја
домаћин Удружењу жена ,,Кне
гиња Милица“ из места Шетоње,
подно Хомоља у општини Петровац
на Млави. Председница удружења
Десанка Тителац, имала је жељу да
са својим чланицама обиђе Срем,
упозна овај део Србије, његове спе
цифичности, обичаје, културу. На
срећу и задовољство Милке Петко
вић - Бјелице избор је пао баш на
Етно-кућу ,,Мајка Ангелина“.
Предузимљива власница се дома
ћински потрудила да им град Срем
ску Митровицу, Фрушку гору, село
Гргуревце и своје етно-домаћинство
представи на најбољи начин. Госте је,
у име куће дочекала на улазу у град
Стоја Гаврановић, у улози „водича“
кроз Сремску Митровицу. Упознала је
гошће са основним информацијама о

граду, одвела их у Царску палату, где
су се ближе упознали са историјом и
посебностима античког Сирмијума.
Шетњом, дуж кеја реке Саве, стигло
се и до „мале цркве“ посвећене Све
том Стефану, која је уједно и једна
од најстаријих грађевина у Сремској
Митровици. Лаганом шетњом оби
шле су Житни трг и ужи центар града.
Паузу за одмор и освежење, обавили
су у једној посластичарници у центру
града, а велики број „сласта“ у град
ском језгру, представљале су праву
атракцију за гошће које нису криле
своје задовољство оним што су виде
ле и сазнале о граду римских царева.
На путу ка винском Срему, гости
су упознати са манастирима Фрушке
горе, али и са осталим лепотама које
она нуди - језера, мед, липове шуме,
виногради. После посете Шишатов
ца и манастира посвећеног рођењу

Богоридице, на госте је посебан ути
сак оставила чињеница, да мана
стир следеће године обележава 500
година постојања, као и детаљ да
се Никола Тесла лечио баш у овом
манастиру. Посетиле су и женски
манастир, између Дивоша и Шиша
товца посвећен Светој Петки, као
и манастир Василија Острошког на
Врањашу.
Коначно у поподневним сатима
стигло се и до Етно-куће у Гргурев
цима, где су госте дочекали власни
ца етно-куће са својим пријатељима.
– Потрудили смо се да будемо
добри домаћини, како и долику
је једном сремачком домаћинству.
Уз срдачан дочек, добар сремачки
ручак, домаће вино и ракију, до касно
поподне смо уживале у поезији, хра
ни, представљању сремачких оби
чаја, размени искустава. Колико је
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а цео овај део града ће добити моде
ран, функционалан и другачији изглед,
рекао је Мирослав Јокић.
Такође, начелник је додао да су пре
говори о куповини Дома војске Срем
ској Митровици завршени и најавио да
ће град на Сави у будућности добити
један савремен ИТ центар са просто
ријама за два факултета.
У склопу реконструкције другог дела

7

Железничке улице, у плану је да се
реконструише и Споменик ослободи
оцима града у Другом светском рату.
Како је изјавио директор Завода за
заштиту споменика културе Сремске
Митровице Љубиша Шулаја, овај спо
меник има велики историјски значај.
– Од 1945. године никакве веће
интервенције на овом споменику до
сада нису рађене. Коначно је дошла на

ред и његова обнова. Реч је о комплет
ној реконструкцији споменика, хорти
културно уређење, биће постављена
декоративна расвета. Замена свих
оштећених делова рађена је терацо
техником и кулир каменом, тако да сви
елементи у оригиналној верзији спо
меника буду враћени, рекао је Шулаја.
З. П.
фото: Б. Т.

из Браничевског округа посетиле су
ово сеоско туристичко домаћинство,
упознале се са специфичностима
сремског краја. Поред традиционал
не сремске кухиње у Етно-кући „Мај
ка Ангелина“ у Гргуревцима, гошће
су имале прилику да се упознају и са
знаменитостима Сремске Митровице

и Сирмијума, са благодетима Фру
шке горе. Све то доприноси снажном
унапређењу митровачког руралног
туризма, и свих његових облика етно, еко, гастро, верског туризма –
иостакао је Петар Самарџић, дирек
тор Агенције за рурални развој Града
Сремска Митровица.

Дружење Сремица и гошћи са Хомоља

нашим гошћама било лепо, говори
исказана жеља да угосте наше жене
код себе, подно Хомоља, како бисмо
и ми из Срема видели и упознали
њихове обичаје и традицију – рекла
је Милка Петковић – Бјелица.
– Ово је одличан пример доприно
са развоју руралног туризма. Жене
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ОБИЛНЕ КИШЕ НАПРАВИЛЕ ПРОБЛЕМЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ И ЛАЋАРКУ

Проглашена
ванредна ситуација

– Вода у каналу Чикасу опала је
око пола метра, а вода на Радинач
ком врелу је опала око 20 центиме
тара. Неке канале смо морали затво
рити, тако да ми очекујемо да ће
ниво воде у наредном периоду опа
сти. Проблем су подземне воде које
плаве дворишта посебно у Малој
Славонији и Лаћарку, рекао је гра
доначелник Владимир Санадер на
конференцији за новинаре у
понедељак 3. јуна

Н

а територији Сремске
Митровице проглаше
на је ванредна ситуа
ција услед поплава и изли
вања подземних вода, које
су настале након обилних
падавина током 31. маја и
1. јуна. Ову одлуку је донео
Градски штаб за ванредне
ситуације, након одржане
седнице у недељу 2. јуна.
Најугроженији делови града
су у близини великих канала
Старог и Новог Чикаса, као
и Радиначког врела: Мала
Босна, Блок Б, Јалија, Ста
ри Мост, Мала Славонија и
Лаћарак. Ниво Саве, који је
у порасту, тренутно није про
блем. Градоначелник Влади
мир Санадер је за наш лист
навео да је настала ситуаци
ја под контролом и да дежур
не екипе чине све како би
се сви канали који добијају
воду са Фрушке горе обез
бедили да не би дошло до
изливања.
– Тренутно је вода у кана
лу Чикасу опала око пола
метра, а вода на Радинач
ком врелу је опала око 20
центиметара. Неке канале
смо морали затворити, тако
да ми очекујемо да ће ниво
воде у наредном периоду
опасти. Проблем су подзем
не воде које плаве дворишта
посебно у Малој Славонији и
Лаћарку. Ми смо све уставе
отворили тако да смо један

део Лаћарка спасили и то
отварањем канала према
Сави. Међутим, проблем
је десна страна од главне
улице зато што су загуше
ни канали, низак је терен,
постоји и дивља градња,
која је проблем. За ово крат
ко време је пало 80 литара
кише, рекао је градоначел
ник.
У насељу Стари мост је
дошло до изливања кана
лизација, а посебно су била

Центар Лаћарка

Владимир Санадер

угрожена три подрумска ста
на. У једном од њих, налази
ла се и трудница која је тре
нутно смештена у Сигурну
кућу.
– Ситуација је тренутно
под контролом, што се тиче
каналске мреже. У Лаћарку
је вероватно највећи про
блем, јер је такав и терен,
али и немарност мешта
на. Има канала којима се
више не може прићи, који
су затрпани због башта, или

су саграђени свињци пре
ко њих, то су канали који се
налазе унутар неких парце
ла и са улице се не виде.
У наредном периоду ћемо
направити план ревитали
зације тих канала. Ми смо
уклањали све нелегалне
објекте поред путева, који су
били сметња за проток воде.
Добар део улице смо тако
успели да исушимо, навео је
Санадер.
Такође, градоначелник је
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Ниска улица у Лаћарку

истакао да не би требало
паничити, јер има довољ
но људи и опреме како би
ситуација била под контро
лом, али и додаје да ће ста
ње зависити од временских
прилика.
– Сва водопривредна
предузећа,
комунално
инспекцијске службе и при
ватни предузетници који
имају машине су ангажова
ни. Ако киша не буде пада
ла, онда би се ситуација
стабилизовала за неколи
ко дана. Ако успемо главне
канале, који вуку воду са
њива да их мало растерети
мо, тада ће се стање брже

побољшати. Ако буде опет
падала киша, онда ће то ићи
спорије. Нарочито, ако буду
падала киша на Фрушкој
гори. Најважније је не пани
чити, имамо мобилне екипе,
донећемо џакове, обезбе
дити улазе кућа. Ниво Саве
није проблем, већ каналска
мрежа, рекао је Санадер
Грађани чија су домаћин
ства угрожена могу се јавити
на број телефона 022/ 626200 или на број телефона
Комуналне полиције 022/
615-615.
Здравка Поповић
Фото: Б.Туцаковић

Београдска улица у Насељу Мала Босна

ЈКП ВОДОВОД

Део Лаћарка без воде
У суботу 1. јуна због ква
ра на водоводној мрежи
без воде су остали потро
шачи у Лаћарку, у улицама
Радничкој, 20. Јула, Њего
шевој, Малој Његошевој,
насељу Варда преко пруге
и делу Железничке улице
преко пруге. Иако се нор
мализација водоснабдева
ња очекивала већ у неде
љу, због високих подземних
вода у том делу Лаћарка,
то се није десило у потпу
ности. Како су саопштили

из ЈКП Водовод, у моменту
закључења овог броја М
новина (понедељак, 3. јун)
и даље су без воде станов
ници Вардиног насеља и
дела Железничке улице
преко пруге.
На терен је допремљена
цистерна са питком водом,
а отклањање квара ће
зависити од временских
услова, односно од висине
подземних вода које праве
проблеме екипама ЈКП
Водовод.

Фрушкогорска улица у Лаћарку

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.
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СЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА

Расправа о ценама и
квалитету комуналних услуга
Н
а седници Привредног
савета румске општине
која је одржана 28. маја,
анализирана је доступност,
квалитет и цене комуналних
услуга, у циљу унапређења
квалитет тих услуга. Седници
су присуствовали и директори
румских јавних предуз ећа.
Чланови Привредног саве
та су са руководиоцима тих
предузећа дискутовали о
приоритетним
комуналним
проблема, о нивоу финансиј
ског оптерећења привреде
и о томе да ли је у решава
њу неких проблема потребан
другачији системски приступ.
Поменута је и проблемати
ка чишћења дивљих депонија
и чињеница да је у 2018. годи
ни ЈП „Комуналац“ очистио 11
дивљих депонија, али и да су
врло брзо, несавесним одла
гањем отпада, на тим лока
цијама поновно формиране
дивље депоније.

Седница Привредног савета

Било је речи и о капаците
тима комуналних служби, с
обзиром на природни и други
одлив радника и немогућност
ангажовања других, јер је на
снази забрана запошљава

ња у јавном сектору.
Привредницима су пред
стављени и ценовници кому
налних услуга, од којих поје
дини нису мењани више од
осам година. Било је речи и

о потреби затварања градске
депоније, одржавању чистоће
на јавним површинама, јавне
расвете и надлежностима на
прилазним путевима граду.

С. Џ.

ПЛАНОВИ УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Укупно 510 слободних места за упис

О

ве године у румској
Гимназији
„Стеван
Пузић“ може да се
упише укупно 120 ученика,
по 60 на друштвено језички
и општи смер, као и до 20
ученика са посебним спо
собностима за рачунарство и
информатику.
Да ли ће и колико ученика
бити уписано на овај смер,
знаће се 7. јуна када излази
коначна листа оних учени
ка који су положили тестове
који су се 2. јуна полагали у
Гимназији „Јован Јовановић
Змај“ у Новом Саду.
ССШ „Бранко Радичевић“
ове године је одобрен упис
пет одељења са укупно 150
ученика. Уместо досадашњег
смера правни техничар уво
ди се правно-пословни тех
ничар и ту може да се упише
30 ученика, колико и економ
ских техничара и моделара
одеће.
У трогодишњем школова
њу уписује се једно одељење
од 30 ученика за занимање
женски фризер и једно оде
љење од по 15 кувара и 15
конобара.

Школе чекају

Како сазнајемо од директо
ра Мирка Зрнића вероватно
је да ће се наредне године
и смер економски техничар
модернизовати, као што је
правни ове године. Нема
ниједног занимања и смера у
дуалном образовању.
Када је реч о Пољопри
вредној
школи
„Стеван
Петровић Бриле“, што се
тиче плана, ситуација је иста
као прошле године. Ова шко
ла има могућност уписа по 30
ученика за занимање ветери
нарски техничар и пољопри
вредни техничар, као и по 15
ученика за занимање месар

и пекар у трогодишњем шко
ловању.
Техничка школа „Миленко
Брзак Уча“ је добила одобре
ње за упис пет одељења са
укупно 150 ученика, што је
квота као и прошле године.
За електротехничаре рачуна
ра има слободних 30 места,
исти број ученика се може
уписати за електротехничара
аутоматике, као и за машин
ског техничара за компју
терско конструис ање. У тре
ћем степену има слободних
места за 15 електроинста
латера и за 15 електромеха
ничара за термичке и рас

хладне уређаје. По дуалном
систему образовања, сазна
јемо од директора Игора
Садрије, у румску Техничку
школу се може уписати по 15
бравара-заваривача и меха
ничара моторних возила.
Дакле, када је реч о рум
ским средњим школама сло
бодних места за упис има за
510 ученика, не рачунајући ту
и до 20 места за оне ученике
на рачунарству и информа
тици у Гимназији, јер је неиз
весно колико ће њих положи
ти пријемни испит.
Подсетимо само, ове годи
не има 488 ученика који
завршавају осме разреде у
румским основним школама,
док је лане у средње школе
укупно уписано 430 ученика.
Дакле, места ће бити довољ
но за све оне који се одлу
че да у Руми наставе своје
средњошколско образовање.
По школском календару
завршни тестови се полажу
17, 18. и 19. јуна, а први круг
уписа у средње школе је 8. и
9. јула, док је други круг 11.
јула.
С. Џакула
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Трибина о нацрту Закона
о борачко-инвалидској заштити

Д

оста времена је прошло од рато
ва из деведесетих година, али
учесници тих ратова, борци, рат
ни војни инвалиди, као и породице
погинулих бораца су некако на марги
ни друштва, и став Владе Србије је да
се тај положај мора променити. Ову
област и положај ових људи зато тре
ба уредити на нов начин, кроз доноше
ње Закона о борачко-инвалидској
заштити. Реч је о нацрту поменутог
Закона, о којем се води јавна расправа
у 12 градова у Србији. Додатно су уве
дена још два града у којима ће бити
одржане трибине.
Један од та два града је Рума, где је
30. маја у Културном центру одржана
трибина за представнике борачких,
инвалидских и удружења ветерана,
којима су о новинама у закону, говори
ли људи из Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања и борачке организације у
Руми.
У име локалне самоуправе трибини
је присуствовао Стеван Ковачевић,
председник СО Рума.
Шта Закон о борачко-инвалидској
заштити, који би у скупштинску проце
дуру требало да уђе у септембру, а да
се примењује од почетк а следеће
године, може суштински ново да пону
ди за око 300.000 лица на која ће се
односити?
Саша Дујoвић, самостални саветник
министра за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, истиче
да је идеја била да се сублимишу сви
прописи, којих има преко 50, а који
обухватају ову материју.

– Најважнија ствар у целој причи је
увођење категорије бораца ратова од
1990 до 1999. године и једног матери
јалног давања, као и побољшање
њихових права, јер та категорија до
сада није имала готово никаква права.
Кроз разговоре са корисницима, ми
сагледавамо како они виде своје про
блеме и евентуално уведу неке нове,
које ми нисмо уврстили у нацрт, да би
се побољшао њихов статус. До сада је
у расправи било подвојених ставова.
Кад немате ништа, све што се понуди
је добро, али ми гледамо да не умањи
мо ниједно право, а додамо нова. То
доноси и материјалне трошкове за
државу и морамо да проценимо коли
ки су ти трошкови – казао је саветник.
Дујовић је појаснио да ће доношење
закона из ове области омогућити јед
ноставност и транспарентност права
корисника.
– Има конструктивних предлога,
али има и нереалних жеља. Ми веру
јемо да је он добар за популацију на
коју се односи, и да ће се усвојити
један добар закон. Треба објединити и
ускладити сва досадашња акта која се
односе на ову област, како би се избе
гла различита тумачења. Ми смо до
сада имали четири покрајинска зако
на, осам републичких закона, брдо
правилник а, подзак онских аката,
уредби и закључака Владе. Сада све
обухватамо на једном месту, што ће
омогућити транспарентност и једно
ставност у утврђивању права кори
сника и довести до побољшања сва
ког права. Овај закон се односи на око
300.000 грађана Србије – истакао је

за наше новине Саша Дујовић.
Милија Вересија, председник Удру
жења ратних војних инвалида Рума
поздравља доношење овог кровног
закона.
– Обрачун основице у суштини оста
је исти, само се дефинишу нека друга
права, као и начин исплате. Нацртом
је обухваћено седам група корисника и
тиче се 15 права ратних војних инва
лида и 10 права породица палих бора
ца, а први пут се уводе и нова права
бораца који су учествовали у ратови
ма деведесетих и током бомбардова
ња. Ми смо до сада живели у сенци, на
маргини, никада нисмо носили свеча
ну униформу, нисмо позивани на пара
де и свечаности, иако смо ваши сугра
ђани, били смо ту, поред вас, неви
дљиви – рекао је Милија Вересија.
Предраг Вукмирић, секретар СУБ
НОР-а Рума, који је био организатор
ове јавне трибине, указује да је најбит
није за ратне војне инвалиде, борце и
ветеране, што ће ово бити кровни
закон којим ће се регулисати њихова
права.
– Предвиђа се статус борца или рат
ног ветерана и нека месечна примања
за људе, учеснике ратова преко 120
дана и 78 дана бомбардовања. Наш
предлог је био да то буде у висини 10
одсто од просечне зараде у Републи
ци, што је Министарство начелно и
прихватило, за све учеснике ових ору
жаних сукоба, старије од 65 година.
Значи, утврђују се постојећа права и
још се додају нека нова, што поздра
вљамо – истакао је Предраг Вукмирић.
С. Џакула
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ГРАДСКА КУЋА

Уговори за куповину кућа
избеглим лицима

П

редседник Општине
Слађан Манчић, уру
чио је 31. маја у Град
ској кући, уговоре за три
куће са окућницом, за које
су средства обезбеђена од
продаје доплатних маркица
у оквиру хуманитарне акције
„Кров 2018“.
Укупна вредност ових
уговора је око 3,4 милио
на динара. Радомир Про
ле, Милена Руњаић и Миле
Штрбац су добили око 1,1
милион динара свако, за
куповину куће са окућницом.
Купљене су две куће у Пла
тичеву и једна у Руми.
– Oваква дешавања су,
пре свега, значајна за саме
породице, јер они гото
во две деценије чекају да
дођу до крова над главом.
Ми сваке године реали
зујемо сличне пројекте са
Комесаријатом за избегла
лица. Сада је дошло време
да се куће купују управо за
оне којима је најпотребније,
што, мислим да у времену
иза нас, није увек било тако.
Ове породице су сада реши
ле своје стамбено питање,
средства су обезбеђена на
републичком нивоу, а ми
смо само одрадили технич
ки део - избор оних којима
ће средства бити доде

Босиљка Штрбац, Слађан Манчић, Милена Руњаић и Радомир Проле

љена. Од 2012. године до
данас, на овај начин обезбе
дили смо 74 куће за избегла
и интерно расељена лица –
истакао је председник Ман
чић.
Он је најавио да ће за пар
дана бити додељено још
седам кућа, а да је аплици
рано за нових десет кућа.
– Видећемо да ли ћемо и
колико добити, али то пока
зује да смо се определили
за овакав вид збрињавања,
односно куповину кућа на

селу или граду. Већи део тих
лица је нашао куће на селу,
што је добро, јер се повећа
ва број становника на селу
– констатује Манчић.
Милена Руњаић је са
породицом дошла из Кни
на у августу 1995. године и
живели су стално у изнајм
љеним становима, а један
период и у колективном
смештају.
– Кућу сам купила у Пла
тичеву, мало је трошна, тре
баће времена и новца да се

НОВ ПАРКИНГ У ЖАРКОВЦУ
И ПУТИНЦИМА

Уређен
центар села

У Жарковцу и Путинцима, током последње неде
ље маја, окончани су радови на изградњи паркин
га, а у Жарковцу и приступни пут регионалном путу
Рума-Инђија.
У центру Жарковца изграђен је паркинг са ивич
њаком за десет возила. Центар Путинаца такође
је урађен, ту је готово дупло већи паркинг простор.
Локална самоуправа је исфинансирала и асфал
тирање продужетка Улице Доситеја Обрадовића у
Жарковцу и спајање тог прилазног пута са држав
ним путем од Руме ка Инђији. Реч је о делу пута
дужине 120 метара и ширине 3,5 метара, који је до
сада био у лошем стању, па је санација била нео
пходна.
Извођач радова је румска фирма „Катаго“.
С. Џ.

Радови у Путинцима

среди, али је наша. Живим
са две ћерке, само ја радим,
а ћерке имају здравствених
проблема, обе се боре са
хроничном депресијом од
које се дуго лече. Мењали
смо често место станова
ња, селили се, кружили смо
по целом Срему. Сада се
добро осећам, ово је као да
се у мојој 54. години поно
во рађам, ово ми сада даје
нову снагу – рекла нам је
Милена.
Босиљка Штрбац је са
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супругом и две кћерке,
дошла из Загреба пре 18
година.
– Ово ми пуно значи, све
време смо нас четворо били
подстанари у трошним и
запуштеним
становима.
Купили смо кућу у Платиче
ву и у доста добром је стању
у односу на претходне сме
штаје. Кућа је решила наш
стамбени проблем. Хвала
свима који су нам помогли,
јесте да смо дуго чекали,
али се исплатило. Ми тре
нутно немамо пара за рено
вирање куће, једино ако
опет буде неких конкурса,
али добро је, наша је – каже
Босиљка.
И трећи потписник, Радо
мир Проле истиче да овим
решава један велики про
блем. Он је са супругом и
два сина дошао 1997. годи
не из Травника и све време
су живели на истом месту у
Руми.
– Супруга и један син
раде, други ће сада да сту
дира, ја сваштарим, радим
све што могу. Купили смо
кућу у Руми, биће доста
посла око реновирања, али
улажем у своје – истиче
Радомир.
Румска општина је у окви
ру различитих програма до
сада, поред 74 откупљене
сеоске куће, обезбедила још
20 монтажних кућа, финан
сирано је 32 самоградње у
Хртковцима, а додељено је
и 168 пакета грађевинског
материјала и 63 уговора за
економско оснаживање.
С. Џакула

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“

Дан отворених врата
У
румској Техничкој шко
ли „Миленко Брзак Уча“
одржана је 31. маја акци
ја „Дан отворених врата“ током
које су се ученици и њихови
родитељи могли упознати са
смеровима и наставним про
грамима ове школе. То је била
и прилика да се упознају са
системом дуалног образова
ња, будући да Техничка школа
нуди и ову могућност и то за
занимања бравар-заваривач
и механичар моторних возила.
О дуалном систему и начину
реализације практичне наста
ве, поред директора и профе
сора ове школе, говорио је и
представник Привредне комо
ре Србије, а присуствовао је и
један број послодаваца.
Игор Садрија, директор Тех
ничке школе истиче, да по дру
ги пут организују овакав скуп
са жељом да приближе дуални
систем образовања будућим
ученицима.
– Надамо се да смо решили
бар неке недоумице родитеља
и ђака пред предстојећи упис.
Ове године уписујемо другу
генерацију смера бравар-зава
ривач по дуалном образова
њу, а први пут ћемо покушати
да упишемо још једно одеље
ње по дуалном систему и то
механичар моторних возила, с
обзиром на то да је интересо
вање велико за оба смера. По
старом систему уписујемо тре
ћи степен електро-механичар
за термичке и расхладне уре
ђаје. Привреда исказује вели
ке потребе за овим кадром, а
наши садашњи ученици већ
имају обезбеђен посао након
школовања, многи добијају
и финансијску надокнаду за
време проведено на пракси.
Дакле, иду у школу, али и зара
ђују џепарац и након школе их
чека посао – истиче директор
Садрија.

Стеван и Жељана Тркуља
Завршен паркинг у Жарковцу
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Бојан Сантовац и Игор Садрија

Школа ове године сарађује
са 64 компаније на територи
ји румске, иришке и пећиначке
општине у којима ђаци оба
вљају праксу и по дуалном и
по редовном систему школо
вања.
– Трудили смо се да праксу
приближимо ученицима у скла
ду са местима из којих долазе.
Ако су ђаци електро смера
из Грабоваца, Никинаца или
Платичева, праксу ће обавља
ти у „Каблексу“ у Платичеву.
Дакле, трудимо се да праксу
обављају у свом месту, па се
тако смањују трошкови школо
вања и превоза, а деци дајемо
могућност да након школова
ња остану у свом месту и тамо
одмах заснују радни однос –
рекао је Игор Садрија.
Бoјан Сантовац, стручни
сарадник у Регион
 алној при
вредној комори Срема указује
да су овакве акције значајне
да би родитељи видели да има
доста добро плаћених зани
мања, а да немају адекватан
упис.
– Сва техничка занимања
су у дефициту. Привреди недо
стају квалификовани радници,
а ђацима је добро, јер одмах
имају запослење и добру пла
ту. Веће компаније лакше спро

воде дуално образовање, јер
дуални систем подразумева
и обавезе компаније да обез
беди једно лице које ће завр
шити обуку како би радило са
ђацима. Није велик одзив ђака
у школама, па зато правимо
овакве скупове да би их заин
тересовали – каже Сантовац.
Он додаје да компанија има
обавезу да плаћа ђаке за вре
ме проведено на раду у висини
70 одсто од минималне цене
рада. Мале компаније тешко
могу да се одрекну једног запо
сленог да се обучава за рад са
ученицима, али и финансијски
издатак.
– Такође, компаније су
дужне да обезбеде и путни
трошак за ученике, али се ми
трудимо да децу на праксу
шаљемо у места где живе, где
год се то може – рекао је Бојан
Сантовац.
Међу заинтересованим уче
ницима био је и Стеван Трку
ља, одличан ученик из ОШ
„Вељко Дугошевић“, који каже
да је дошао да види шта има
од смерова у школи, пошто још
није одлучио шта да упише,
још се двоуми.
– Чуо сам за дуално образо
вање, али ја сам ипак одлучио
да после средње школе наста
вим и завршим и факултет –
каже Стеван.
Са њим је дошла и мајка
Жељана да би видели шта
школа нуди и шта после ње
може да се упише од факул
тета.
– Знам за дуално образова
ње, али је Стеван више заин
тересован за четворогоди
шње школовање и после упис
на факултет. Мислим да је то
сасвим у реду за оне младе
људе који не желе да студи
рају и превише уче – рекла је
Жељана Тркуља. С. Џакула

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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АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Акција прикупљања
амбалажног отпада

А

кција
прикупљања
амбалажног
отпа
да од средстава за
заштиту биља реализова
на је у Иригу 29. маја, а у
циљу безбедног збрињава
ње поменутог отпада.
Федор Пушић, директор
Агенције за рурални раз
вој иришке општине истиче
да је акција реализована у
више села, а централна је
била у самом Иригу.
– Одзив је био солидан,
али је могао бити и бољи.
Потрудићемо се да до
наредне године више ура
димо на промоцији саме
акције, али и подизању све
сти пољопривредника да
овако штите животну сре
дину. Ова акција је добра,
јер произвођачи не морају
да размишљају где ће одло
жити отпад, поготово не на
дивље депоније, јер је реч о
отпаду који угрожава живот

Ириг - прикупљање амбалаже

ну средину – каже Федор
Пушић.
Он додаје да су произво
ђачи од Агенције добили
џакове, у које су паковали

амбалажу и 29. маја су је
предали овлашћеним опе
ратерима.
Ова акција се реализује
сваког пролећа, јер се тада

поменута средства највише
и користе, али по потреби,
може да се понови.
– Акција позитивно утиче
на очување животне среди

СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ

Караван радости и пријатељства

У

комплетно реновира
ној спортској сали ОШ
„Доситеј Обрадовић“,
одржане су 1. јуна Спортске
игре младих Србије, које се
ове године у Иригу органи
зују по трећи пут. Учество
вало је преко 400 иришких
основаца, на жалост, због
изузетно лошег времена,
сва такмичења у школском
дворишту су отказана, тако
да су се ученици надметали
у само пет спортских дисци
плина, које су могле да се
реализују унутар школског
простора.
С обзиром на то да су
ове игре конципиране као
Олимпијске игре, упаљен је
и олимпијски пламен који је
донела Ивана Лончар, атле
тичарка из Ирига. Спортске
игре младих у Иригу отво
рили су Ивана Јовановић,
директорка СИМ Србије и
Миодраг Бебић, заменик
председника иришке општи
не.

Паљење пламена

Миодраг Бебић je изразио
задовољство што се ова
ква спортска манифестаци
ја, поред великих градова,
организује и у Иригу.
- Штета што нам је време
покварило организацију, али
ми је драго што су ова деца

показала да имају оно што
имају шампиони, истрајност,
упорност, жељу за такмиче
њем и победом. Добро je и
што смо децу извели из кућа,
где седе за компјутером или
са мобилним телефоном у
руци, јер нам је жеља да се

деца што више баве спор
том и буду здравија - пору
чио је Миодраг Бебић.
Ивана Јовановић, пред
седница СИМ Србије каже
да им је задовољство да са
овим караваном радости и
пријатељства крстаре Срби
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не и смањење отпада што
је битно и за нашу општи
ну, јер се бавимо туризмом,
промовишемо здраву при
роду, али ту су и бројни
воћњаци и виногради. Све
ово ће добити на значају
додатно када крену ИПАРД
програми у којима је бит
на ставка и шта се ради са
амбалажом, потребни су
чак и уговори са онима који
отпад преузимају. Такође,
то је значајно и да се види
која су средства коришће
на, као и да ли се поштује
каренца, што сада често
није случај – каже за наше
новине Федор Пушић.
Ову акцију организује
Удружење СЕЦПА, које оку
пља реномиране светске
произвођаче средстава за
заштиту биља. Оно је успо
ставило у Србији систем
збрињавања
амбалажног
отпада од средстава за
заштиту биља, у сарадњи
са Пољопривредним струч
ним службама, локалним
самоуправама и овлашће
ним оператерима.
У иришкој општини ова
акција је реализована у
сарадњи са Агенцијом за
рурални развој.
С. Џ.
јом и да им је једна од оми
љених дестинација управо
Ириг.
- Ова манифестација је,
дефинитивно и пре свега,
победа другарства широм
региона. Код нас су побед
ници сви који су учествова
ли, победа није приоритет,
већ да се деца друже и стек
ну нове пријатеље. Најбо
љи ће представљати Ириг,
на државном првенству које
се у другој половини јула
одржава у Београду. После
тога победници државног
првенства „Дунав осигура
ње“ Спортских игара младих
Србије путују у Сплит, где ће
се такмичити са другарима
из Хрватске и БИХ - рекла је
Ивана Јовановић.
Марко Келембер, један од
промотера ове манифеста
ције, истиче да се Спортске
игре младих организују по
трећи пут у Иригу.
- Поносни смо што може
мо да угостимо једно так
мичење, које промовише
пријатељство и поштује раз
личитости. Због лоших вре
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ССШ „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“

Обележена деценија рада

Дан школе и деценију
постојања и рада, 28. маја,
обележили су ученици и
запослени у ССШ „Бори
слав Михајловић Михиз“ са
својим пријатељима и гости
ма. Прво је, у Српској читао
ници организован коктел
добродошлице, који су ком
плетно припремили ученици
ове школе, затим су доде
љене захвалнице, свима
онима који су помогли да
школа успешно ради у про
теклој, првој деценији свог
постојања.
Чланови драмске секције
ове школе су, у уметничком
програму, извели представу
„Маратонци трче почасни
круг“.
– Овај наш дан и јубилеј

Обележен Дан и јубилеј школе

смо искористили и да реа
лизујемо једну хуманитарну
акцију, под називом „Базар
колачића“. Наиме, ученици
кулинарског смера су при
премили колачиће, које су
продавали, а сав приход
који смо остварили, наме

њен је нашем малом ком
шији, Стефану Гончину из
Руме. Нашој акцији је прису
ствовао и Стефанов тата,
Драган – рекла је за наше
новине директорк а школе
Исидора Бирињи.
С. Џакула

Исти план уписа ученика

ССШ „Борислав Михајловић Михиз“ у
Иригу ове године има исти план уписа као
и претходних година. То значи, да се у први
разред ове средње школе може уписати
укупно 60 ученика. Планирано је једно оде
љење од 30 ученика за занимање кулинар

ски техничар, исто толико се може уписати и
у одељење за занимање виноградар-винар.
Свим уписаним ученицима првог разреда,
обезбеђени су бесплатни уџбеници, уни
форме, као и превоз, за оне који путују из
села иришке општине, Руме и Новог Сада.

Велики број учесника

менских услова, деца се так
миче у пет, од десет, игара:
шах, стони тенис, мали фуд
бал, рукомет и између две
ватре. Деца су одушевљена
што се ове игре организују,
најбољи учествују на држав
ном такмичењу у Београду, а
даље се иде на међународ
но финале у Хрватску - иста
као је Марко Келембер.

Рецимо и да су Спортске
игре младих највећа спорт
ска манифестација за децу
и омладину у региону, чији
је основни циљ промоци
ја здравог начина живота и
пријатељства. Она се већ 23
године одржава у Хрватској,
девет у БИХ и шест година
у Србији, и како смо напоме
нули, по трећи пут у Иригу.

Игре су постале највећа
манифестација аматерског
спорта у Европи и признате
су од Међународног Олим
пијског комитета. Кроз ове
игре циљ је да млади из
региона, кроз спорт, забаву
и дружење, превазиђу нега
тивне појаве у друштву, као
што су дрога, насиље, нето
леранција…
С. Џакула

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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ЗБРИНУТЕ ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ

Уручени уговори за
грађевински материјал

Грађевински материјал за избегличке породице

У

говори за доделу 28
пакета грађевинског
материјала
уручени
су избегличким породицама
из Босне и Херцеговине, и
из Републике Хрватске, које
живе на територији општине
Инђија, у оквиру Потпројек
та 5 Регионалног стамбеног
програма (РСП) у Србији.
У среду, 29. маја у згради
Општине Инђија, пре уруче
ња уговора, породицама су
се обратили представници
Комесаријата за избегли
це и миграције Републике
Србије, покрајинског Фонда
за пружање помоћи избе
глим, прогнаним и расеље
ним лицима, Делегације ЕУ
у Србији и Општине Инђија.
Како је истакла Бригите
Кухар, представница Деле
гације ЕУ у Србији, финан
сијска средства у износу од
180 хиљада евра за купо
вину пакета грађевинског
материјала обезбеђена су
из донаторског Фонда РСП,
којим управља Банка за раз
вој Савета Европе.
Председник
Општи
не Инђија Владимир Гак,
истакао је да ће та локал
на самоуправа уложити
све своје ресурсе како би и
остале избегличке породице
решиле своја основна егзи
стенцијална питања.
– Са ових 28 уговора, на

жалост, нисмо решили све
потребе нашег становни
штва које је највише пропа
тило у последњих 30 годи
на, али ту смо да решавамо
један по један проблем, у
складу са нашим могућно
сти. Инсистираћемо да и у
наредном периоду помогне
мо и оним породицама које
нису добиле ову врсту помо

ћи, а да за то имају потре
бе. Морам да истакнем тај
податак да је Инђија током
рата примила највише избе
глог становништва у целој
Републици Србији, и свака
ко ова врста помоћи мора
бити далеко значајнија и
бројнија. Наставићемо да се
боримо за њих и надам се
да ћемо у наредном пери

Уговоре уручио Владимир Гак

оду имати бар још оволики
број породица, којима ћемо
пружити помоћ у грађевин
ском материјалу – рекао је
Гак.
Колико је помоћ избеглим
и интерно расељеним лици
ма значајна, у име свих 28
породица објаснио је Боро
Дакић који је, како каже,
више од 20 година чекао
на то да његова породица
добије адекватан „кров над
главом“.
– Када смо избегли, живе
ли смо код рођака, затим
смо отишли у подстанаре
и на крају купили плац на
којем смо саградили кућу.
Овај грађевински материјал
послужиће да коначно наш
дом буде у потпуности завр
шен – рекао је Боро Дакић и
захвалио се надлежнима на
помоћи.
Иначе, Потпројекат 5
РСП, вредан је нешто више
од 52 милиона евра. Од те
суме, одобрена међуна
родна донаторска средства
чине 38,8 милион
 а евра,
док је контрибуција Репу
блике Србије 13,2 милион
а
евра. У оквиру Потпројекта
5, додељује се укупно 1.847
стамбених решења и то 200
сеоских кућа, 1.267 стамбе
них јединица и 380 пакета
грађевинског материјала.
М. Ђ.
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ФК ИНЂИЈА У СУПЕРЛИГИ

Успех који су сањали

Са конференције

ФК Инђија је успео, по
други пут у својој истори
ји, да се пласира у Супер
лигу Србије. За тај успех,
заслужни су, играчи, струч
ни штаб, руководство клуба,
али и сви они појединци и
организације, који су веро
вали у зелено-беле када је
било најтеже, и када нико
није ни слутио да помену
та екипа може постати део
српске фудбалске елите.
Храбро су се изборили са
променом скоро целокуп
ног играчког кадра на стар
ту минуле сезоне, кренули
су буквално од нуле, само
са жељом да понове успех
из сезоне 2010/2011. Тај сан
остварио се можда на тежи,
али свакако на слађи начин,
након одигравања баражних
утакмица. Савладали су два
прволигаша, Златибор и
Раднички 1923. Након тога
су били бољи и од суперли
гаша из Врања, екипе Дина
ма.
После бурног завршет
ка такмичења у Првој лиги
Србије и прославе чланства
у највишем рангу, фудба
лери Инђије налазе се на
заслуженом одмору, али су
представници клуба остали
дужни медијима за утиске о
сезони која је сада иза њих.
У среду, 29. маја одржана
је конференција за новина
ре на Градском стадиону,
којој су присуствовали шеф
стручног штаба Срђан Бла
гојевић, помоћни тренер
Јован Голић и тренер голма
на Бранислав Радојчић.

–Током ове сезоне одигра
ли смо велики број утакми
ца, могу рећи као никада до
сада. Било је пуно успона и
падова, проблема, изазова,
као и много лепих тренута
ка. Почели смо сезону уз
много одлазака и долаза
ка играча, формирали смо
нову екипу и почели такми
чење са недефинисаним
амбицијама – присећа се
почетка сезоне Срђан Бла
гојевић.
– Од 22 кола у јесењем
делу првенства, чак у 12
смо били на првом месту
на табели и завршили тај
део сезоне на другом месту,
иза водећег Јавора. Онда
су настали нови пробле
ми, одласком шест играча
све смо морали из почет
ка. На крају се завршило
онако, како смо могли само
да сањамо, не верујући да
смо остварили успех који је
раван чуду – наставља Бла
гојевић.
Како је истакао тренер
зелено-белих, играчи су
уочи баража пред себе
поставили циљ, а то је пла
сман у највиши ранг такми
чења.
– Били смо свесни да смо
бољи од Златибора и Рад
ничког, али смо спремно
дочекали и Динамо. Иако
смо знали да су боља екипа,
успели смо у првој утакмици
да покажемо све оно што
смо радили целе сезоне и
постигли смо успех – рекао
је Благојевић, истичући да
су за добре резултате нај

заслужнији играчи, затим
његови сарадници и Управа
клуба.
– Морам да похвалим оне
играче који су били код нас
у јесењем делу сезоне, али
и оне који су зимус дошли и
успели да се наметну сво
јом игром. Захвалан сам и
својим сарадницима, који
су унели велику енергију у
целу причу и дали немер
љив допринос овим успеси
ма, свако у свом сегменту,
јер су радили и оно што није
у опису њиховог посла. То
је допринело доброј атмос
фери у колективу, што је био
и један од предуслова за
постигнут успех – изјавио је
шеф стручног штаба.
Благојевић је подсетио да
је времена за одмор мало,
јер првенство у Супер лиги
Србије стартује већ 20. јула.
– Са припремама мора
мо кренути око 10. јула.
Предстоје нам разговори о
будућности тима и стручног
штаба. Морамо што пре да
унапредимо сваки сегмент
клуба, како бисмо били кон
курентни нашим противни
цима у Супер лиги Србије –
на крају је рекао Благојевић.
Шеф стручног штаба имао
је уговор са клубом на годи
ну дана. Како су недавно
истакли представници ФК
Инђија, први разговори које
ће се обавити су управо са
овим стручњаком. У зеле
но-белом табору се надају
да ће он наставити успешно
започети посао.
М. Ђ.

Пројекат: Општина Инђија - општина развоја
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ПРИПРЕМЕ ЗА ГРАДСКУ
СЛАВУ

Богат програм
У Инђији су у току припреме
за обележавање градске сла
ве Духови, која се ове године
обележава у недељу, 16. јуна.
Организатори најављују богат
програм, у склопу којег ће бити
одржан традиционални, 14. по
реду, „Етнофестивал“. У пита
њу је манифестација, у окви
ру које бројна удружења жена
из Инђије и целе Војводине,
представљају своје рукотво
рине, сувенире, ручне радове,
домаће колаче, посластице и
разне гастрономске специја
литете.
Српска православна паро
хија инђијска, поводом пра
зника Силаска Светог Духа на
апостоле, организује троднев
ни програм. Духовска лити
ја ће се и ове године кретати
улицама, од храма, потом Ули
цом цара Душана до Општине,
Улицом краља Петра Првог до
полицијске станице, Митров
данском, Југ Богдана, Улицом
војводе Степе и назад до хра
ма.

ГРАДСКИ БАЗЕН

Купалишна
сезона
Уколико временски услови
дозволе, купалишна сезона
на Градском базену у Инђији,
почеће у суботу, 8. јуна. Како
је истакао директор Установе
„Спортски центар“ Илија Трбо
вић, током маја су успели да
спроведу планиране радове.
– Замењена је ограда која
се налази уз језерце и која је
била стара 40 година. Затим,
уз ограду је постављена нова
трава, урађен је други део
потпорног зида, завршава
се уређење шкољке базена,
замењене су дотрајале пло
чице и завршено је фуговање
комплетне шкољке. Такође,
завршава се настрешница код
ресторана, у малом базену за
децу је постављена печурка
(водопад) и уређена је биле
тарница – каже Трбовић и
додаје, да ће цена улазница
остати иста.
– Цена улазнице остаће 250
динара и даље ћемо издавати
сезонске карте за ђаке, сту
денте и пензионере по цени
од 2.500 динара. Нисмо мења
ли цене, јер желимо да наши
суграђани уживају на свом
омиљеном купалишту по при
ступачним ценама – рекао је
директор Установе „Спортски
центар“.
М. Ђ.
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Општина и Покрајина заједнички улажу око сто милина динара

Решава се проблем
канализације у Новој Пазови

Покрајински секретар Вук Радојевић је уручио уговор Ђорђу Радиновићу

П

отпредседник Покрајинске вла
де Ђорђе Милићевић уручио је
последњег мајског дана заједно
са Покрајинским секретаром за пољо
привреду, водопривреду и шумарство
Вуком Радојевићем, уговоре вред
не преко милијарду динара за водне
објекте и изградњу канализационе
мреже, те за уређење и изградњу атар
ских путева у 33 војвођанске општине,
међу којима је и општина Стара Пазо
ва у којој ће се изградити кишна кана
лизација и заменити азбестне цеви.
Председник Општине Стара Пазо
ва Ђорђе Радиновић, изразио је при
ликом потписивања уговора у Бече
ју захвалност Покрајинској влади на
подршци да живт становника у овом
делу Срема учине квалитетнијим.
– Реализацијом ове инвестиције

решићемо један од највећих пробле
ма мештана у Новој Пазови. Покрајина
нам је одобрила око 40 милион
 а дина
ра за ову намену, а ми смо у нашем
буџету обезбедили већ део средста
ва, тако да је укупна вредност ове
инвестиције око 100 милиона динара.
Мукама које су имали мештани критич
них улица у овом насељу, пре свега у
Блоку 9, напокон долази крај – закљу
чио је Радиновић.
Потпредседник Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић истакао је да непо
стојање канализационе мреже и одво
да отпадних вода у насељеним мести
ма ствара еколошке проблеме, као и
проблеме са водом за пиће и загађе
њем земљишта, и истиче да овде није
крај улагањима у ову област.
– Покрајинска влада и локалне

самоуправе покрећу нов инвестициони
циклус, који ће у ове 33 локалне самоу
праве пре свега обезбедити побољша
ње квалитета живота, кроз изградњу
водоводне и канализацион
 е мреже.
Заједно са локалним самоуправама
значајним улагањима интезивно ради
мо на решавању поменутих проблема,
пре свега у мањима местима – рекао
је Милићевић.
Покрајински секретар за пољопри
вреду, водопривреду и шумарство,
др Вук Радојевић је нагласио да је за
непуне три године, ресорни секрета
ријат заједно са локалним самоупра
вама инвестирао преко 2,1 милијарде
динара у водоводну и канализацион
у
мрежу широм Војводине, кроз 140 про
јеката.

С. Станковић

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Одлука о такси превозу

Од почетка маја у општини Стара
Пазова на снази је нова Одлука о так
си превозу којом су прописани ближи
услови за обављање ове врсте услуге,
карактеристике и обележја такси вози
ла и начин обављања. У току је додела
кровних ознака које мора поседовати
сваки таксиста. У Одељењу за инспек
цијске послове и комуналне делатности

истичу да ће сваки таксиста без кровне
ознаке са обележјима бити санкциони
сан. У овом крају такси превоз може оба
вљати 45 таксиста, а тренутно их је реги
стровано 42. Подсетимо, новом одлуком
прописано је да такси возач за обавља
ње ове делатности мора имати звање
возача путничког аутомобила трећег сте
пена стручне спреме или звање технича

ра друмског саобраћаја, односно возача
специјалисте петог степена.
С. С.
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НОВИ БАНОВЦИ

Балетски фестивал

ња о образовању Савета за здравље.
За директора ЈКП „Чистоћа“ поново је
изабран Јовица Гагрица, док ће функ
цију вршиоца дужности Јавно – урба
нистичког предузећа „Урбанизам“у
наредних годину дана вршити Милица
Јеленић, дипломирани инжењер архи
тектуре из Старих Бановаца уместо
досадашњег директора Дарка Исаил
 о
вића.

ЕКОНОМИЈА
Први балетски фестивал у Новим
Бановцима одржан је у Дому културе
и окупио је балетске студије Београда,
Шапца и Ресника. Организатор фести
вала је Уметнички центар „Адађо НБ“,
а покровитељи Општина Стара Пазо
ва и Месна заједница Нови Банов
ци. Играње на прстима, прављење
пируета и извођење тачно одређених
покрета руку, чине балет једним од
најскладнијих плесова. Настао у 15.
веку својом грациозношћу привлачи
девојчице и данас. Фестивал је отво
рила најмлађа група Уметничког цен
тра „Адађо НБ“ којима су ово били
први кораци на сцени, а представили
су се и балетски студији из Београда,
Шапца и Ресника како би на овај начин
унапредили балетску уметност која је у
Србији занемарена и како би размени
ли своја досадашња искуства.  И. П.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Усвојен
ребаланс буџета

Све тачке дневног реда усвојене су
већином гласова одборника Скупшти
не општине Стара Пазова на 40. сед
ници, која је одржана 31. маја у великој
сали Беле зграде. Локални одборници
дали су сагласност на Одлуку о реба
лансу буџета општине за 2019. годину,
а усвојене су измене и допуне програ
ма пословања са финансијским плано
вима ЈКП „Водовод и канализација“ и
ЈП „Топлана“. Усвојени су и извештаји
о пословању месних заједница Крње
шевци и Стари Бановци, као и старо
пазовачког Центра за културу, Црвеног
крста и Туристичке организације, за
прошлу годину. Одборници су разма
трали и Анализу здравственог стања
становништва за прошлу годину, а
дали су сагласност и на предлог Реше

Пет милиона за
мале предузетнике
Општина Стара Пазова расписала је
Јавни конкурс за доделу бесповратних
средстава за подстицај развоја пред
узетништва, микро и малих правних
лица. За ову намену из локалног буџе
та издвојено је пет милиона динара,
а бесповратна средства се додељују
привредним субјектима у једнократном
износу од 50 хиљада динара. Сред
ства се додељују за набавку нове или
половне опреме или машина, делова
машина или специјализованих алата
и репро-материјала и сировина. Међу
важнијим условима за остваривање
права на ову врсту подстицаја јесу да
је седиште фирме и обављање делат
ности на територији ове општине и да
фирма послује најмање годину дана.


ЦРВЕНИ КРСТ

Превенција
зависности
У старопазовачком Црвеном крсту
одржана је дводневна обука на тему
превенцију зависности од интерне
та у оквиру пројекта „Одабери мудро
– одмери паметно” који финансира
Општина Стара Пазова. Обука је наме
њена за сарадничке тимове из вртића,
основних и средњих школа, Канцела
рије за младе, Дома здравља и Центра
за социјални рад. Како би деца мудро
одабрала садржаје на интернету и
паметно користила информацион
 окомуникацион
 е технологије, старопа
зовачки Црвени крст едукује просветне
раднике у вртићима, основним и сред
њим школама који неретко примећују
да деца све више проводе време кори
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стећи интернет. Важну улогу у препо
знавању првих симптома, који указују
да баш ваше дете проводи много вре
мена на интернету имају и здравстве
ни радници. „Феномен зависности од
интернета у контексту потреба и моти
висање на промену навика у употреби
интернета” назив је дводневне обуке
која је одржана у Старој Пазови. Обуку
за сарадничке тимове спроводи старо
пазовачки Црвени крст под покрови
тељством локалне самоуправе.

НСЗ

Позив за почетнике
у бизнису

Незапослена лица са територије
општине Стара Пазова која се нала
зе на евиденцији Националне службе
за запошљавање и која притом имају
завршену обуку за развој предузет
ништва, а желе да започну приватни
бизнис могу остварити право на суб
венцију од 200.000 динара, односно
220.000 динара, уколико запосле рад
нике који су проглашени за техноло
шки вишак или 240.000 динара уколи
ко запосле особу са инвалидитетом.
Позив је отворен до 16. септембра, а
лице које оствари право на субвенцију
дужно је да најмање годину дана оба
вља регистровану делатност и изми
рује доприносе за обавезно социјално
осигурање.


ЈКП „ЧИСТОЋА“

Садња цвећа

Старопазовачко
ЈКП
„Чистоћа“
издвојило је више од два милиона
динара за набавку сезонског цве
ћа. За пролећну садњу обезбеђено
је преко 40.000 садница, док ће се
на јесен посадити 30.000 на јавним
површинама широм старопазовачке
општине.

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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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ускоро нова радна места

Ч

ланови
Општинског
већа су, у четвртак 30.
маја одржали седни
цу и разматрали и усвоји
ли дневни ред на коме су
се налазиле четири тачке.
Између осталог, било је
говора о утврђивању пред
лога одлуке о отуђивању
непокретности у јавној сво
јини Општине Шид у К.О.
Ердевик, површине 32.954
квадратних метара и под
нет је предлог председнику
Скупштине за доношење
одлуке по хитном поступку.
Управо ова тачка била
је и тема конференције за
новинаре, а на којој је гово
рио заменик председника
Општине Шид, Зоран Семе
новић.
– Најважнија тачка сед
нице Општинског већа је
писмо намера инвеститора,
који у нашој општини жели
да настави и унапреди сво
ју производњу. Фирма је већ
регистрована у Кукујевци
ма, баве се производњом
одређених
прехрамбених
производа (коре, зачини), и
жели да на парцели која се

Зоран Семеновић

налази у Ердевику, у близи
ни пута Кукујевци-Ердевик,
а задовољава све усло
ве инвенститора, отвори
нов погон. У претходној
деценији урађен је план
детаљне регулације саме
парцеле, тако да је инве
ститор при самом погледу
на њу, видео своју шансу
да у нашој општини изгради
своје постројење, односно
фабрику која ће донети и

ново запошљавање људи.
Њега, пре свега интересује
квалификована и неквали
фикована радна снага, ста
рости 30-60 година, а ради
се о послу за 60 радника.
Почетак радова на изград
њи је планиран за септем
бар-октобар, а до краја
године и запошљавање ста
новника из околних села.
Ради се о домаћем инве
ститору који има фабрике

у Добановцима, Ивањици,
Београду – изјавио је Семе
новић.
Осврнуо се и на почетак
рада словачке текстилне
фирме “DYNASIT”.
– Запослено је у првом
кругу 35, а до краја биће
запослено још 10 радница.
Обећање које су инвестито
ри дали почетком године је
испуњено. Надам се да ће
наши радници, који су запо
слени у словачкој фирми,
показати одговорност пре
ма послу, а да ће власници
знати да награде и да плате
буду довољне за нормални
живот – истакао је Семено
вић.
Семеновић је говорио и о
фирми „Интеграл” која је у
шидску општину инвестира
ла преко два милиона евра
само за изградњу асфалт
не базе, пропратне инфра
структуре до бетонске базе.
Ту је запослено око 45 рад
ника, углавном мушкараца
из шидске општине, који
имају примања изнад про
сека у Републици Србији.
– За август најављујем

САСТАНАК СА КОРИСНИЦИМА ОПШТИНСКЕ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

Наставак рада на
попису јавне својине
„Имовина
локалне
самоупра
ве - важна карика локалног економ
ског развоја - фаза II” је пројекат који
финансира Европска унија у оквиру
Програма Еxchange 5 из алокације за
ИПА 2014, а спроводи Министарство
државне управе и локалне самоуправе
(МДУЛС) у сарадњи са Сталном кон
ференцијом градова и општина (СКГО)
као имплементационим партнером.
Тело за уговарање свих пројеката
грант шеме је Министарство финан
сија, односно Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава
Европске уније (CFCU).
Пројекат спроводе Општине Беочин
и Шид, и удружење Центар за равно
мерни регионални развој из Београда.
У среду, 29. маја у сали Скупштине
општине Шид одржан је састанак са
корисницима општинске јавне својине.
Заменик начелника Општинске упра
ве Ромко Папуга и извршилац за имо
винско-правне послове и управљање

Ромко Папуга и Петар Дамјановић

општинском имовином Петар Дамјано
вић, су објаснили сврху овог састанка.
Корисницима јавне својине је подеље
но и упутство, у којем су изнети пода
ци ко су носиоци права коришћења

ствари у својини општине, право кори
шћења, одузимање права коришћења,
располагање и управљање, поступак
давања у закуп, дужност корисника...
– Сад смо у фази где се неке рад
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постављање камена темељ
ца фирме, која због штрајка
у катастру, није могла да уђе
у посед у индустријској зони.
Ово су обећања која су
реална и која ће се реали
зовати – тврди Семеновић.
На крају, Зоран Семено
вић је изнео и један дугого
дишњи проблем.
– Покушали смо са „Вој
водинаводама” да решимо
у К.О. Гибарац велики про
блем око израде каналске
мреже, односно прстена који
би воду из планине усмерио
ван Гибарца. И уз сав наш
труд, добру вољу и жељу,
нама су „Војводинаводе”
одбиле елаборат и пројекат,
рекавши да он нема неку
оправданост. После ових
киша, штета на објектима и
усевима је велика, у десети
нама хиљада евра, а нема
ко да је надокнади људима.
Почетком јуна ће бити ура
ђен елаборат и у нашој над
лежности, у оквиру атарских
путева, односно путева који
су јавна својина Општине
Шид, изградићемо каналску
мрежу која ће бити састав
ни део атарског пута. То ће
бити канал за мелиорацију
атарског пута и заштита за
село Гибарац од поплава –
казао је Зоран Семеновић.
Д. Попов
ње и активности убрзавају,
сваки дан по агенди има
мо зацртано шта има да се
изврши. Тако је у оквиру
Пројекта предвиђено, да
се одрже три састанка са
корисницима јавне својине
Општине Шид, па смо се
ми определили да 29. маја
позовемо све те кориснике.
У питању су пре свега јавна
предузећа, установе, основ
не школе. Тема састанка је
било упознавање са основ
ним стварима везаним за
сам Пројекат.
Поделили
смо одређена упутства, на
основу којих би требало да
сагледају своје обавезе и
права за начин коришће
ња јавне својине Општине
Шид, која је њима дата на
коришћење, као појединим
правним лицима. Оно што
нас у току Пројекта очекује,
то су још два састанка слич
ног типа са свим корисници
ма. Закон обавезује не само
власника, а то је Општи
на Шид, него и кориснике.
Законске обавез постоје
како за власнике, тако и за
кориснике – рекао је Ромко
Папуга. 
Д. Попов
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Коначно решење
за водоснабдевање

П

ред одборницима на седници Скуп
штине општине Шид, која је одржана у
петак, 31. маја, био је обиман дневни
ред са више од 60 тачака о којима су рас
прављали. Прва тачка донета је по хитном
поступку, а у питању је одлука о отуђењу
непокретности у јавној својини Општине
Шид и односи се на катастарску парцелу у
Ердевику за потребе домаћег инвеститора,
који жели да отвори производњу у прехрам
беној индустрији.
Следиле су тачке у којима су донете и
одлука о завршном, консолидованом рачуну
буџета Општине Шид за 2018. годину, одлу
ка о изменама одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у органи
зационим облицима Општине Шид за 2017.
годину, одлука о накнадама за коришћење
јавних површина за територију Општине
Шид, одлука о доношењу плана детаљне
регулације обилазног пута око насеља Шид
у К.О. Шид, К.О. Беркасово и К.О. Вашица,
одлука о отуђењу непокретности из јавне
својине Општине Шид у К.О. Вишњићеводруга јавна продаја, одлука о усвајању Кон
цесионог акта за поверавање обављања
делатности приградског превоза путника на
територији Општине Шид.
Усвојен је и извештај о раду општинског
Штаба за ванредне ситуације за 2018. годи
ну, годишњи план рада општинског Шта
ба за ванредне ситуације (за период март
2019-фебруар 2020.) и оперативни план
одбране од поплава на територији Општине
Шид за 2019. годину. Одборници локалног
парламента усвојили су извештаје о раду
установа чији је оснивач СО Шид за 2018.
годину, и дали сагласност на програме рада
за 2019. годину. Разматрани су и усвојени
извештаји о реализацији годишњег програ
ма пословања јавних предузећа за период
01. јануар 2019-31. март 2019. године. Алек
сандар Јовановић , директор ЈКП „Водовод“,
образложио је програм рада за ову годину.

Седница Скупштине општине

Александар Јовановић

- Желимо да унапредимо рад „Водовода” и
да нашим грађанима пружимо квалитетнију
услугу. То се пре свега односи на прву фазу
паралелног цевовода о коме се прича деце
нијама. Донели смо одлуку да ступимо у
реализацију овог посла. Прва фаза ће бити
завршена до октобра ове године, од извори
шта до ауто-пута. Са кредитом од 350.000
евра планирамо да завршимо и опремање
бунара Б14, а то се односи на повећање
капацитета нашег изворишта за скоро 20
литара у секунди, тако да током лета неће
бити рестрикција – рекао је Јовановић.
Одборници су дали и сагласност на Ста
туте свих 19 месних заједница.
Разматрани су и донети предлози реше
ња о разрешењу и избору чланoва поједи
них савета и комисија Општине Шид.
Д. Попов
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СРЕМСКА КУЛЕНИЈАДА У ЕРДЕВИКУ

Куленијада упркос киши

Добитници признања

Треће место за кулен у вештачком омотачу, освојио је Јован Мишчевић из Ваши
це, друго место припало је произвођачу под шифром „Јечам”, који се није појавио
на проглашењу, а прво место припало је Предрагу Лемајићу из Шида. Треће место
за кулен у природном омотачу припало је Срђану Еделинском из Шида, друго место
освојио је Милан Кабић такође из Шида, а прво место освојила је породица Лемајић
из Шида, која је проглашена и апсолутним победником јубиларне „Сремске кулени
јаде”. Занимљиво је, да је представник породице Лемајић изјавио да се повлаче из
такмичења. Излагаће своје производе, али без учешћа у такмичењу

Ј

убиларна,
двадесета
„Сремска
куленијада”
одржана је у суботу, 1.
јуна у Ердевику. Ни киша
која је непрекидно падала
није спречила заљубљенике
у добар залогај и још боље
вино да се окупе и још јед
ном обележе овај празник.
гастрономије.
Ове године манифестаци

ја је организована под сло
ганом „У загрљају кулена и
вина”. И стварно једно без
другог не иде. То Сремци нај
боље знају.
У центру Ердевика били
су поређани штандови, на
којима су се продавали како
кулен, тако и кобасице, чвар
ци и све друге ђаконије које
се могу на овим просторима

Ипак је било кулена за дегустацију

правити од меса. Било је ту,
одмах до њих и произвођача
вина, сувенира, колача.
И поред отежаних услова,
посета је била задовољава
јућа. Кулен је један од нај
финијих месних производа и
најважнији део етногастро
номске традиције Срема.
Давно је била 1999. година
када је све започело, али се

Киша све покварила

чини да је сваке године мани
фестација све већа и већа,
како у броју узорака који ула
зе у трку за најбољи кулен,
тако и кад је вино у пита
њу. Зоран Машић, председ
ник Савета Месне заједнице
Ердевик обратио се присут
нима.
-Хвала вам што сте се
окупили у оволиком броју и

M NOVINE
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ЉУБА

Новац за водовод

У просторијама Месне заједнице Ердевик

поред лошег времена. Надам
се да ће се време променити
у току дана. Останите ту и
лепо се проведите - поручио
је Машић.
Председник Општине Шид,
Предраг Вуковић поздравио
је такође, посетиоце.
- Поздрављам вас у име
Општине Шид,, време је учи
нило своје, мање посетила
ца, мање излагача. Желим
да проведете лепо време у
Ердевику – рекао је Вуковић.
Испред Привредне коморе
Војводине обратила се Сла
вица Хајдер.
- Привредна комора Војво
дине је и ове године подржа
ла манифестацију, имајући у
виду њен значај. Нема неког
универзалног рецепта за
кулен, већ нијансе одлучују
ко ће победити – објаснила је
Славица.
Предраг Мујкић, директор
Регион
 алне привредне комо
ре сремског управног округа
је званично отворио „Кулени
јаду”.
– Двадесет година смо
заједно, а време неће умањи
ти наше расположење. Пози
вам вас да уживате и сма
трајте да је манифестација
отворена - казао је Мујкић.
Одмах потом проглашени
су победници у категорији
кулена у вештачком омотачу,
затим у природном и танком
омотачу. Пријављена су била
122 узорка кулена. Треће
место за кулен у вештачком
омотачу, освојио је Јован
Мишчевић из Вашице, друго
место припало је произвођа
чу под шифром „Јечам”, који
се није појавио на проглаше
њу, а прво место припало је
Предрагу Лемајићу из Шида.
Треће место за кулен у при
родном омотачу припало је
Срђану Еделинском из Шида,
друго место освојио је Милан

Кабић такође из Шида, а
прво место освојила је поро
дица Лемајић из Шида, која
је проглашена и апсолут
ним победником јубиларне
„Сремске куленијаде”. Зани
мљиво је, да је представник
породице Лемајић изјавио
да се повлаче из такмичења.
Излагаће своје производе,
али без учешћа у такмичењу.
У такмичењу белих вина
за шампиона је проглашен
подрум „Шијачки”, а у кате
горији црвених вина подрум
„Дангуба” из Шида. Најбо
љи у производњи розеа је
„Винар” из Ердевика. Иначе,
било је 65 узорака вина, од
тога 27 узорака белих вина,
девет црвених вина, остали
су били розеи.
- Нисам први пут на овој
манифестацији, мислим да
ми је ово чак пети пут. До
сада је било супер. Кулен је
наш главни производ, има
заштићено географско поре
кло, а ту је кобасица и пече
ница. Кулен продајемо по
2.000 динара, кобасица 1.600
динара, сланина 700 дина
ра - каже Арпад Вујевић из
места Српски Милетић.
На једном од штандова био
је и Ђорђе Ворех, председ
ник Удружења винара и воћа
ра Ердевика.
- На тезги имамо шест
врста вина, продајемо га по
200 динара за литар – рекао
нам је Ђорђе.
У организацији ове мани
фестације учествовала је
Општина Шид, Месна зајед
ница Ердевик, Туристичка
организација Шид и ПКС РПК
Сремска Митровица. Дожи
вљај је био потпун уз умет
нички програм којег је при
премио Културно-образовни
центар Шид.
Д. Попов
Фото: Б. Туцаковић

др Вук Радојевић и Зоран Семеновић

У

петак, 31. маја заме
нику
председника
Општине Шид Зорану
Семеновићу у Новом Саду,
потпредседник Покрајинске
владе Ђорђе Милићевић
и Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривре
ду и шумарство Вук Радо
јевић, уручили су Уговор о
додели бесповратних сред
става за суфинансирање
изградње, санације и рекон
струкције водних објеката у
јавној својини.
Шидској општини одобре

на су средства за реализа
цију пројекта „Завршетак
радова на изградњи водо
вода у насељеном месту
Љуба”. Средства у изно
су од 34.045.088 динара
за реализацију овог про
јекта обезбеђују Покрајин
ски секретаријат за пољо
привреду, водопривреду и
шумарство и Општина Шид.
Давалац средстава обез
беђује 20.000.000 дина
ра, а корисник средстава
14.045.088,80 динара.
Д. П.

ПУ „ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА”

Весело и раздрагано

Т

радицонална приред
ба у којој учествују
предш колц и-будућ и
прваци, одржана је у петак,
31. маја у спортској хали .
У препуној хали, васпита
чице и клинци и клинцезе
су извели програм са много
маштовитих игара и песа
ма. Ова манифестација се
одржава више од двадесет
година, а директорка Пред
школске установе “Јелица
Станивуковић Шиља, Драга
на Свитлица је пред почетак

Део програма

Пројекат: Шидска трибина: Локална самоуправа у служби грађана

свечаности рекла:
-У програму учествују
деца припремне, предшкол
ске групе из Шида њих око
две стотине. Ово је тра
дицион
 ални програм, оку
пљамо се на истом месту
и испраћамо наше будуће
прваке.У програму који је био
осмишљен да покаже шта
су то све научили претход
не године, бројни посетиоци
су сваку тачку награђивали
бурним аплаузом. 
Д. П.
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Прикупљена
гардероба
У пећиначки Црвени крст, у поне
дељак, 27. маја је пристигла нова
количина коришћене одеће и обуће,
коју су прикупиле чланице Удруже
ња жена „Шимановчанке“. Како нам
је рекла Гордана Коњевић секретар
Црвеног крста Пећинци, чланице
овог удружења редовно испоручу
ју коришћену гардеробу која одмах
пронађе пут до њихових корисника.
– Ово је други пут у овој години
како Удружење жена „Шимановчан
ке“ доноси код нас коришћену гар
деробу, а само током прошле године
испоручиле су шест пута веће коли
чине гардеробе. Овај пут су испо
ручиле шест великих кутија, има и
неколико великих кеса гардеробе за
све узрасте, претежно за ово про
лећно променљиво време, што нам
је тренутно и најпотребније – рекла
је Коњевић.
Душица Милошевић председница
шимановачког удружења, каже да
је хуманитарни рад један од прио
ритета овог удружења и подсетила
мештане Шимановаца, да акци
ја прикупљања траје током читаве
године, и да уколико имају одећу или
обућу коју више не носе могу да их
донесу у просторије удружења.

ДОМ ЗДРАВЉА

Урађена
83 прегледа
У пећиначком Дому здравља „Др
Драган Фундук“, 26. маја су обавље
ни бесплатни превентивни прегледи
пацијената са територије општине
Пећинци, у оквиру акције бесплатних
прегледа које је покренуло Мини
старство здравља Републике Срби
је. У периоду од осам до 16 часова
пацијенти су били у прилици да у
специјалистичким амбуланта одраде
офталмолошки преглед, као и ултра
звук абдомена и штитасте жлезде.
Како је рекла директорица Дома
здравља у Пећинцима Дубравк а
Цветковић Мићић, овакви прегледи
су добра прилика за пацијенте који
немају здравствено осигурање, јер
могу бесплатно и без заказивања да
провере здравствено стање.
Током дана у специјалистичким
амбулантама пећиначког Дома здра
вља извршено је 83 прегледа, од
чега 36 УЗ абдомена, 36 УЗ штита
сте жлезде и 11 офталмолошких
прегледа. Пријавило се укупно 47
пацијената, како оних који имају
здравствено осигурање, али и паци
јенти без здравственог осигурања
који су уједно и циљна група ових
акција.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
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САРАДЊА ГРАДА ТРЕБИЊА И ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Купиник у Требињу

Са изложбе у Требињу

У оквиру обележавања Европске ноћи музеја, у Музе
ју Херцеговине у Требињу, 18. маја гостовала је исто
ријска изложба „Купиник - последња престоница срп
ских деспота“, која је наставак активности и напора
општине Пећинци на очувању средњовековног утвр
ђења Купиника

У

оквиру обележавања Европске
ноћи музеја, у Музеју Херцего
вине у Требињу, 18. маја госто
вала је историјска изложба „Купи
ник - последња престоница српских
деспота“, која је наставак активности
и напора општине Пећинци на очува
њу средњовековног утврђења Купи
ника и локалитета везаних за период
српске деспотовине, који се налазе на
територији пећиначке општине. Изло
жба је резултат тимског рада Општи
не Пећинци, Завичајног музеја Рума и
Војног музеја у Београду.
Изложбу су отворили директорка
Музеја Херцеговине археолог Ивана
Грујић, начелник Одељења за дру
штвене делатности града Требиња
Зоран Милошевић и археолог Тури
стичке организације општине Пећинци
Перица Одобашић, који је тим пово
дом рекао да је средњовековна тврђа
ва Купиник један од ретких споменика
културе ове врсте у Срему, и као таква,
категорисана је као непокретно кул
турно добро од великог значаја, иако
је њен значај за националну историју
свакако изузетан.
– Чињеница да се у Требињу нала
зи „кула Бранковића“ тачније кула
војводе Младена, који је отац Бранка
Младеновића и деда Вука Бранкови
ћа, дакле, родоначелника куће Бран
ковића, а да су у Купинику столовали
последњи изданци лозе Бранковића,
отвара много могућности за сарадњу

града Требиња и општине Пећинци,
како на пољу културне размене, тури
стичке сарадње, тако и привредне.
Стога ћемо настојати да унапредимо
наше везе и контакте – рекао је Одо
башић.
Изложба „Купиник - последња пре
стоница српских деспота“ илустру
је Купиник као последњу престоницу
српских деспота Бранковића са више
аспеката -  преко паноа на којима су
приказани: родослов и краће биогра
фије деспота из породице Бранко
вић, цртеже и планове тврђаве, мапе
на којима је убележено ово утвр
ђење, угарске повеље у којима се
помиње Купиник, фотографије дана
шњег изгледа овог споменика кул
туре, затим кроз тродимензионалне
експонате - оружје и оруђе из периода
српске Деспотовине и кроз пригодну
презентацију и 3Д анимацију на интер
активном екрану.
Изложба је до сада посетила више
градова у Србији -  Руму, Пећинце,
Инђију, Нови Сад, Панчево, Ћупри
ју, Јагодину, а ово је прво гостовање
изван граница наше земље. Одлична
посећеност до сада, као и ово гостова
ње, према речима Одобашића, потвр
ђују велико интересовање за један
прилично мало познат период наше
националне историје, односно за
период постојања српске Деспотовине
у Срему и њен крај, а који су везани
управо за Купиник.

M NOVINE

5. JUN 2019.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ КАО ПИЛОТ ОПШТИНА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Подршка
осетљивим групама

П

редседник Општине Пећинци
мр Жељко Трбовић потписао је
недавно у Београду са Немач
ко-српском развојном сарадњом коју
спроводи ГИЗ, Протокол о сарадњи
у оквиру пројекта „Услуге социјалне
заштите за осетљиве групе“.
Општина Пећинци је једна од 15
пилот општина које су потписале спо
разум, а по речима председника Трбо
вића, пећиначка општина ће добити
експертску подршку за унапређење
услуга социјалне заштите које одгова
рају на потребе осетљивих група, као
што су особе са инвалидитетом, деца,
старија лица, жене, жртве насиља,
Роми, мигранти и други.
– У питању је изузетно значајан про
јекат, јер обухвата осетљиве категори
је нашег друштва и драго ми је да је
наша општина одабрана да буде једна
од пилот општина у оквиру овог пројек
та, који ће се спроводити путем обука
и радионица, уз унапређење система
социјалне заштите и оснаживање осе
тљивих група – рекао је председник
Трбовић.
Потписивању је присуствовао и
министар за рад, запошљавање,
борачка и социјала питања Зоран
Ђорђевић, који је том приликом иста
као да ресорно Министарство води
одговорну социјалну политику која се
рефлектује на наше грађане, као и да
посебну пажњу пружа друштвено осе
тљивим групама како би се унапреди
ли услови у којима живе.
– Измене и допуне Закона о социјал
ној заштити и израда Закона о соци
јалним картама, даће један додатни
искорак унапред, када је у питању бри

Мр Жељко Трбовић

га о осетљивим групама, али док се то
не догоди, подршка Немачке развојне
сарадње, коју спроводи ГИЗ, а која
постоји у многим пројектима, а не само
у овом, од велике је важности за све
грађане – рекао је министар, истичу
ћи да је досадашња сарадња са овом
организацијом увек била позитивна.
Протокол о сарадњи потписали су
и представници из Лознице, Планди
шта, Ужица, Руме, Сремске Митро
вице, Крупња, Сјенице, Косјерића,
Ариља, Мионице, Шида, Пријепоља,
Лајковца и Прибоја. Потписивању су
присуствовали и представници Ваље
ва, Панчева, Шапца и Вршца као при
мери добре праксе у области социјал
не заштите.

ПОСТАВЉЕН АРХИЈЕРЕЈСКИ
НАМЕСНИК ПЕЋИНАЧКИ

Сва пећиначка
насеља у једном
намесништву
У храму посвећеном преносу мошти
ју Светог оца Николаја у Пећинцима,
30. маја на вечерњем богослужењу,
проглашено Архијерејско намесни
штво пећиначко, а јереј Бојан Мијано
вић постављен је за Архијерејског
намесника пећиначког. Богослужењу
су прис ус твовал и предс тавн иц и
Општине Пећинци на челу са председ
ником мр Жељком Трбовићем, све
штеници са територије наше општине,
председници црквених одбора и Саве
та месних заједница, архијерејски
намесници епархије Сремске, дирек
тори јавних установа и предузећа, иза
сланик Епископа сремског господина
Василија и бројни грађани пећиначке
општине.
Како је речено у допису Епископа
сремског господина Василија, у сагла
сности са црквеним судом Епархије
сремске и епархијским управним одбо
ром Епархије сремске, а по уставу
Српске Православне Цркве, формира
но је ново Архијерејско намесништво
пећиначко, са седиштем у Пећинцима
од 1. јуна 2019. године. Изузимају се
црквене општине из Архијерејског
намесништва земунског: Ашања,
Обреж, Купиново, Деч, Карловчић и
Шимановци; из Архијерејског намесни
штва старопазовачког изузимају се:
Пећинци, Сибач, Попинци, Прхово и
Сремски Михаљевци; из Архијерејског
намесништва румског изузимају се:
Брестач, Суботиште, Доњи Товарник и
Огар. У формирање новог Архијереј
ског намесништва улазе следеће
црквене општине: Пећинци, Ашања,
Брестач, Суботиште, Доњи Товарник,
Огар, Сибач, Попинци, Прхово, Срем
ски Михаљевци, Обреж, Купиново,
Деч, Карловчић и Шимановци.

ФД „ИЗВОР ДОЊИ ТОВАРНИК“

Заиграли
у Београду

Чланови Фолклорног друштва „Извор Доњи Товарник”
настављају са успешним представљањем на фести
валима. Током протеклог викенда млади фолклораши
учествовали су на Међународном фестивалу фолклора
„Заиграј-запевај” у Београду, на којем је учествовало пре
ко 40 група фолклора, хора и модерног плеса из земље
и иностранства. Међу 2.000 учесника, товарнички фол
клораши представили су се Играма из Лесковца у коре
ографији Владимира Барнака, а према речима Данијеле
Барнак, наступ је био више него успешан.

25

Фолклораши на Фестивалу у Београду

Пројекат: Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра
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ТИХОМИР БОЈАНИЋ, ПОВРТАР ИЗ ЧАЛМЕ

Лоше време отежало
садњу парадајза
Ове године је пролеће јако
лоше, кишно. Кукуруз је до
сада требало да израсте
малтене пола метра.
До душе, парадајзу одговара
киша, јер ће се добро
примити. Међутим, требало
га је посадити пре десетак
дана сигурно, али не може се
од кише. Сигурно смо
долазили и одлазили с њиве
десет пута. Почнемо садњу,
али убрзо почне да пада
киша и морамо да
прекинемо, говори Тихомир

К

ишно пролеће ове године не
одговара ниједном пољопри
вредном произвођачу, па ни
повртарима. Како је Тихомир Боја
нић, пољопривредник из Чалме,
рекао за наш лист лоши временски
услови су отежали и садњу парадај
за. Тихомир се бави узгојем парадај
за већ 34 године, и како и сам наво
ди, до сада се то никада није показа
ло као лoша одлука, док је узгој стоке
за њега увек био ризичан. У овом
послу учествује цела породица Боја
нић, па није ретко видети и Тихоми
рову жену Гордану да вози трактор.
– Ове године је пролеће јако лоше,
кишно. Кукуруз је до сада требало
да израсте малтене пола метра. До
душе, парадајзу одговара киша, јер
ће се добро примити. Међутим, тре
бало га је посадити пре десетак дана
сигурно, али не може се од кише.
Сигурно смо долазили и одлазили с
њиве десет пута. Почнемо садњу,
али убрзо почне да пада киша и
морамо да прекинемо, говори Тихо
мир.
Он на својој њиви сади холандске
сорте парадајза, јер дају одличан
принос. –– Холандска спрта парадај
за се показала одлично. Роди око 70
тона по хектару. Ја сам последњих
десет година на Сајму пољопривред
них рекордера био први, наводи
Тихомир и додаје да ове године да
посадимо 6 хектара парадајза.
– Кувамо парадајз за продају.

Тихомир Бојанић

Доста продајем преко Удружења пен
зионера у Сремској Митровици и
Лаћарку. Такође, много куваног пара
дајза продајем и у Новом Саду и
Београду. Од ове године планирам
да продајем и у Кули, каже Тихомир.
Према досадашњем искуству, овај
повртар наводи да је повртарство

једина грана пољопривреде која
доноси зараду.
– Бавио сам се и сточарством.
Гајио сам и бикове и свиње. Међу
тим, цена и тржиште је ту веома
лоше, тешко да човек ту може бити
на добитку, објашњава Тихомир.
Он сматра да је веома важно иско
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ристити све прилике које
се сада нуде пољопри
вреднику.
– Као и у сваком послу,
веома важно је стално учи
ти, гледати како се то ради
у иностранству, размењи
вати искуства, посећивати
семинаре и сајмове. Тако
се може напредовати.
Истакао бих рад Агенције
за рурални развој Сремске
Митровице. Ту сваки пољо
привредник може добити
велик у подршку, истиче
Тихомир
– Био сам у Холандији
пре пет година и видео сам
како они тамо саде пара
дајз. Код нас се то ради још
као у 19. веку ручно. Сада
ја то радим другачије.
Имам трактор са прскали
цом, у коју сипамо воду, и
та прскалица има додатак,
то је метална цев кроз коју
вода пролази. Затим, том
цеви се пробуши рупа, ста
ви садница парадајза и
залије се водом. Тако је
много лакше и брже. Видео
сам код нас чак да саде и
машином за кукуруз, али то
није добро, каже Тихомир.
Такође, он истиче да је
сада у пољопривреди мало
боља ситуација, него у вре
ме када је он почео да се
бави овим послом и нада
се да ће у будућности ста
ње бити доста боље.
– Јесте да је Србија
далеко од земаља Европ
ске уније када говоримо о
пољопривреди, али има

доста и помака. Ми хоћемо
да проширимо ускоро наш
пластеник. Министарство
пољопривреде даје мла
дим пољопривредним про
извођачима 65% поврата
средстава и то је добро.
Мало се више води рачуна
о сељаку. Битно је за сва
ког да хоће да се укључи и
да ради. Међутим, све већи
проблем је наћи радну сна
гу на селу. Млади одлазе у
градове, не могу стари
људи ово да раде, наводи
Тихомир.
Поред парадајза, Тихо
мир има свој пластеник,
воћњак крушака које про
даје у Русију, засад шљива
и кукуруза.
– Прошле године сам
имао проблема због града,
али сам био и осигуран. То
је добра ствар и саветујем
сваког да се осигура. То
сам урадио и ове године. И
воће сам осигурао. Какво
су временске прилик е
данас, не можеш бити сигу
ран, говори Тихомир.
Он планира да купи и
машину за расађивање
парадајза, систем за навод
њавање, као и противград
ну мрежу за воћњаке.
– Планирам и за то да
искор ис тим
субвенц ије
Министарства пољопри
вреде. Надам се да ћу
успети то да остварим како
би свој посао унапредио,
наводи Тихомир.
З. Поповић
фото: Б. Туцаковић
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Распевано
пролеће

Стеван Ковачевић, Борис Матијевић
и Сунчица Јаковић поред рођенданске торте

М

узички
фестивал
„Распевано пролеће“
ове године се одр
жава по 18. пут, а у Руми је,
28. маја одржан по 13. пут.
Четири деценије овај Фести
вал се организује у Панчеву,
а од 2002. године и у градо
вима Србије. Организатор је
Музички центар Панчево.
Борис Матијевић, про
фесор музике је оснивач
„Распеваног пролећа“. Ове
године сви мали певачи,
учесници Фестивала, пева
ли су песме које су компоно
ване на његове стихове.
Овогодишње финале так
мичења је 21. јуна у Панче
ву, на којем ће наступити и
најбољи млади такмичари
из Руме.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума је отворио
18. „Распевано пролеће“,
будући да је локална само
управа и његов покровитељ.
Он је подсетио да се велики
број музичких манифеста
ција одржава у Руми, али
свакако да је ова највесели
ја, најшаренија и најлепша,
будући да окупља децу која
се такмиче, а да кореог ра
фије изводе малишани из
румских вртића.
Сунчица Јаковић, настав
ница музичке културе је
организатор овог такмиче
ња у Руми од самог почетка.

Она је Стевану Ковачевићу
уручила и захвалницу за
Општину, као покровитеља
ове манифестације од самог
почетка. Најавила је и да јој
је ово последње такмичење,
те да ће на себе преузети да
напише монографију рум
ског „Распеваног пролећа“.
То је била и прилика, да јој
оснивач овог музичког так
мичења Борис Матијевић,
уручи Златну плакету.
У такмичарском делу
наступило је 18 солиста који
су извели 16 песама. Њихов
наступ и певање оцењи
вао је стручни жири, а жири
публике је, по свом укусу,
бирао само најбољег.
По оцени стручног жирија
прве две награде су припа
ле Сари Грковић и Давиду
Грковићу, други су Албин
Љикај и Љубица Малетић, а
трећи Николина Дејановић и
Јана Васић. По оцени жири
ја публике најбоља је била
Сенка Орловић.
Овогодишње „Распевано
пролеће“ протиче у знаку
два јубилеја - четири деце
није континуираног органи
зовања и 18. година његовог
одржавања на републичком
нивоу, те је зато и била при
лика да се на бину Култур
ног центра изнесе и велика
рођенданска торта.
С. Џакула
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ШЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЈЕДНОМИНУТНОГ ФИЛМА

Гран при филму Камење на путу
Д

обитник „Гран прија“ шестог Мађу
народног фестивала једноминут
ног филма „Mister Vorky“ је, по
оцени стручног жирија који чине Иван
Рамљак, аутор документарних филмо
ва и програмски уредник загребачког
Тушканца, Гоце Цветановски, редитељ
из Скопља и Драган Димчић, монта
жер и предавач на београдском ФДУ ,
португалски филм „Stones On The Path“
режисера Дијега Песое де Андраде из
Португала, јер је он најбоље одговорио
на тему овогодишњег Фестивала „При
рода и филм“.
Марко Костић је селектор фестивала
од његовог оснивања и главни је „кри
вац“ што је румска публика одгледала
управо ових 120 филмова.
Занимљиво је да се о румском Фести
валу једноминутног филма све више
зна у свету, он је најављен на многим
блоговима, чак и у Ирану. Ирански фил
мови су веома квалитетни и добили су
до сада највише награда у Руми , а нај
више учесника је из Шпаније и САД.
– Ако се овај фестивал буде овако
развијао, има шансе да постане главни
фестивал једноминутног филма на све
ту, тврди Марко Костић.
Ранијих година било је мало филмова
из земље домаћина, али сада се ситу
ација мења. Било је година и са само
једним филмом из Србије, а сада је у
такмичарском програму 11 домаћих
филмова.
– Стало нам је да промовишемо
домаће ауторе и њихове радове, тако
да је то можда и један од највећих
успеха фестивала, констатује селектор
Костић.
Гоце Цветановски, члан жирија из
Северне Македоније истиче за наше
новине да је први пут у Руми и први пут
на једном оваквом фестивалу једноми
нутног филма.
– Ово је свакако било једно занимљи
во искуство, јер сам по први пут у живо
ту видео 120 филмова за два дана. Јед
номинутни филм је постао занимљив

Затварање Фестивала

Драган Цакић, Марко Костић и Гоце Цветановски

формат, јер сама кратка садржина даје
ограничења али и подстиче креатив
ност. Пре пар година сам урадио један
такав филм и то је било интересантно
искуство за мене, каже Цветановски.
Шести Фестивала једноминутног
филма „Мистер Ворки“ започео је 29.
маја када је приказан еколошки филм
„Плаво срце“, посвећен централној ово
годишњој теми Фестивала „Природа и
филм“. Ова пројекција је реализована у
сарадњи са мрежом „Право на воду“.
На исту тему је у Завичајном музе
ју Рума потом уприличена пројекција
филма „Рзав велики“, док је званич
но отварање Фестивала једноминут
ног филма одржано 31. маја у румском
Културном центру, када је приказано и
првих 60 филмова у такмичарском делу.
Отворена је и изложба о Воркапићевим
филмовима и томе како је она приказа
на у њима, а о томе је говорио Драгомир
Јанковић, историчар уметности.
Другог фестивалског дана приказано
је нових 60 такмичарских филмова, а
презентовани су и радови и активности

Остале награде
Специјалне награде су добили пор
тугалски филм „Бели слон“ аутора
Андре Алмеида Родригеза, немачки
аутор Маркус Гризчок за филм „Ландка
уф у Амазону“, као и пољски филм
„Еhtreme Proximity“ аутора Лукаса
Левенде. Најбољи страни филм је
„Нестајање“ француског аутора Жан
Луј Декеза, док је најбољи домаћи
филм „Телесни лавиринт“ Петра Бачко
ње.
Жири публике је за најбољи филм
овогодишњег Фестивала прогласио
филм „60 секунди“ руског аутора Вла
димира Конарева.
Проглашењем најбољих једноминут
них филмова окончан је овогодишњи 6.
Међународни фестивал једноминутног
филма у Руми.
чланова стручног жирија. На крају дру
гог фестивалског дана одржан је и кон
церт на којем је наступио Краљ Чачка, у
Завичајном музеју у Руми.
Шести Међународни фестивал једно
минутног филма „Mister Vorky“ окончан
је 2. јуна проглашењем најбољих једно
минутних филмова.
Наравно, као и сваке године учесници
Фестивала су посетили Добринце, род
но место Славољуба Славка Воркапи
ћа и цркву у том месту у којој је крштен.
Оснивач и организатор Међународ
ног фестивала једноминутног филма је
Независни филмски центар /НФЦ/ Вор
ки тим из Руме који неуморно наставља
да негује сећање на великана филмске
уметности пониклог на нашим просто
рима.
Покровитељ Фестивала је Министар
ство културе и информисања и румска
општина, а он се организује уз помоћ
Завичајног музеја и Културног центра.
Сви реализовани садржаји су за
публику били бесплатни.
С. Џакула
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ЗАВРШЕН ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ „ПРО ПОЕТ“ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ

Песници из целог света у Инђији

М

еђународни књижевни фести
вал „Про поет“ у Инђији одр
жан је од 1. до 5. јуна у Инђи
ји. Треће издање фестивала је и ове
године окупило најеминентније писце
из целог света. На самом отварању
у Кући Војновића, награда „Гран при
Про поет“ уручена је овогодишњем
лауреату, српском песнику Пери Зуп
цу. Добитници овог признања претход
них година били су Матија Бећковић и
Милован Витезовић.
– У овим годинама свака награда ме
обрадује и не плашим се заборава,
јер интернет ради у нашу корист. Ове
године сам добио неколико награда
али ова је једна од највећих. Велика је
част добити награду након Матије Бећ
ковића и Милована Витезовића – иста
као је песник Перо Зубац.
У програму фестивала учествова
ло је више од 60 песника, прозаиста,
књижевних преводилаца и кантауто
ра из 31 државе и то, између осталог,
из Индије, Русије, Велике Британије,
Данске, Израела, Грчке, Турске, Бугар
ске, Ирана... Програм је организован у
четири простора у Инђији (у Културном
центру, библиотеци Др Ђорђе Натоше
вић, Кући Војновића и на Тргу Милун
ке Савић), као и у Новом Саду и Бео
граду. Уз традиционалне фестивалске
програме Књижевни меридијани, Књи
жевни матине, Промоције нових књига
и Велики књижевни митинг, учесници
фестивала одржали су и књижевне
часове у свим основним школама
инђијске општине.

Перо Зубац, добитник награде „Гран при Про поет“

– Наш фестивал шаље поруку да
постоје мале средине у нашој држа
ви које брину о култури и књижевно
сти, које разумеју потребу да покажу
место сигурног простора за уметност,
истакао је Миодраг Јакшић, директор
фестивала „Про поет“.
Специјалну награду фестивала
„Инђија Про поет 2019.“ ове године
добио је писац Салим Бабалуоглу из
Азербејџана, која подразумева обја
вљивање књиге на српском језику,
а ова књига је промовисана и током
фестивала. Такође су додељене и

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Изложба слика

У галерији румског Кул
турног центра, отворена је
крајем маја изложба под
називом „Путем суштине:
Контемплације“ младе ака
демске сликарке Јоване
Стојанац из Шапца. Јована
се, поред слика, бави разли
читим ликовним дисципли
нама, као што су графика,

мозаик, дигитална слика,
дизајн, цртеж, фотографија,
мурал и перформанс. Уче
ствовала је на више групних
изложби слика, цртежа, гра
фика, фотографија и моза
ика.
Заинтересовани
могу
Јованине радове погледати
до 9. јуна.
С. Џ.

Јована Стојанац испред својих слика

четири Повеље, намењене иностра
ним гостима који оставе најбољи ути
сак наступима на фестивалу, пред
критиком и публиком. Како су истакли
организатори, потписани су и прото
коли о сарадњи „Про поет“ фестива
ла са сродним манифестација у свету.
Организатори Међународног књижев
ног фестивала „Инђија Про поет“ су
Удружење „Мој Срем“, Културни цен
тар Инђија и Народна библиотека „Др
Ђорђе Натошевић“ из Инђије, под
покровитељством Општине Инђија.
М.Ђ.

БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“

Поетско вече

У среду, 29. маја у Библи
отеци „Глигорије Возаро
вић“ одржано је Поетско
вече београдске песникиње
Биљане Ђоковић.
Биљана Ђоковић пред
ставила се сремскомитро
вачкој публици са своје три

збирке песама „Тридесет
дана пуног месеца“, Одла
зак песме“ и „Порука“.
У уметничком делу про
грама стихове су рецито
вали глумци Позоришта из
Крагујевца, Исидора Рајко
вић и Саша Пилиповић.
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ИЗЛОЖБА МИРОЉУБА ВУЈИЧИЋА ВУЈЕ У ГАЛЕРИЈИ „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“

Сусрет неба и земље
Н
а последњем спрату
Високе школе струков
них студија за образо
вање васпитача у Сремској
Митровици у учионици пре
твореној у атеље, тихо, пову
чен у сопствени свет, ствара
своја несвакидашња дела
митровачки уметник и ликов
ни педагог Мирољуб Вујичић
Вуја. Тихо попут молитве,
занесен тематиком која га
инспирише већ више од две
и по деценије, ствара дела
огромног формата, неура
мљена и лишена сваког
комерцијалног диктата. Део
тог богатог опуса академски
слик ар Мирољуб Вујичић
Вуја изложио је на самостал
ној изложби слика у уторак,
28. маја у Галерији „Лазар
Возаревић“, а представљена
су дела из најновијег циклу
са.
Вујичић је сликар религио
зне тематике. У својим про
зрачним композицијама на
граници између неба и
земље, хвата незалазну
божанску светлост духовног
света. Монументална платна
млечне белине изаткана су

Део изложбене поставке

У Галерији „Лазар Возаревић“ отворена је изложба слика академског сликара
Мирољуба Вујичића Вује. Аутор нас суочава са темама преображења, васкрсења,
искупљења, галеријом ликова Христа, Богородице, Светог Јована и других свети
теља, темама које трајно заокупљају пажњу овог уметника загледаног у духовни
свет у коме тражи сопствени, интимни доживљај вере
од светлости. Трагање за
светлошћу, као одразом
божанске еманације је идеја
око које Вуја заснива све
своје уметничке замисли.
Слик арс ко
сазрев ањ е
Вујино (рођен у Београду,
али највећим делом живота
опредељен за град на Сави)
није било праволинијско.
После дипломирања на Ака
демији ликовних уметности у
Загребу 1974. Вујичић про
лази кроз неколико стилских
фаза.
Најупечатљивији
међу њима је мрачни период
у коме се уметник исцрпљи
вао у бесомучном ритму
замрежених линија, тамне
гаме и кошмарних физионо
мија. Примање свете тајне
крштења 1993. године, биће
прекретница у његовом
духовном животу, која се
одразила и на промену сли
карског рукописа. Уместо
бејконовски деформисаних

ликова, узоре сада налази у
фрескослик арству наших
средњовековних задужбина
Сопоћана, Милешеве, Сту
денице, Хиландара и по соп
ственим речима у сликар
ству „заумног Рубљова и
генијалног Рембранта“.
Вујичићево сликарство је
необично по димензијама,
материјалу, техници и самој
тематици и излази из оквира
уобичајених форми ликовног
дела. Аутор бележи библиј
ске теме и теме из хришћан
ске историје на неинпрегни
раним, неурамљеним, изгу
жваним платнима огромних
формата. Платна, која могу
да се уролују, као свитци,
дају могућност продирања
светлости у слику и предста
вљају форму до које је умет
ник дошао у трагању за
представом духовности у
сликарству. Примена техни
ке темпере и акрила дају

овим делима утисак посног и
мат тона својственог фре
скосликарству.
Аутор нас уводи у свет
хришћанске
иконографије

Са отварања изложбе

на један свеж, мање конвен
цион
 алан и дубоко прожи
вљен начин преносећи своје
снажне импресије, „созерца
тељне“ и животворне вере.
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ОМШ „ТЕОДОР-ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“ РУМА

Награде за младе
виолинисте

Мирољуб Вујичић Вуја

Његов свет је
насељен
ликовима светитеља, испо
сника, аскета, молитвеника
пред Богом, који израњају
из нетварне, светлошћу оза
рене позадине. Сугестивни
ликови светитеља, родона
челника лозе Немањића,
св. Симеона Мироточивог,
св. Саве, Василија Остро
шког, Петра Цетињског, св.
Константина и Јелене, св.
апостола Петра и Андри
је помаљају се из маглича
сте белине. Композиције са
маниристички
издуженим
фигурама у погнутим, моли
твеним ставовима, нагла
шених, волуминозних тела
добијају у атмосфери про
зрачности готово трансце
денталан карактер.
Целокупно стваралаштво
Вујино обележено је у сво

јој бити стилизацијом, рит
мизирањем и линеаризмом
облика, приближавајући се
тако предзнаку симбола.
Вуја предано изграђује соп
ствену иконографију про
жету дубоким религиозним
осећањима. Из дубина вла
ститог сензибилитета твори
велике, озарене композици
је, које подједнако дугују хри
шћанској иконографији, као
и модерном истраживачком
духу, а све у складу са истин
ском потребом да отелотво
ри своју спознају светог и
божанског. Не без разлога
можемо тврдити да је Вуји
чић несумњивим сликарским
темпераментом
аутохтоне
духовности, успео да прето
чи властити доживљај вере
у универзалне, симболичне
стигмате вере, а овај белег
аутентичности унеће у свако
своје појединачно дело.
Вујичић, преданим ствара
лаштвом у свом делу сажима
све оно што га чини човеком
какав јесте. Из те симбиозе
наслеђа, образовања и
животних искустава, настају
дела која носе печат спознаја
о модерној уметности стече
них на Академији, топлину
медитеранског поднебља,
Ријеке Дубровачке, драгих
предела детињства, визуел
не сензације од јарко жутих и
пурпурних, до византијско
плавих тонова, прецизност и
посвећеност свог ратничкоуметничког порекла и изнад
свега пресудне љубави за
православни источни свет.
М. Вукајловић

Михајло Шикић и Миа Бомештар
са наставницом Милицом Огњановић

М

лади румски виоли
нисти, Миа Боме
штар
и
Михајло
Шикић, ученици ОМШ „Тео
дор Тоша Андрејевић“ у
минулом периоду са бројних
такмичења враћали су се
наградама, углавном, првим
местима.
На Фестивалу „Исидор
Бајић - Распеване струне“
који је од 11. до 28. маја
одржан у Новом Саду, ово
двоје ученика и њихова
наставница Милица Огња
новић остварили су изузет
не резултате.
Миа Бомештар, учени
ца трећег разреда виолине
је освојила прву награду,
док је Михајло Шикић, уче
ник првог разреда виолине
освојио прву награду, али
је проглашен и за лауреата
Фестивала „Исидор Бајић“.
Њихова наставница, Мили
ца Огњановић, проглашена
је за најуспешнијег настав
ника на истом Фестивалу.
У претходна три месеца,
поред Фестивала „Исидор
Бајић - Распеване струне“,
Миа Бомештар и Михајло
Шикић учествовали су на
још три такмичења.
На Међународном так
мичењу виолиниста „Када
цврчци цврче“, одржаном
у Бачкој Тополи 30. марта,

Миа и Михајло су освојили
прве награде, а исто толико
су били успешни и на Интер
националним
сусретима
виолиниста, који су одржани
у Сремским Карловцима, 6.
априла. На 14. Фестивалу
гудача „Стрингфест 2019“ у
Сремској Митровици, Миа
Бомештар је била прва, док
је Михајло Шикић заузео
друго место.
Наставница
Милица
Огњановић истиче, да је
веома поносна на ова своја
два ђака, Миу и Михајла.
– Мислим да су својим
вредним и пожртвованим
радом заслужили све награ
де које су им ове године
додељене. Својим ученици
ма дајем све од себе, зна
ње, подршку и несебичну
љубав, јер волим свој посао,
али и децу. Награду за нају
спешнијег професора нисам
очекивала, али ми је врло
драго да постоји место, где
људе желе да награде нечи
ји труд и умеју да препозна
ју квалитетан рад са децом.
Све у свему, ово је била јед
на успешно завршена школ
ска година, која ће нас под
сећати да будемо бољи и
вреднији сви заједно – иста
кла је, поводом ових добрих
резултата и награда, Мили
ца Огњановић.
С. Џ.
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Сјај отменост и бљесак лепоте!

Ц

ентрална сцена Дорићеве дра
ме је посвећена судбоносном
сусрету француске принцезе
Јелене Анжујске са краљем и њего
вим поданицима, који писац веома
сликовито представља. Из прелепе,
позлаћене кочије изашла је Јелена
Анжујска и уследио је „бљесак лепо
те! Стало је све, чак и време. Сјај
отменост. Ход, грациозност, сигурност
праве даме, светски васпитане, кон
стернира и уплаши ову разиграну и
распомамљену маскараду [...] Преле
пи мирис парфема запахне башту [...]
Принцеза хода лагано, по кругу
баште. Свако је остао у пози у којој се
затекао, а апсолутну, свечану тишину
ремети само звук принцезиних корака
и тонова лауте“ (Дорић).
Принцеза је поседовала анђеос ку
лепоту, која је на први поглед зачара
ла све присутне на сцени. Трипун
фасциниран гледа у Јелену и зенесе
но говори: „Госпо моја и Свети Трипу
не! Виђи је само (Дорић). Како каже
Анујка: „Ова жена зна и на чем небо
стоји – зна знање“, а Бингула додаје:
„Ал’ је лепа, Бог те материн“ (Дорић).
У Дорићевом делу долазак странки
ње Јелене на српски двор, најпре иза
зива велику пометњу и стрепњу.
Страно порекло Јелене Анжујске,
било је довољно да се на њу гледа са
великим страхом и неповерењем.
Краљ је намеравао да је отрује, уко
лико не буде испуњавала очекивања:
„Припремићеш вино – најлепше – не
оно дубровачко од синоћ... У једном
пехару биће отровано... Ако све са
Јеленом буде у реду, наздравићемо
јој и она ће испити вино. А, ако не –
испиће отров! Биће то тужно, али
политички нужно!“ (Дорић) Достојан
ствена и проницљива Јелена, својим
речима ставља до знања краљу у
којој мери је незадовољна дочеком
који јој је уприличен: „Где су ваши
лепи српски обичаји кад се невеста
дочекује?! [...] Краљу мој? Где је злат
ник којим ме дарујете, да би дом наш
вазда богат био? Где је музика срп
ска, умилна; двојнице, фруле, кава
ли... И како ме то дочекујете? Тровач,
као на трећеразредним провинциј
ским дворовима, пуни две чаше: једну
у част, ако вам се невеста свиди, а
другу. С отровом, да испије, ако вам
не одговара и – ником ништа...“
(Дорић).
Данило важно иступа у средину и с
поносом изјављује: „Ја сам за то да је
ми лепо дочекамо, поразговарамо и
замолимо да се врати одакле је и
дошла! Ми, Срби, сами себи смо
довољни! Зар ОНА да нам рађа срп
ске краљеве?“ (Дорић); „Странци
Србима никад добро нису чинили“

(Дорић). Данило с великим уверењем
о штетности Јелениног присуства на
српском двору узвикује: „Нисмо за те
странкиње, ни званично, а ни ја лично
(Дорић), те додаје: „Краљу мој, ово је
ЂАВО! Терај је одавде. ЂАВО!“
(Дорић). Чак ће и сам краљ посведо
чити као Срби са странкињама нису
имали среће: „Моја је госпа маћеха
толико рогова набила мом оцу, са
разним Дубровчанима, Млечанима,
Которанима [...] да му није био раван
ниједан јелен у горама српским“
(Дорић). Ова краљева изјава, пред
ставља још једну потврду о Дориће
вом ослањању на историјске изворе.
Наиме, поменута „госпа маћеха“,
заправо јесте Евдокија и њен брак са
Стефаном Првовенчаним је према
сведочењу византијског историчара
окончан неславно. Витантијски исто
ричар, Никита Хонијат, сведочи о раз
мирницама између краљевског пара:
„...он je жену оптуживао због претера
не похотљивости, док je она мужу
пребацивала да je од саме зоре пијан
и да не пије воду из свог пехара и да
потајно туђи хлеб једе. И како je ова
неслога бивала све јача, Стефан сми
сли и изведе једно варварско дело.
Послуживши се измишљотином, a
можда и истину говорећи, да je Евдо
кија ухваћена у прељуби, нареди да
сe c ње свуче сво одело, оставивши
joj само танку кошуљу, али јако саре
зану, тако да je само оно најнужније
остало покривено, и тако нечасно
пусти je да иде куда жели“. По поврат
ку у Цариград, Евдокија се удаје за
„Алексија V Мурзуфла, а по трећи пут
за Лава Згура, господара Коринта“
(Ласкарис).

Дорић није штедео перо приликом
ослик авања многобројних врлина
Јелене Анжујске. Сем несвакидашње
анђеос ке лепоте, краљицу је красила
добродушност, рацион
 алност и мудр
ост. Слика коју је странкиња Јелена
створила о српском краљу и његовом
народу, украшена је светлим бојама.
О земљи лепој и тајновитој, о њеним
људима и о краљу премудром, говори
с поносом. Народ међу који је дошла
за Јелену је „диван, достојан песме и
бајки“ (Дорић). Из сваког човека је
црпела оно најлепше и најплеменити
је. Како и сама вели: „Мој Урош има
добро срце, као и сви Срби. Ви, сте,
заиста, диван народ“ (Дорић). Упркос
снажним првобитним негодовањима,
Јелену Анжујску народ постепено
почиње да прихвата, штавише, с
усхићеношћу је рад да усвоји њене
предлоге, као и нове обичаје које уно
си на српски двор. Двор краља Уроша
Немањића, зарад краљичиног прису
ства и дела, почиње да одише радо
шћу и благостањем. Својом хумано
шћу и племенитом мисијом Јелена
Анжујска ће утицати на велику тран
сформацију краља и српског народа.
Благонаклона Јелена Урошеву земљу
у потпуности прихвата, оплемењује
је, чинећи многа добра дела.
Све је почело онога дана када је
удесила конак у дворишту за препи
сивање српских књига. Многобројни
монаси, калуђери, искушеници и
добровољци дању и ноћу књиге пре
писују. Отворила је „школу францу
ског језика“ (Дорић), главног тровача
је поставила за кувара, читав двор је
из корена променила, људи су моти
висани, хитри, жељни усавршавања,
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стицања нових знања и навика. Отва
ра „школе, болнице, библиотеке“
(Дорић), подиже „задужбине“ (Дорић),
и како и сама каже: „Ја само возди
жем и славим СВЕТОСЛАВЉЕ! Дело
вашег и нашег, мог учитеља – мно
жим и ширим и, што је најважније,
настављам“ (Дорић). Откако је Јеле
на стигла, почело је да влада увере
ње да Србија са другим земљама
мора долазити у контакте, трговати,
склапати паузе у ратовањима, као и
савезе. Када Теодор Смиљани каже:
„Србија мора ратовати! Стварати сво
ју трагичну историју!“ (Дорић), Сми
љана ће му самоуверено одвратити:
„Којешта! То Јелена неће дозволити
Урошу“ (Дорић). Драмска јунакиња
Радослава Златана Дорића је заслу
жна и за побољшање положаја жена:
„Краљу мој. Жена ће у Србији бити
цењена. (Приђе му, пољуби му руку,
куцне се, испије.) И вољена. (Поново
се куцне.) И важна! А, понекад, поне
кад и неко о коме ће се писати Жити
ја“ (Дорић).
Радослав Златан Дорић проблема
тизује питање порекла краљице Јеле
не Анжујске. Народ ствара сумњу о
њеном пореклу, а она достојанствено
краљу ставља до знања: „Сав мој
родослов, печате, грб и остало, пока
заћу Вама, Краљу мој, када буде тре
бало“ (Дорић). Но, потврду о Јелени
ном пореклу краљ никада није видео,
а с временом му је иста постала
неважна. Порекло краљице Јелене
Анжујске је до данашњих дана зама
гљено. Архиепископ Данило II вели
да је Јелена „од племена фрушког
(француског), кћи славних родитеља,
који су били у великом богатству и
слави“. Јиречек каже да краљицу
Јелену Карл Први Анжујац у својој
повељи назива рођаком. Новије ком
бинације које су покушале да доведу
краљицу у везу са француским кра
љевима, или са кућом Куртне, латин
ских царева у Цариграду, немају доку
ментарну подлогу. Могло би се поми
шљати на разну француску владајућу
господу у Грчкој, која беше пореклом
највише из Шампање и Бургундије.
Краљица Јелена је родила Урошу I
два сина, „Драгутина и Милутина, а
по Троношцу и више кћери“ (Рува
рац).
Прецизном анализом је утврђено
да се Дорић у великој мери ослањао
на аутентичне историјске податке и
средњовек овне списе прилик ом
обликовања лика српске краљице.
Иако Дорић своју драму назива „псе
удоисторијском позоришном игром“
(Дорић), чињеница је да је драмски
лик краљице Јелене Анжујске у вели
ком складу са њеним историјским
портретом (почевши од отварања
школа, описмењавања, преписивања
књига, зидања задужбина, па чак и
упућивања на њено житије и свети
тељство). Краљица Јелена је била
једна од најпросвећенијих и најучени

Сем несвакидашње
анђеоске лепоте,
краљицу је красила
добродушност,
рационалност и
мудрост. Слика коју је
странкиња Јелена
створила о српском
краљу и његовом
народу, украшена је
светлим бојама.
О земљи лепој и
тајновитој, о њеним
људима и о краљу
премудром, говори
с поносом. Народ међу
који је дошла за Јелену
је „диван, достојан
песме и бајки“

Дописивала се
с духовним оцима
и на њеном двору су се
састављале књиге. Прва
је жена којој је у српској
књижевности посвећено
житије. Францускиња
Јелена, велика
добротворка, ктиторка
манастира и цркава,
добила је култ од
православне цркве.
Краљица је преко
тридесет година
владала облашћу Зете,
Требиње и крајевима
око Плава и Горњег
Ибра. Замонашила у
храму у Скадру,
а када се упокојила у
Брњацима, сахрањена је
у својој задужбини,
у манастиру Градац
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јих особа свог времена, а архиепи
скоп Данило II je са прегршт изузет
них речи украшавао краљичину лич
ност и дело. Данило о њој с великим
одушевљењем говори, те је пореди
чак са Богоматером. Нема сумње да
ово Данилово силно „одушевљење и
хипербола у одушевљењу долази
отуда, што је, можда, она била Дани
лу II наклоњена, потпомагала га и
одлик овала још ранијих година“
(Костић; Станојевић). Краљица је,
како наводи Данило II била: „оштра
речју, а блага по природи, непорочна
животом, у заповедању кротка, да
обрати доброразумним речима, да
теши нелицемерно и безболно, а
колика је свесрдачна њезина сме
лост к Богу, просто казати била је
украшена сваком врлином. Опевану
и всехвалну благодат имађаше, коју
је примила просвећењем светог духа,
познавајући све књиге, била је готова
да одговори свакоме ко је пита“.
„Прва је од српских владарки која је,
по угледу на мушке владаре, подиза
ла манастире у своје име“. Према
Данилу, Јелена рече: „...треба и ја да
се бринем да и ја уз Божју помоћ
подигнем храм у име пресвете Бого
матере, не би ли ми Она била моли
твена заступница у дан судњи“.
„Један од најзначајних манастира,
који је изградила краљица Јелена, је
православни Градац, смештен на
заравни изнад реке Брвенице, на
завршетку шумовитих падина Голије“
(Поповић). Дописивала се с духов
ним оцима и на њеном двору су се
састављале књиге. Прва је жена којој
је у српској књижевности посвећено
житије. Францускиња Јелена, велика
добротворка, ктиторка манастира и
цркава, добила је култ од православ
не цркве. Краљица је преко тридесет
година владала облашћу Зете, Тре
биње и крајевима око Плава и Гор
њег Ибра. Замонашила у храму у
Скадру, а када се упокојила у Брња
цима, сахрањена је у својој задужби
ни, у манастиру Градац (Томин).
Странкиња Јелена је након доласка у
Србију у потпуности променила срп
ске културне обрасце. Како казује
архиепископ Данило: „Заповеди у
целој својој области сабирати кћери
сиротих родитеља, и њих хранећи у
своме дому, обучаваше сваком добр
ом реду и ручном раду, који приличи
за женски пол. А када су одрасле,
удаваше их за мужеве да иду у своје
куће, обдарујући их сваким богат
ством, а на место њих узимала је
друге девојке као и прве“. Имала је
своју војску, властелу, приходе,
управни апарат, канцеларију, давала
је царине под закуп, водила је дипло
матску преписку са папама, владари
ма у Јужној Италији и суседним
Дубровником (Благојевић).
У следећем броју: Ја сам за њу
посадио долину јоргована
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ВИЛА „МИЛА“ КОД МАНЂЕЛОСА

Фрушкогорска лепотица

Уживање у природи

У

след савременог и
ужурбаног
начина
живота лако се забора
ви на све оно што нам је при
рода подарила како бисмо
били што мање под стресом.
У последње време корак по
корак може се приметити
развој руралног туризма, који
је одличан начин да човек
ужива у природи и да се упо
зна са културом и традици
јом неког краја. Почетница у
сеоском туризму је Маријана
Дошен из Сремске Митро
вице, која се бави руралним
туризмом око годину дана.
По струци је економиста и
годинама је радила канцела
ријски посао. Међутим, како
и сама каже, схватила је да
свој породични и послов
ни живот не може да ускла
ди, а да један од њих није
запостављен. С друге стра
не је желела да буде сама
свој газда. Њену одлуку да
напусти дотадашњи посао и
почне да се бави руралним
туризмом су подржали сви
у породици, а највише мај
ка Љубица Вукомановић са
којом води Вилу „Милу“. Ово
имање је припадало Мари
јанином деди и баби, које
су купили још шездесетих
година. На том земљишту
је била мала кућа, а њени
родитељи су направили још
једну. На око километар и по
од села Манђелос на оброн
цима Фрушке горе, налази
се Вила „Мила“, окружена

Маријана Дошен и Љубица Вукомановић

Када сам одлучила да напустим прет
ходни посао, некако су се врата сама
почела отварати, па и идеје. Што смо
више радили, више смо веровали у то
да ће гости препознати нашу добру
понуду и одлазити одавде задовољ
ни. Након годину дана бављења овим
послом, осећам се слободније, као
свој на своме. Многи нас питају каква
је зарада, да ли има новца у бављењу
овим послом. Ми и не можемо то ни да
израчунамо, јер увек послужимо и
нешто што није у договореном менију,
каже кроз смех Маријана

прелепим крајолицима, при
родом и, а пре свега, миром.
Како и сама Маријана наво
ди, ово је породичан посао
у ком сви помало учествују.
Она и њена мајка Љубица
су задужене за одржавање
виле и спремање хране, док
су за одржавање воћњака
и дворишта задужени њен
супруг и отац. Како Маријана
наводи, пре се њена породи
ца на овом имању окупљала
и проводила лепе тренутке
и желела је да у својој пону
ди ту породичну атмосферу
пребаци, како би сви гости
били задовољни. У „Мили“
се уз добру храну и пиће
може ноћити. Вила има један
апартман и три собе. Мари
јанина мајка Љубица Вуко
мановић је навела да је на
самом почетку било потреб
но доста улагања.
– Када је Маријана одлучи
ла да се бави овим послом,
морали смо све да прилаго
димо будућој намени. Међу
тим, пошто је тада била
јесен, нисмо могли да запо
чињемо неке веће радове,
већ смо одлучиле да прави
мо парадајз и зимницу, јер
нам је то била у том тренутку
брза добит, говори Љубица.
Све своје производе, које
гости могу пробати у „Мили“,
Маријана и Љубица праве
од воћа и поврћа из своје
баште.
–Прво излагање наших
производа смо имале у
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Квиз о Сирмијуму

У
Оаза мира у Вили Мили

Коцељеви на „Фестивалу
зимнице“. Нисмо ни знале
у какву авантуру се упушта
мо. Нисмо очекивале толико
излагача ни купаца. Свако
је имао своју муштерију, јер
та манифестација постоји
10 година. Међутим, на кра
ју смо све продале, наводи
Љубица.
Маријана истиче да је у
почетку била скептична због
тога што крај у ком се вила
налази није много туристич
ки развијен.
– Када сам одлучила да
напустим претходни посао,
некако су се врата сама
почела отварати, па и иде
је. Што смо више радили,
више смо веровали у то да
ће гости препознати нашу
добру понуду и одлазити
одавде задовољни. Након
годину дана бављења овим
послом, осећам се слобод
није, као свој на своме. Мно
ги нас питају каква је зарада,
да ли има новца у бављењу
овим послом. Ми и не може
мо то ни да израчунамо, јер
увек послужимо и нешто што
није у договореном менију,
каже кроз смех Маријана.
Маријана је и добитница
новчаних средстава Фонда
Б92 за оснаживање жена, а

тај новац је искористила за
набавку машине за пасте
ризацију парадајза, а како
и сама наводи, то јој је од
изузетног значаја. Марија
на је истакла и сарадњу са
Агенцијом за рурални развој
Сремске Митровице, од које
су бесплатно добили вебсајт, што им је омогућило да
буду видљивији на интерне
ту, који је данас јако важан
алат у привлачењу туриста.
– Овде може и активно да
се борави, да се планинари,
али је и за људе који желе да
се одморе од посла и града.
Чак смо организовали овде и
прославе. Желимо да имамо
различиту понуду, јер је то
рецепт за успех. Организује
мо и прославе, дечје рођен
дане, ускоро ћемо имати
и прославу мале матуре,
имали смо и прославу четр
десетогодишњицу матуре.
Такође, ускоро ће овде бити
и спортски терени и играли
ште за децу. Било би добро
када бих могла да набавим и
неколико бунгалова за пре
ноћиште. То су све неки пла
нови за које се надам да ће
се остварити у будућности,
објашњава Маријана.

З. Поповић
фото: Б. Туцаковић

За добру храну су задужене Маријана и Љубица

организацији Туристич
ке организације Града
Сремска
Митровица,
Установе за неговање култу
ре „Срем“ и Завода за зашти
ту споменика културе, у
Библиотеци „Глигорије Воза
ровић“, 29. маја, одржано
је финале квиза „СирмијумЦарски град“, који се састојао
од више игара: игре знања,
рецитовање, литерарни рад,
ликовни рад и игре спретно
сти.
На нивоу IV разреда основ
не школе, од шест екипа, у
игри знања о древном Сирми
јуму, I место освојила је ОШ
„Јован Поповић“ из Сремске
Митровице (Нина Остојић,
Александар Мирић, Зора
на Радаковић, Сара Плазо
вић, Бранимир Дангић), II
место ОШ „Свети Сава“, из
Сремске Митровице (Хана
Глигорић, Леон Жарко, Алек
са Милутиновић, Теодора
Баћић, Јована Жегарац), а III
место, освојила је ОШ „Јован
Јовановић Змај“ из Сремске
Митровице(Вукашин Срето
вић, Анђела Павловић, Јова
на Вујичић, Анђела Шевчик,
Петар Путниковић).
Поред награђених екипа,
своје место у финалу имале
су и ОШ „Трива Витасовић
Лебарник“ из Лаћарка (Јеле
на Савић, Димитрије Гајић,
Анђелија Симић, Елена Ман
дач, Нађа Милаковић), ОШ
„Јован Јовановић Змај“ из
Јарка (Марко Лазић, Томи
слав Јовановић, Јана Три
шић, Андреа Тешић, Милана
Моцоња), и ОШ „Јован Јова

новић Змај“ из Шашинаца
(Милица Тривуновић, Мари
ја Гарић, Стеван Опачић,
Ђорђе Грубић, Александра
Томић).
Рецитатори су говорили
стихове из збирке песама за
децу, аутора Недељка Тер
зића „Цезар у корнету“. Од
шест рецитатора, I место
освојила је Елена Вукићевић
из ОШ „Добросав Радоса
вљевић Народ“ из Мачванске
Митровице, II место освојила
је Теодора Самарџић из ОШ
„Бошко Палковљевић Пин
ки“, а треће место делиле су:
Тара Жарић из ОШ „Јован
Поповић“
и
Александра
Томић из ОШ „Јован Јовано
вић Змај“ из Шашинаца.
У категорији литерарног
стваралаштва, I место осво
јила је Александра Думан
чић из ОШ „Јован Јовановић
Змај“ из Сремске Митрови
це, II место заузела је Лидија
Бабић из ОШ „Трива Витасо
вић Лебарник“ из Лаћарка,
а III место Уна Недимовић
из ОШ „Јован Поповић“ из
Сремске Митровице.
Од великог броја радова
који су пристигли на адре
су Туристичке организације
Града, прва три места заузе
ли су: I место Лена Боровић
из ОШ „Бошко Палковљевић
Пинки“, II место поделиле су,
Дуња Новотни из ОШ „Јован
Јовановић Змај“ из Срем
ске Митровице и Нина Илић
из ОШ „Бошко Палковљевић
Пинки“, а III место Максим
Зец из ОШ „Трива Витасовић
Лебарник“ из Лаћарка.

УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ

Митровчани у Кули
У суботу, 1. јуна у Кули, на
10. омладинском фестивалу,
Креативни студио и театар
„Гартел“, са својом предста
вом „Бриши од своје жене“
освојио је 3. место. Поред
трећег места освојили су и
награду за најбољу сценогра
фију, и три награде за глумач
ка остварења. За глумачку
креацију награђен је Горан
Вучановић. Синиша Крстић је
бриљирао и освојио награду
публике и награду за најбољу
улогу по мишљењу селекто
ра.
На Омладински фестивал у
Кули, поред Креативног сту
дија и театра „Гартел“, из
нашег града пласирала се и

монодрама „Срце од лего
коцки“, која је по одлуци жири
ја и публике добила награду
за најуспешније глумачк о
остварење. Ова награда при
пала је Анеси Хопић. Мила
Бурић је освојила награду за
главну женску улогу у пред
стави „Људско биће и порок
звани пиће“, Митровачке гим
назије. Овим пласманом, Кре
ативни студио и театар „Гар
тел“, „Парно роморо“, и
Митровачка гимназија, обез
бедили су учешће на тради
цио н
 алн ој
маниф ес тац ији
„Ревија победника“, која ће се
одржати крајем године, у
организацији Установе за
неговање културе „ Срем“.

36

M NOVINE

СПОРТ

5. JUN 2019.

ФК „1. МАЈ“ РУМА У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНЕ

Прелазак у виши ранг такмичења

1.Мај са пехаром

К

ада
су
започиња
ли 1982. године, као
најмлађи фудбалски
колектив у румској општи
ни, тадашњи фудбалери
„1. Маја“ су се такмичили
у Општинској фудбалској
лиги, а после 37 година су
изборили место у трећој
лиги, Српској лиги Војводи
не.
Фудбалери „1. Маја“ су
победнички пехар за ову
сезону примили из руку
Велибора Катића, потпред
седника Фудбалског савеза
Војводине, а пехар је оти
шао у руке Јеленка Чупе
љића, фудбалера са најду
жим стажом у овом клубу.
Пехар је уручен пред утак
мицу са „Хајдуком“ из Диво
ша, али о резултату се није
пуно бринуло јер су Румља
ни већ осигурали победу и
прелазак у виши ранг так

Навијачи славили

мичења, тако да је цела
утакмица протекла у сла
вљу овог значајног успеха.
Да ипак забележимо и да је
„Хајдук“ победио са резул
татом 4:1.
Своје задовољство није
крио ни Зоран Макевић,
председник ФК „1. Мај“, који
је истакао да је ово историј
ски успех клуба.
– Први пут улазимо у тре
ћу лигу и импонује бити
председник клуба. Све ово
је плод мукотрпног рада
мојих сарадника и мене,
а наравно да је највећи
допринос играча и струч
ног штаба, потом и упра
ве, навијача…Овог успеха
не би било ни без подр
шке локалне самоуправе
и председника Општине
Манчића који се разуме у
спорт који је
препознао
наш рад и подржао нас.

Зоран Макевић, председник ФК 1. Мај

Ми смо нашим резултати
ма оправдали средства која
су у нас уложена, надам се
да ће овај успех привући
нову децу, а неке и вратити
у Руму, оне који су отишли
у потрази за ангажманом
и напредовањем у Инђију,
Шабац, Београд, Суботицу.

Ко зна, зашто не би раз
мишљали и о и Првој лиги
Србије. Ускоро имамо и
састанак са председником
Општине и видећемо шта
и како даље, рекао је Зоран
Макевић.
Он додаје да су фудбал
ски стручњаци, за садашњу
екипу, оценили да квалите
том сигурно могу доћи до
5. места у Српској лиги Вој
водине.
– Наравно, размишља
мо и о појачању екипе, то
ће сигурно бити после овог
успеха. Стремићемо ка
вишем рангу јер желимо да
урадимо и више за румски
фудбал – истиче Макевић.
У овој такмичарској сезо
ни ФК „1. Мај“ је у Војвођан
ској лиги „Југ“ забележио
четири победе и три нере
шена резултата, а током
пролећа није изгубљена
ниједна утакмица.
С. Џ.
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КАРАТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Велики успех Сремица
У
организацији Блканске
федерације одржано је
24. Балканско првен
ство за децу у Бања Луци од
30. до 2. јуна, у спортској дво
рани Борик. Учешће је узе
ло 1.039 такмичара из десет
земаља Босне и Херцегови
не, Црна Гора, Словенија,
Албанија, Бугараска, Руму
нија Турска, Србија, Хрват
ска и Македонија. Србију је
представило 188 малишана
у узрасним категоријама од
полетараца до нада у ката
ма и борбама. Из Карате
клуба „Срем“ за репрезента
цију Србије наступило је пет
такмичарки Миона Мурић и
Анђела Перовић у категорији
кате, узраст од девет година,
у борбама је наступила Биља
на Драгојловић, затим Сара
Старчевић и Елена Милоше
вић у катама. Према речима
њиховог дугогодишњег трене
ра Иве Винковић, која је и овај
пут предводила репрезента
цију заједно са селекторима
и колегама националним тре
нерима, на ово такмичење је
отишла са изузетно спремним
такмичаркама, што је потвр
дио и сам резултат.
– Спремале смо се за ово
Балканско Првенство темељ
но и тактички. Знала сам да
је конкуренција јака што ми је

Пет медаља за КК „Срем“

био додатни мотив да спре
мим моје девојчице боље него
прошле године. Овај пут све
су се вратиле са медаљама
што представља невероватан
успех за КК „Срем“, а и вели
ки допринос укупном резулта
ту Србије на овом првенству,
рекла је Ива Винковић.
Србија је по броју медаља
заузела четврто место у гене
ралном пласману. Освојено је
укупно 30 медаља, и то шест
златних, седам сребрних и
17 бронзаних. За репрезен
тацију Србије из КК „Срема“

АК „СИРМИУМ“

Добар старт

АК „Сирмиум“

На Првенству Србије за
пионире и пионирке, које је
одржано од 1. до јуна атлет
ском стадиону у Сремској
Митровици, атлетичари АК
Сирмиума освојили су пет
медаља. Ксенија Зорано
вић је победила у трци на
60 метара са резултатом
7,83секунди, што је само
шест до државног рекорда.
Такође, она је освојила и прво

место у трци и 100 метара и
тиме потврдила да је тренут
но најбржа пионирка у Србији.
Душан Лазић заузео је друго
место у трци на 60 метара,
док је на 100 мњтара био тре
ћи. Мушка штафета 100-200300-400 метара у саставу Вук
Маринковић , Немања Бабић
, Душан Лазић и Вук Шуман у
веома узбудљивој завршници
освојила је сребрну медаљу.

освојено је пет медаља и то
три златне и две бронзане.
Злато су освојиле Анђела
Перовић у категорији девој
чице од девет година, Еле
на Милошевић у категорији
девојчица од 12 година и ката
тим Анђела Перовић, Мио
на Мурић и Нађа Валшчек.
Бронзу су освојиле невето
ватним борбама у репасажу
Миона Мурић и Сара Стар
чевић. Биљана Драгојловић
није успела да избори меда
љу у борбама, али је пока
зала изузетну спремност и

преданост у борби, која се
завршила нерешно и одлу
ком судија меч је пресуђен у
корист противнице.
– Што се тиче осталих
мечева мојих такмичарки
могу рећи да су доминира
ле и за класу биле боље од
конкуренције и веома сам
поносна њима, оне су дости
гле сам врх за свој узраст у
карате спорту. Пред њима
су блиставе спортске кари
јере, јер су показале спорт
ско понашање, навела је Ива
Винковић.

АК „СРЕМ“

Успех пионира

Од 1. до 2. јуна у
Сремској Митровици
је одржано првенство
Србије за старије
пионире у атлетици
и то је најзначајније
пионирско такмиче
ње за ову категорију
у 2019. години. Од
чланова АК „Срем“
најуспешнији је био
Ђорђе Кремић, који
је у дисциплини скок
у вис освојио златну
медаљу са прескоче
них 171центиметара.
Бронзу је у дисци
плини бацање диска
Ђорђе Кремић и Мила Миљковић
(800грама)
освоји
ла Мила Миљковић
четвр
резултатом 30,13 метара, најнепопуларније
док је у истој дисципли то место са 10,44м, док је
ни четврта са 25,04 мета Милана Симић имала вео
ра била Теодора Самац. У ма јаку конкуренцију у скоку
дисциплини бацање кугле у даљ и њено пето место са
(3 килограма). Мила Миљ прескочених 5,21метара се
ковић је такође освојила може сматрати успехом.
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VREMEPLOV
5. јун
1968. Палестинац Сирхан Сир
хан у атентату у Лос Анђелесу
смртно ранио америчког сена
тора Роберта Кенедија, млађег
брата председника Џона Кене
дија, који је такође убијен у
атентат у, 1963. у Даласу.
Роберт Кенеди је наредног
дана подлегао ранама.
6. јун
1944. Савезничке снаге у Дру
гом светском рату искрцале се
у Нормандији у највећем
десанту у историји, названом
„Дан Д“.
1949. Објављена књига Џорџа
Орвела „1984“, визија света
којим влада Велики Брат.
7. Јун
1971. Совјетски васионски
брод „Сојуз II“ спојио се у
земљиној орбити са свемир
ском станицом „Саљут“.
1981. Израелски авиони разо
рили ирачки нуклеарни реак
тор „Осирак“ близу Багдада.
8. јун
1942. Јапанске подморнице у
Другом светском рату бомбар
довале највећи аустралијски
град Сиднеј.
1986. Упркос оптужбама да је
као нацистички официр у Дру
гом светском рату одговоран
за злочине у Југославији и Грч
кој, бивши генерални секретар
УН Курт Валдхајм изабран за
председника Аустрије. Бојкото
вао га готово цео свет.
9. јун
68. Римски цар Нерон извршио
самоубиство пошто га је Сенат
прогласио непријатељем наро
да и осудио на смрт.
1898. Потписан споразум којим
је Кина Великој Британији Хонг
Конг уступила на 99 година.
1999. Према извештајима
државних медија, више од
2.000 људи убијено, а око
5.000 рањено у нападима
НАТО-а на Југославију, који су
почели 24. марта.
10. јун
1990. На првим вишестранач
ким парламентарним избори
ма у Чехословачкој од 1946.
победио Грађански форум, који
је основао књижевник Вацлав
Хавел. .
2001. Медијски магнат Силвио
Берлускони по други пут
постао прем ијер Итал ије
пошто је његова партија осво
јила 30 одсто гласова више од
било које друге партије. Њего
ва влада 59. у Италији од Дру
гог светског рата.
11. јун
1955. На аутомобилској трци
“24 сата Ле Мана” погинуло 80
и повређено више од 100 људи
после судара три аутомобила
и њиховог улетања у гледали
ште.
1979. Умро амерички филмски
глумац Џон Вејн, звезда
вестерн-филмова.
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HOROSKOP
ОВАН:
Прав илн а
информисаност пру
жа шире могућности
за добар избор и
пословну афирмацију. Ваши
сарадници имају добре идеје, сто
га обратите пажњу на све корисне
информације које гарантују боље
пословне резултате или матери
јалну сигурност. Могуће је да сте
нехотично повредили нечија осе
ћања, глас савести вас подсећа
на искрено извињење. Покажите
знаке пажње и искрену приврже
ност.
БИК: Уколико немате
довољно интересова
ња да се посветите
неким
заморн им
темама, будите искрени и немојте
давати званична обећања. Недо
стаје вам јача конкуренција или
самопоуздање да преуз мете одго
ворност пред сарадницима. Са
друге стране претерана доза хра
брости или емотивне самовоље,
може да искомпликује заједнички
живот и однос са блиском особом.
БЛИЗ АНЦ И:
Без
обзира на вашу инте
лектуалну сналажљи
вост и ефик асност,
постоје ствари које се не уклапају
у вашу пословну процену. Када
ствари не иду у жељеном правцу
губите мотивацију, а нечија крити
ка доноси супротан ефек ат. У
емотивно смислу бринете без
правог разлога, вољена особа
тренутно не жели да вам повера
ва своје мисли.
РАК: Ако прекршите
основн а
пословн а
прав ил а,
постоји
могућност да вам се
припише већи део кривице него
што то заслужујете. Боље је да
своје обавезе завршите на рутин
ски начин, него да их одлажете.
Покажите да поседујете смисао за
практична решења. Потребна вам
је добра воља и велико стрпљење
да се уздржите у неким реакција
ма пред вољеном особом.
ЛАВ: Заинтересовани
сте за неке савремене
идеје и покушавате да
се растеретите од
напорних обвеза. Пажљиво ана
лизирајте своје сараднике, неко
вам даје добар пример о успе
шном пословању. Прихватите
користан савет. Прати вас емо
тивно затишје, утонули сте у свој
свет идеја и ишчекујете промене
или да неко у вама покрене сна
жне импулсе.
ДЕВИЦА: Тешко вам
је да се организујете
када вас сарадници
непрекидно ометају
са различитим захтевима. Стало
вам је да остварите сагласност
око заједничких интереса, али
пословна ситуација се компликује
мимо ваше воље. Партнер често
поставља питања која у вама под
стиче нелагодност или лош пред
осећај. Сувише стрепите од нечи
је реакције, опустите се.

ВАГА:
Корис тит е
строге критеријуме
како бисте максимал
но заштитили своје
интересе у пословно – финансиј
ским преговорима. Не треба да
се понашате сувише строго пре
ма особи која има добру намеру,
али не успева да вам предочи
све што бисте желели да чујете
или видите. У одабраном дру
штву и уз нечије емотивне под
стицаје, свет око изгледа много
лепше.
ШКОРП ИЈ А:
У
пословном дијал огу
постоје ствари које не
треба да чините у
афекту или на основу првог
импулса. Неко од сарадник а
пажљиво анализира ваше пона
шање и доноси оцену о укупним
резултатима. Сарадња је нужна
за даљу афирмацију, али не по
сваку цену. Уместо да непотребно
моралишете и придикујете за раз
личите ситуације, потрудите се
да улепшате нечије расположе
ње.
СТРЕЛАЦ: Понек ад
све постаје релативно
и подложно изненад
ним променама, стога
немојте доносити закључак без
консултације са блиским сарадни
цима. Избегавајте варијанту све
или ништа и различите изазове
који могу да вас оштете. У сусрету
са вољеном особом употребите
неки опробани рецепт, који води
ка новом емотивном и страсном
зближавању.
ЈАРАЦ: Понекад тре
ба употребити познато
шаховс ко
прав ил о
такнуто – макнуто.
Сарадници очекују да делујете
довољно сналажљиво у различи
тим ситуац
 ијама и прилик ама.
Важно је да рангирате пословне
договоре по степену важности и
исплативости. Пажљивије анали
зирајте вољену особу како бисте
открили нове детаље, који могу
да испуне заједничка очекивања.
ВОДОЛИЈА: Имате
добру намеру, али
постоје
изнен адн е
околности које вас
спутавају да остварите своје
пословне планове. Боље је да се
зауставите у неком критичном
тренутку када ситуац
 ија почиње
да се компликује, него да ризику
јете у пословним преговорима.
Ако вам је заиста стало до љубав
ног помирења, пружите нову при
лику свом партнеру.
РИБЕ: Налазите се
пред новом послов
ном дилемом и потре
бан вам је нечији
добар савет, не треба да прецењу
јете своје могућности. Стало вам
је да одржите ниво успешне
сарадње, али не дозволите да вас
неко спутава или морално уцењу
је. Понекад ваш љубавни живот
није довољно интересантан и
узбудљив колико бисте то желели.

Crkveni
kalendar
Среда, 5. јун (23. мај)
Преподобни Михаило Исповед
ник (Оданије Васкрса)
Четвртак, 6. јун (24. мај)
Вазнесење Господње – Спасов
дан
Петак, 7. јун (25. мај)
Треће обретање главе Св. Јова
на Крститеља; Пећк а икона
Пресвете Богородице; Св. муч.
Пивски
Субота, 8. јун (26. мај)
Свети апостоли Карп и Алфеј
Недеља, 9. јун (27. мај)
Свети свештеномученик Тера
понт
Понедељак, 10. јун (28. мај)
Преподобни Никита Исповед
ник
Уторак, 11. јун (29. мај)
Мученица Теодосија Тирска

Ледене
кифлице
Састојци: 250 грама масти,
четири кашике шећера, једно јаје,
150 грама топлог млека, кесица
сувог квасца, 500 грама брашна,
рендана корица лимуна, 1 вани
лин шећер.

За пуњење: џем од купина или
неки други, прах шећер.
Припрема: Умутити маст, јаје и
шећер, па у то додати млеко, бра
шно и остале састојке. Сјединити
и умесити тесто па га ставити у
фрижидер на 3-4 сата. Тесто пре
месити, поделити на пет делова.
Сваки део развити у круг и поде
лити га на 8 делова. На сваки део
ставити мало џема, савијати
кифлице у плех и пећи у рерни
загрејаној на 180 степени неких
тридесетак минута. Кифлице тре
ба да остану светле. Уваљати у
прах шећер и послужити.

• Они који за комунизам
нису учинили ништа,
учинили су много.
• Док је власт била у
рукама цркве, народ се
много више молио Богу.
• Што сам ближе циљу,
то сам виша мета.
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Трофеји у
правим рукама

Играчи Ливерпула и Челзија са трофејима

Д

обили смо прваке оба европска послетку, и противници су пронашли
фудбалска такмичења. Већ смо начин да се одбране од њихових налета
апсолвирали да су Енглези „украли па су почели да играју све дубље.
шоу“ ове године и све остале бацили у
Клоп је променио филозофију, екипа је
други план.
почела више да држи лопту у ногама и да
У финалу Лиге Европе Челзи је раскан меље противнике преко бока. Сулудо
тао Арсенал са 4:1. У једном чудном мечу звучи податак да су два бека сакупила
који смо могли да пратимо из птичје пер заједно 25 асистенција ове сезоне. Поја
спективе (јер тако ваљда преносе утак чали су се у одбрани и наравно, довели
мице у Азербејџану), видели смо два нормалног голмана који неће примати
различита полувремена.
пацерске голове.
После досадног првог дела игре без
Управо су сигурне интервенције на
голова, у другом је пало чак пет. Челзи је голу и у одбрани Ливерпула решиле ово
искористио смушеност и неспремност финале, јер Тотенхем није честито ни
играча Арсенала и за кратко време их припретио голу свог противника.
изгазио. Овде посебно мислим на Арсе
Са друге стране, велика дилема за
налове нападаче који нису могли да се тренера Певаца Маурициа Покетина
саставе. Губили су лопте, редом очајни била је да ли да у тим уврсти Харија Кеј
Озил, па Обамејанг и Лаказет и давали на који је месецима уназад био повређен
противнику шансу да из контре дође до и није играо. Ипак, како да оставиш на
гола.
клупи једну громаду, капитена Енглеске и
Узевши све у обзир, резултат и није најбољег стрелца екипе?
неко изненађење знајући какву сезону за
Извисио је Лукас Моура, троструки
собом има Арсенал. Искрено ми је
драго због тренера Плаваца Маури
ција Сарија који је утишао све крити
чаре и на крају сезоне ипак узео
један велики трофеј. Симпатични
чикица, тешки овисник од никотина
који жваће опушке док седи на клупи,
затражио је раскид уговора. Разлог
је жеља да се врати у домовину и
преузме моћни Јувентус. Шта ће од
тога бити остаје да се види у наред
ним данима.
У суботу смо требали да гледамо
спектакл у режији Ливерпула и
Тотенхема у финалу Лиге шамиона.
Кажем требали, јер спектакла није
било, бар што се тиче фудбалског
дела.
У неку руку, тврда утакмица и
победа Ливерпула од 2:0, је нешто
што се могло и очекивати. Ливерпул
је у овој сезони потпуно друга екипа.
Јирген Клоп је схватио да не може
довека његов тим да се витла по
Госпођа је била задужена за штимунг
терену са својим противницима. На

стрелац на чувеној утакмици у Амстерда
му. Добио је шансу тек пред крај меча.
Искрено, мислим да су обојица морали
имати место у тиму. Треба некад и да
погазиш принципе и нападнеш противни
ка свим расположивим средствима.
Посебно у оваквим мечевима.
Питање је ипак шта би се десило и
како би се развијала утакмица да судија
није свирао пенал у другом минуту меча.
Стиче се утисак да је пенал постојао,
несрећни Сисоко јесте играо руком.
Овде бих се ипак осврнуо на нешто
што постаје све више очигледно у модер
ном фудбалу. Све чешће смо сведоци
ситуац
 ија у којима играч буквално гађа
руку противника у казненом простору. Ко
прати енглески фудбал зна о чему при
чам. Азар, Мане, Стерлинг и многи други
се све више служе тим триковима. Чим
виде како им прилази неко „дрво“ које
хвата баланс рукама, користе шансу и
напуцавају га у руку. Рећи ће неко да је то
легитимно, али мени то узгледа као
варање. Можда стварно играчима
треба навући лудачке кошуље да не
млатарају рукама. Нисам паметан.
Али да се вратимо ми на велико
финале. Најузбудљивији моменат на
утакмици се десио када је извесна
плавуша, веома оскудно одевена,
улетела на терен и прекинула меч.
Мушкарцима који су пратили меч су
моментално вилице попадале до
земље, али срећа је била кратког
даха. Режисер преноса је одмах пре
бацио кадар са инцидента, јер глупа
правила тако налажу.
До краја смо видели јалове напа
де Тотенхема и гол Ливерпула за
потврду победе. Јирген Клоп је ски
ну клетву и после шест узастопних
пораза у финалима различитих так
мичења у Немачкој и Енглеској,
коначно узео трофеј. И то онај најве
ћи. Град радничке класе, музике и
фудбала, дом је нових шампиона
Европе. Заслужено.
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ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМСКА ЛИГА

Каћ: Југовић – Слога (Е) 1:3;
Чуруг: Хајдук (Ч) – Борац (Ш)
1:6; Кисач: Татра – Подриње
0:1; Стара Пазова: Јединство
– ЛСК 6:0; Рума: Први Мај –
Хајдук (Д) 1:4; Војка: Сремац –
Слога (Т) 0:2; Шид: Раднички –
Хајдук (Б) 1:0; Подунавац је био
слободан.
01. Први Мај
02. Југовић
03. Слога (Е)
04. Подриње
05. Борац (Ш)
06. Хајдук (Д)
07. Јединство
08. Подунавац
09. Раднички
10. Слога (Т)
11. Сремац
12. Хајдук (Б)
13. Татра
14. ЛСК
15. Хајдук (Ч)

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
27

19
15
15
14
11
13
11
13
12
13
10
9
8
4
0

4
7
5
6
9
2
8
2
4
2
8
5
7
3
0

4
5
7
7
7
12
8
12
11
12
9
13
12
21
27

55:24
36:24
57:27
41:18
46:30
53:28
37:30
43:38
49:37
35:41
30:24
41:51
30:30
22:75
5:103

61
52
50
48
42
41
41
41
40
40
38
32
31
15
0

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Бингула: ОФК Бингула –
Напредак 0:3; Бачинци: ОФК
Бачинци – Сремац 4:2; Гиба
рац: Синђелић – Граничар 5:5;
Ердевик: Ердевик 2017 – Једно
та 1:0; Илинци: Борац – Једин
ство (Љ) 2:3; Батровци: Омла
динац (Б) – Јединство (М) 1:1.
01. Сремац
02. Ердевик
03. Једнота
04. Напредак
05. Једин.(Љ)
06. Једин.(М)
07. ОФК Бачин.
08. Синђелић
09. Граничар
10. Омлад. (Б)
11. ОФК Бинг.
12. Борац

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

18
13
14
12
11
8
8
6
6
6
4
1

1
5
1
3
3
6
2
6
5
2
2
2

2
3
6
6
7
7
11
9
10
13
15
18

81:23
48:19
70:19
57:27
39:37
47:43
44:48
44:49
38:42
42:61
20:61
18:119

55
44
43
39
36
30
26
24
23
20
14
5

Попинци: Напредак – Борац
(М) 3:0; Кленак: Борац (К) –
Љуково 3:1; Салаш Ноћајски:
Будућност – Словен 1:2; Голу
бинци: Јадран – Слобода 3:2;
Нови Карловци: Полет – ПСК
9:1; Купиново: Купиново – Гра
ничар 0:2; Врдник: Рудар –
Доњи Петровци 0:1; Инђија:
Железничар – Партизан 2:1.
01. Слобода
02. Јадран
03. Железн.
04. Партизан
05. Будућност
06. Љуково
07. Рудар
08. ПСК
09. Напредак
10. Д Петровци
11. Борац (К)
12. Борац (М)
13. Полет
14. Словен
15. Граничар
16. Купиново

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

23
21
20
18
14
13
12
13
13
12
12
11
8
7
5
1

2
3
5
4
4
5
7
3
1
3
2
3
6
5
3
2

4
5
4
7
11
11
10
13
15
14
15
15
15
17
21
26

68:20
74:30
64:22
77:28
75:46
61:46
51:38
49:62
58:49
46:57
57:59
44:53
45:57
38:61
34:105
11:119

71
66
65
58
46
44
43
42
40
39
38
36
29
26
17
4

ОФЛ РУМА – ИРИГ 1
Краљевци: Јединство (К) –
Јединство (Ру) 2:4; Добринци:
Сремац – Фрушкогорац 3:2;
Платичево: Јединство (Пл) –
Хртковци 0:1; Грабовци: Грани
чар – Војводина 4:1; Шатрин
ци: 27.Октобар – Полет 0:4;
Борац је био слободан.
01. Сремац
02. Хртковци
03. Фрушког.
04. Једин. (Ру)
05. Једин. (Пл)
06. Борац
07. Војводина
08. Полет
09. Граничар
10. 27–Октобар
11. Једин. (К)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
15
13
12
7
8
8
6
5
2
2

4
2
4
6
7
3
2
3
1
1
1

1
3
3
2
6
9
10
11
14
17
17

64:18
47:22
48:25
46:21
46:30
41:36
48:43
34:51
30:47
24:72
17:80

49
47
43
42
28
27
26
21
16
7
7

43

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

Ноћај: Ноћај – Срем (СМ) 4:8;
Раденковић: Борац (Ра) – Сло
га 5:0; Лаћарак: Полетарац –
Слобода (одложено); Велики
Радинци: Борац (ВР) – Плани
нац 2:0; Сремска Рача: Срем
(СР) – Трговачки 4:6; Кузмин:
Граничар – Змај (одложено).

Сакуле: Борац – Цемент 2:0;
Стари Бановци: Дунав – Омла
динац 3:3; Нови Сад: Црвена
Звезда – Кабел 1:0; Суботица:
Бачка 1901 – Железничар 0:2;
Кула: Хајдук 1912 – Раднички
(З) 4:2;Пригревица: Братство
1946 – ОФК Вршац 0:2; Нова
Пазова: Раднички (НП) – Мла
дост 0:1; Панчево: Динамо
1945 – ЧСК Пивара 0:2; Раднич
ки (СМ) је био слободан.

01. Слога
02. Трговачки
03. Слобода
04. Планинац
05. Срем (СР)
06. Граничар
07. Змај
08. Борац (Ра)
09. Срем (СМ)
10. Борац (ВР)
11. Полетарац
12. Ноћај

22
22
21
22
22
21
20
22
22
22
21
21

16
15
12
11
11
10
8
8
6
5
4
5

3
3
2
4
4
1
4
3
5
2
4
1

3
4
7
7
7
10
8
11
11
15
13
15

69:25
60:27
42:32
53:35
61:50
36:33
47:40
49:59
62:72
37:74
43:59
37:90

51
48
38
37
37
31
28
27
23
17
16
16

МОЛ СРЕМ
Сремс ка
Митров иц а:
Митрос – Младост 5:0; Кукујев
ци: Обилић 1993 – Фрушкого
рац 0:2; Огар: Шумар – Зека
Буљубаша 5:1; Рума: Фрушка
Гора – Граничар 1:2; Бикић До:
ОФК Бикић – Слога (В) 2:2; Кру
шедол: Крушедол – Доњи Срем
2015 2:1; Вишњићево: Хајдук
– Слога (Ч) 8:0; Жарковац:
Напредак – БСК 1:1.
01. Доњи Срем
02. Митрос
03. Хајдук
04. Обилић
05. Крушедол
06. БСК
07. Напредак
08. ОФК Бикић
09. Ф.Гора
10. Шумар
11. Граничар
12. Слога (В)
13. Зека Буљ.
14. Фрушког.
15. Слога (Ч)
16. Младост

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

20
18
15
14
15
13
12
12
12
11
11
8
8
4
3
3

4
1
8
5
1
7
7
6
4
5
5
8
2
7
2
2

3
8
4
8
11
7
8
9
11
11
11
11
17
16
22
22

81:22
59:36
58:18
41:26
53:29
45:24
42:33
45:27
38:39
43:36
43:42
36:33
31:53
20:74
23:88
16:94

63
55
53
47
46
46
43
42
40
38
38
32
26
19
11
11

01. Кабел
31 24 2
02. Хајдук 1912 31 18 7
03. Омладинац 31 16 4
04. Братство
32 14 6
05. Бачка 1901 31 15 3
06. Железничар 31 13 6
07. Динамо
31 11 9
08. Дунав
31 11 8
09. Радн. (СМ) 31 11 7
10. ЧСК Пивара 31 11 7
11. Борац
31 12 3
12. Радн. (З)
31 8 13
13. ОФК Вршац 31 10 7
14. Младост
31 10 6
15. Ц. Звезда
31 10 5
16. Цемент
31 8 8
17. Радн. (НП) 31 9 5
18. Србобран – одустао

5
6
11
12
13
12
11
12
13
13
16
10
14
15
16
15
17

71:22
46:21
38:31
41:36
40:35
30:29
31:30
44:48
40:39
37:52
37:43
36:36
33:38
30:45
32:39
28:46
32:56

74
61
52
48
48
45
42
41
40
40
39
37
37
36
35
32
32

ОФЛ ИНЂИЈА – ИРИГ
– СТАРА ПАЗОВА
Јазак: Цар Урош – Борац 9:0;
Нови Сланкамен: Дунав – ЧСК
1:1; Крчедин: Фрушкогорац –
Слога (К) 10:2; Ривица: Плани
нац – Слога (М) 0:0; Раднички је
био слободан.
1. Раднички
2. Дунав
3. ЧСК
4. Цар Урош
5. Фрушкогорац
6. Слога (М)
7. Планинац
8. Борац
9. Слога (К)

15 11 3 1 48:12 36
15 11 3 1 30:10 36
15 8 5 2 47:18 29
15 7 1 7 35:23 22
15 7 1 7 38:38 22
14 5 5 4 31:22 20
16 3 1 12 16:49 10
15 2 3 10 21:57 9
14 2 0 12 12:49 6

ПРИЈЕМ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Поклони одбојкашицама
Поводом успеха које су одбојкашице
Јединства и Омладинца оствариле у
претходној такмичарској сезони, пред
седник Општине Стара Пазова, Ђор
ђе Радиновић, примио их је у згради
општине и том приликом уручио при
годне поклоне. Одбојкашице Једин
ства вицешампионке су Србије, а
јуниорке Омладинца прваци Србије у
својој конкуренцији што је био повод
за организовање свечаног пријема у
згради општине. Председник Општи
не, Ђорђе Радиновић, подсетио је на
све досадашње успехе девојака и уру
чио им пригодне поклоне. Председник
одбојкашког клуба Јединство, Богдан
Мамузић, посебно се захвалио одбој
кашицама на успесима које остварују
како у клубу, тако и у школским так
мичењима. Одбојкашице су сложне у
томе да им овакви знаци пажње дају
подстрек да остварују још боље резул

тате и извојују нове победе у наредном
периоду. Општинска управа препозна
је значај оваквих успеха и настоји да и
даље улаже у спорт како би клубови
били још успешнији. Са тим циљем у

току је изградња хале у Старим Банов
цима, а ове године у плану је изградња
школске хале у Новој Пазови, као и у
Старој, почетком следеће године.
И. П.

