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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

Premijerka Ana Brnabi}
i ministar Aleksandar 
Vulin na Kulenijadi
u Erdeviku



СЕДНИЦАСКУПШТИНЕГРАДА:Новаодлукаомеснимзаједницама

Мањечлановаусаветима
Кључнановинауодлуциомеснимзаједницамајесте

тодајесмањенбројчлановасаветамеснихзаједница
заподвачлана.Например,саветимеснихзаједница
којисудосадаималидевет,садаимајуседамчлано
ва.Уодлуцијеописанипрописанизборнипоступак
зачлановемеснихзаједницаиуведена једвостепе
ностуциљузаштитеизборногправа,рекаојезаменик
градоначелницеПетарСамарџић

Седница Града одржана је 29.
јуна и на дневном реду се
нашло девет тачака. Прва

тачкадневногредасеодносилана
одлуку о месним заједницама на
територијиградаСремскеМитрови
це.Како јерекаозаменик градона
челницеПетарСамарџић,оваодлу
кадонета јеуциљуусаглашавања
саЗакономолокалнојсамоуправи.
– Кључна новина у одлуци о

месним заједницама јесте то да је
смањенбројчлановасаветамесних
заједницазаподвачлана.Напри
мер, саветимеснихзаједницакоји
судосадаималидевет, садаима
јуседамчланова.Уодлуци јеопи
санипрописанизборнипоступакза
чланове савета месних заједница
и уведена је двостепеност у циљу
заштите изборног права. То значи
да сада постоји изборна комиси
ја која је надлежна за спровођење
изборног поступка, али постоји и
другостепенакомисијакојаћеодлу
чиватипоприговориманапрвосте
пенуодлуку,изјавиојеСамарџић.
Напитањеновинаракадасемогу

очекиватиизборизачлановесавета
меснихзаједница,заменикградона
челника јерекаодасе јошувекне
знатачандатум,алидасевероват
номогуочекиватиуавгусту.
Како стоји у новој одлуци,месне

заједницекојеимајудо1000грађа

насабирачкимправоммогуимати
тричланаСавета,атосу:Бешено
вачки Прњавор, Бешеново, Босут,
Гргуревци,Засавица I,Засавица II,
Раденковић, Сремска Рача, Ста
ра Бингула,Шишатовац иШуљам.
Меснезаједницекојеимајуод1000
до 2000 грађана и имају бирачко
правоимаћепетчлановаСавета.У
те месне заједнице спадају: Вели
ки Радинци, Дивош, Јарак, Манђе
лос,Ноћај,Равње,СалашНоћајски,
ЧалмаиШашинци.Меснезаједни
це:22.август,СлободанБајићПаја,
29.новембар,НиколаТесла,Сутје
ска, Матије Хуђи, Блок Б, Центар,
Сава, Кузмин, Лаћарак, Мартинци
и Мачванска Митровица ће убуду
ћеиматиседамчлановаСавета,јер
имајупреко2000грађанасаправом
дагласају.
Кандидат за члана Савета може

бити грађанин који има бирачко
право и пребивалиште на подруч
ју месне заједнице и који је добио
писменуподршкуитонајмањепет
грађана, ако месна заједница има
до 100 бирача.Акомесна заједни
ца има до 1000 грађана са бирач
ким правом, кандидат мора имати
писануподршку10грађана.Уколи
комесназаједницаимаод1000до
2000бирача,кандидатмораприку
пити20потписа,аакомесназајед
ницаимавишеод2000грађанаса

правом да гласа, онда кандидат
треба да прикупи писану подршку
од30грађана.
КадајеречоДругостепенојкоми

сији,којојћесемоћиподноситипри
медбе,онаћесесастојатиодпред
седникаичетиричланаисекретара
кога именује Скупштина града. Он
може учествовати у раду Изборне
комисије, али без права одлучива
ња.Другостепенаизборнакомисија
одлучује већином од укупног бро
ја чланова. Председник, најмање
једанчланисекретарДругостепене
изборне комисије морају да има
ју стечено високо образовање из
научнеобластиправненаукесанај
мањепетгодинарадногискуствау
струци.Председник,члановиДруго
степене изборне комисије и секре
тар,именујусенапериододчетири
годинеимогудабудупоновоиме
новани.
Одборницисунаседнициусвоји

ли измену Плана детаљне регула
цијеЛетенке,одлукуоизрадиПДРа
стамбеногблокасаПУ„Маслачак“,
одлукуоизрадиПДРапроширења
гробљауГргуревцима.Затим,већи
номгласовајеусвојенпредлогпрве
изменепрограмауређења,отуђе
њаидавањаузакупграђевинског
земљишта у јавној својини града
СремскаМитровицау2021.години,
прве измене програма пословања
Завода за заштиту споменика кул
туре за текућу годину, извештај  о
пословањуЈавногпредузећа„Срем
гас“ за протеклу годину, решење о
разрешењу и именовању чланова
Управног одбораПСЦ „Пинки“, као
ирешењеоизменирешењаообра
зовањуградскогштабазаванредне
ситуације.

З.Поповић
СедницаСкупштинеграда

ПетарСамарџић
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Пер спек ти ва
жабе у ско ку

Петорица храбрих ушла су у
зграду Председништва са у
јавности контроверзно схваће

нимциљем.Власт кажедасуушли
да линчују председника Србије, а
предводник петорице Вук Јеремић
каже да су ушли да издејствују од
председникаТВдуелнаРТС.Сходно
овомразличитосхваћеномподухва
ту,председникјесишаоизкабинета
и понудио „девојчицама” да га бију,
алипеторици,изгледа, тонијебило
циљ.
Једанјенеизбројенопутазахтевао

дагапредседникпогледауочи,дру
гијепонављао„јелисмешнателе
визију” и „је ли ово председник”...
Јавност јеововиделаичуласвојим
очимаиушимазахваљујућипример
нојвештинипеторицедатајносниме
сусретсапредседником.
Такосмозахваљујућитајномсним

куцрнонабелодозналидасеуовом
сусрету са петорицом председник
нијепонашаопредседнички.Зараз
лику од петорице који су храбро и
часно то показали целој јавности.
Тајнимснимањем,негошта.
Не бисмо да осуђујемо ниједну

странујерсуобепоступилебашкако
и приличи Србима. Председник је
допустио Србину у себи да понуди
физичкоодмеравањеснаге.Типично
српски.Петорицасуовуњеговусла
бостснимилитајно.Једнакотипично
српски.
Употоњимизјавамавођаовеекс

педиције објаснио је да је основни
циљупадау змијарниксрпскеауто
кратије био да се од председника
изнудиТВдуелнаРТС.Тимебисе
постигло да у току изношењањего
вих програма и циљева гледаоци
не промене канал, што се не може
постићи одлуком РТС да се време
за политичко представљање поде
ли равноправно међу политичким
странкама.
Ко хоће да гледаоци остану на

каналуморанајпредаобезбедиуче
шћеВучића.ТВдуел саВучићем је
мајка свих успеха представљања
политичкихпрограма.
У чему се председник највише

понео непредседнички? У заоштра
вању односа са делом политичке
опозиције? У речима које је изгово
риоусусретусапеторицом?Ништа
одтога.Ако јепредседникунечему
поступио непредседнички то је нај

пре у томешто је омогућивши при
вилегију петорици из мале странке
показаода јењенаполитичкаидеја
мањаодњесаме.
Иакоовајпредседникнијеодоних

којисенесналазесанародом,сусрет
сапеторицоммогаобиубудућности
да му прибави много непланира
ног посла. Наиме, ако је линчова
ње председника или, да уважимо
обе верзије, исходовање ТВ дуела,

довољанразлогдапредседникпри
мипеторицу,начињенјепреседанна
којисемогупозватиинекапеторица
земљорадника, петорица поштара,
петорица незадовољних локалних
писаца,петорицапротивникарудни
кауЈадру,петорицабилокојихкоји
маједогорелодоноката.
Овај случај намеће да размотри

мо,хипотетички,штабибилоакоби
ВучићизашаонаТВдуелииспунио
жељусвихжељаделасрпскеопози
ције?Моглобиседеситидањегови
противници у ТВ дуелу, не верујући
камерамаимикрофонимаРТС,дођу
техничкиприпремљенизатајносни
мањепредседникаизнекогџепана
ногавици, из жабље перспективе.
Прецизније, из перспективе жабе
која је поскочила. Што је сигурно
сигурноје.
Кад би ме питао за мишљење,

саветоваобихпоредседникудаиспу
ниовужељу.Аконизбогчегадругог
аонодасевидикакоствариуСрбији
изгледајукадасутајноснимљенеиз
перспективежабекојајепоскочила.

Откриће председника, тренут
но једног од најпопуларн
јих државника у Европи,  да

у њему још тињају ватрице младог
Вучићасасевернетрибинекојепред
екстремнимвређањемнеможеувек
даисконтролише,немењаусушти
ни ништа.Српски бирачи то и сами
знају,идопуштајудаискуство,обра
зовање,искушењаиидеалидограђу
јучовека.Српскибирачитознајуис
тогаштосуисамипрошликрозсли
чанпроцеспромена.Стогаимнеиде
у главудамладииречитипредсед
ник Генералне скупштине УН, коме
јепрорицанаблиставамеђународна
политичка каријера, предузме тајно
снимањепредседникаизперсективе
жабе која јепоскочила, памакар то
билоиусврхудоказивањадаупред
седникуСрбијејоштињаватрицаса
севернетрибине.
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У чему се пред сед ник 
нај ви ше понео непред
сед нич ки? У зао штра
ва њу одно са са делом 
поли тич ке опо зи ци је? 
У речи ма које је изго
во рио у сусре ту са 
пето ри цом? Ништа од 
тога. Ако је пред сед
ник у нече му посту пио 
непред сед нич ки то је 
нај пре у томе што је 
омо гу ћив ши при ви ле
ги ју пето ри ци из мале 
стран ке пока зао да је 
њена поли тич ка иде ја 
мања од ње саме
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МИНИ СТАР  БРА НИ СЛАВ  НЕ ДИ МО ВИ Ћ О ТВО РИ О  ПУ Т У БЕ ШЕ НО ВУ

Пут  за  бу дућ ност

Вла да  Ре пу бли ке  Ср би је  је  у  по след њих  го ди ну  да на  на  те ри то ри ји  Срем ске  Ми тро
ви це  у ло жи ла  по ла  ми ли јар де  ди на ра  у  се о ску инфраструк ту ру  нај ве ћим  де ло м у  пут
ну  ин фра струк ту ру. То је  пут  за Шу љам, сад  Бе ше но во, Мачван ску  Ми тро ви цу, а 
ускоро тре ба  да поч ну  ра до ви  на ве зи  и зме ђу  Ман ђе ло са  и  Гр гу ре ва ца , ра ди  се  стал
но  и  мислим  да  је  то  оно  што  мо же  спа си ти  на ше  се ло, река о  је  Бра ни слав  Не ди мо вић

Потпредседник Владе Републике
Србије и министар пољопривре
де, шумарства и водопривреде,

БраниславНедимовић28.јуна,свечано
јеотворионовипуткаБешеновуикљу
чан алтернативни правац према

Фрушкојгори.Свечаностисуприсуство
валипредставницилокалнесамоуправе,
председник Месне заједнице „Бешено
во“ДрагољубЛакетић,имештанисела.
Један од најстаријих мештана Милан
Алексић,симболично јеотвориопут са

потпредседникомВладеРепубликеСр
бијеБраниславомНедимовићем,којије
томприликомистакаодајеупоследњих
годину дана на територији Сремске
Митровицеуложено пола милијарде
динараусеоскупутнуинфраструктуру.

Све ча но  о тва ра ње  са о бра ћај ни це  на  у ла ску  у  Бешено во

Нов пут за Бешеново
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–ВладаРепубликеСрбијејеупослед
њихгодинудананатериторијиСремске
Митровице уложила пола милијарде
динараусеоскуинфраструктуру,најве
ћим делом у путну инфраструктуру.То
су путеви за Шуљам, сад Бешеново,
МачванскуМитровицу.Ускорoћепочети
да се гради пут између Манђелоса и
Гргуреваца. У овој области ради се
сталноимислимдајетооноштоможе
спаситинашесело.Путкојијесадура
ђенјевезапремабудућемтуристичком
компплексу који је сад са обе стране
опасанширокимпространимпутевима,
одБеочинаодМитровице.Нашанаме
ра је да од Бешенова и Фрушке горе
направимо озбиљну туристичку оазу и
врло брзо ће то све бити видљиво.
Озбиљни радови су почели на Белом
камену. Ту „Лафарж“ ради потпуну ре
култивацију земљишта, требало би да
гадоведеустањеданаБеломкамену
могудасеградетуристичкикомплекси.
Оноштојејаковажно,тоједасмообе
збедилиинфраструктурудасвакоможе
дадођедотетачкебезпроблема,оста
је нам да спојимо још део пута од
БешеновачкогПрњаворадоБешенова.
То ће бити завршено на јесен и онда
ћетеизМитровицемоћидастигнетеза

петминутадоБелогкамена,докрајње
тачке у општини Сремска Митровица.
Немојте заборавити да се велики воћ
њации плантаже налазе на километар,
дваваздушномлинијомодБелогкаме
на, тако да ово постаје место где ће
бити простора за шетњу, вожњу бици
клом, за туристичке панораме, а циљ
намјеидапродајемонашухранусвим
туристимкојипосетеовоместо,рекаоје
БраниславНедимовић.
ДрагољубЛакетић,председникСаве

тамеснезаједнице„Бешеново“кажеда
ће саобраћајница која води до села,
побољшатиусловеживотауселу.
– Иницијативом нашег министра

добилисмопуткојисмотражилии че
кали. Пут је отворио мештанин села
Милан Алексић са министром Брани
славом Недимовићем. Тај чин говори
колико је нама пут важан,нарочито за
старијељудекојисузадовољништоје
овудапрошаосавременпут.Унаредном
периоду ћемо да урадимо и пут изнад

селакојиводиуБешеновачкиПрњавор,
донашегјезеракојејелетиврлопосе
ћено. Неизмерно смо захвални Репу
блициСрбијикојанамјеовоомогућила
иминиструНедимовићу,свимчелници
ма,свимљудимакојисуучествовалиу
овом пројекту. Задовољни смо јер је
урађеносвепопројектуинемамоника
квих замерки рекао је Драгољуб Лаке
тић.
МештанкаБешеноваЈулишкаЈакшин

не крије задовољство због изградње
пута.Саосталиммештанимапренелаје
утиске.
– Живела сам у Чалми, још од пре

рата,бежалисмоодвојске,одНемаца,
садживимуиностранствувећ55годи
на, али радо долазим мојој кући, мом
гнезду.Овај пут ми је толико значајан,
пресрећнасам,немогудаискажем.Кад
годсенештоуовојземљиствара,пре
срећнасамкажеЈулишкаЈакшин.

К. Вереш
Фото: Б. Туцаковић

Бешеновцисујакопитомиифиниљу
ди.Онидопре10годинанисуималини
правуамбуланту.Садимајуамбулантуи
ловачкидом,свеимјеновоисвакаули
цаимасаобраћајницу.Садимајувезуса
ВеликимРадницима,односноСремском
Митровицом.Упитањујесаобраћајница
широкa6,25метара,то јеозбиљанпут.
Предвиделисмодаћеубудућностиау
тобусима долазити на Бели камен и
нећебитипроблемасамимоилажењем.
Миградимозанаредених30,40година,
градимо квалитетно. Не правимо тако
што лош асфалт пресвучемо новим и
ондагледамокадћепоноводаиспуца.
Овај пут има значај за све, ви ћете се
мени смејати кад ово изговорим, али
верујтe,Фрушкагораћесемногоизме
нити, нећете је познати. Имамо уовом
тренуткубар10пројекатакојисеразви
јајунајужнојпадиниФрушкегорекојису
прошлиуИПАРДУ.Упитањусупројекти
тзв. руралног туризма, а ту је градња
хотела,рекаојеминистарНедимовић,и
подсетио на већ подигнуте плантаже и
засадевоћакојихјенаФрушкојгорисве
више.

Беше нов ци  су  пи то ми  љу ди

Милан Алексић
и Бранислав Недимовић

Бра ни слав  Не ди мо вић Дра го љу б Ла ке тић Јули шка  Јак шин
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ЦРВЕ НИ КРСТ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Акци ја добро вољ ног дава ња крви

Црвени крст Сремска
МитровицаиИнститут
за трансфузију Војво

динесу30.јунаорганизова
ли градску акцију добро
вољног давања крви.
ДиректорицаЦрвеногкрста
ТатјанаЈованчевићкажеда
сузадовољнијерсеакцији
одазвало78давалаца.
– Ово је 15. акција од

почеткагодинекојасереа
лизује у Црвеном Крсту у
сарадњи са Заводом за
трансфузију крви Војводи
не.Следећаредовнаакција
је 6. јула и имамо најаву
двеванреднеакцијекојеће
бити организоване на
Пољопривредном сајму 8.
и 9. јула, тако да ће сви
посетиоцииматимогућност
да добровољно дају крв и
искористе викенд. Због
повећане потребе за једи
ницама крви, апелујемо на
суграђанедасеодазовуна

акције које се организују,
нарочито ванредне. Летњи
период је специфичан,
углавном је одзив мањи
због годишњих одмора и
због високих температура,
тадасусмањенерезервеа
повећане потребе за једи
ницама крви, каже Татјана
Јованчевић.

Како је рекла Милана
Бероња,лекаркаЗаводаза
трансфузију крви Војводи
не и даље се апелује на
даваоце нулте крвне групе
и оне који имају негативан
Рхфактор.
– Стање са ковидом се

примирило, па је почео
редован планирани хирур

шки програм, а свакако не
смемозаборавитинипаци
јентекојиселечеодмалиг
них обољења, код њих
постоји континуитет у
потребама за јединицама
крви који углавномне опа
да, рекла јеМилана Беро
ња.
Међу даваоцима било је

оних који супрвипутдали
крв,алиионихкојисутодо
сада учинили више пута.
ЗоранИвић,кажедајераз
лог његовог доласка на
акцију,хуманост.
–Добровољно сам дао

крввишеод10пута,одази
вамсенаоваквеакцијејер
желимдапомогнемдругим
људима. Осећам се здра
вије,идобронаконвађења
крви, позвао бих и друге
људедасеодазовудобро
вољним акцијама, рекао је
ЗоранИвић.

К. Вереш

УМартинцимауДомукул
туре1.јулаорганизованаје
акцијадобровољногдавања
крви где су учествовали и
даваоци из Угљевика.
Сарадња је траје дужи низ
година.Акцију јеподржаои
народнипосланикТомислав
Јанковић, он је том прили
комистакаозначајакције.
– Од великог је значаја

датикрв,посебноулетњим
данимакадајезаистапове
ћанаипотребазадонатори
ма, обзиром да је сезона

годишњих одмора да људи
више путују, нажалост буде
вишеисаобраћајнихнесре
ћа свегаоногаштоизазива
потребу да се даје крв. Са
великимзадовољствомсам
се придружио акцији, и ово
ће бити 23. пут како дајем
крв,рекао јеТомиславЈан
ковић.
Један од најстаријих

добровољних давалаца
крвиуМартинцимајеРаден
коРусинкојије135путадао
крв.

Акци ја у Мар тин ци ма

Татја на Јован че вић Зоран Ивић

Акци ја добро вољ ног дава ња крви

Томи слав Јан ко вић Раден ко Русин
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Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“ се суфинансира из буџета Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Про ве ра ва ће мо да ли вла сни ци чама ца посе ду ју дозво ле, затим да ли су чам ци 
уред но реги стро ва ни,  и да ли су воза чи под деј ством алко хо ла, што је јако важно за 
без бед ност на реци. Кон тро ле ћемо спро во ди ти до кра ја сезо не како би пли ва чи на 
Сави били без бед ни, каже Милан Мар ко вић

Полицијска испостава уСремској
Митровици почела је контролу
кретањапловиланарециСавии

рад објеката уз градску плажу. Од 1.
до7.јулаконтролаћебитипревентив
науздавањеупозорењапрекршиоци
ма, а након тога примењиваће се
репресивнемере.Циљоваквихактив
ности је повећање безбедности свих
посетилаца који током купалишне
сезонеборавенаСави.
МиланМарковић,командирполициј

скеиспоставеуСремскојМитровици,
каже да су службеници обучени за
управљање патролним чамцем, а с
обзиром на то да ће они бити сваки
дан на плажи, грађани им се могу
обратити.
– У почетку ћемо упозоравати вла

снике пловила о прописима који су
обавезникакобисепловилобезбедно
креталопорециСави.Наконпревен
тивне контроле којаће трајати седам
дана,почевшиодпрвогјула,почећемо
са појачаном контролом. Проверава
ћемодаливласницичамацапоседују
дозволе,затимдалисучамциуредно
регистровани, и да ли су возачи под
дејством алкохола,што је јако важно
забезбедностнареци.Контролећемо
спроводити до краја сезоне како би

пливачинарециСавибилибезбедни.
Патролним чамцем управљају обуче
ни службеници који суи свакодневно
на плажи и доступни грађанима који
посећују градску плажу, каже Милан
Марковић.
Приметно једасеМитровчанисла

жу у томеда су контроле неопходне,
какобинеометаноборавилинаплажи
икупалисе.

–Сасвимјенормалнодасесвекон
тролише, ако су пловила тамо где је
дозвољенодаприступе,менинесме
тају.Надамседапловиланећеомета
ти купаче. Докле год је нормалан
односињихинасбићедобро.Треба
дапостојеправила,алиидамиможе
мокомотнодасекупамо,кажеЂорђе
Окановић.

К. Вереш

ПРВО УПО ЗО РЕЊА,
А ОНДА КАЗНЕ: Милан Мар ко вић

ДА НИКО НИКОМ
НЕ СМЕ ТА: Ђор ђе Ока но вић

СВА КИ ДАН НА ПЛА ЖИ: Патрол ни чамац митро вач ке поли ци је

Уво ди се ред на Сави
ПОЛИ ЦИ ЈА КОН ТРО ЛИ ШЕ ПЛО ВИ ЛА НА САВИ И УЗ ГРАД СКУ ПЛА ЖУ
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ПРЕ МИ ЈЕР КА АНА БРНА БИЋ И МИНИ СТАР ВУЛИН ПОСЕ ТИ ЛИ ЕРДЕ ВИК

„Куле ни ја да“ бренд
Сре ма и Срби је

Локал не мани фе ста ци је као што је „Куле ни ја да“ про мо ви шу Срем и 
Срби ју на нај леп ши начин широм Евро пе и све та, рекла је пре ми јер ка 
Ана Брна бић

Премијерка Ана Брнабић и мини
стар унутрашњих послова Алек
сандарВулинпосетилисуЕрдевик

„Сремскукуленијаду“,којајеодржана3.
јула.Премијеркајеапсолутнимпобедни
цима овогодишње „Куленијаде“ уручила
награде. Апсолутни победник у произ
водњи кулена у узаном омотачу  је

Милан Кабић из Шида, уместо којег је
награду примио Младен Лемаић. Апсо
лутнипобедникуупроизводњикуленау
природномомотачу јеЕмилија Јеремић
изМартинаца, и уместоње, награду је
примиоМиленкоСлавкић.Организатори
„Сремске куленијаде“ су Регионална
привредна комораСрем,ОпштинаШид

иМесназаједницаЕрдевик.Премијерка
јеупратњиминистраВулинаипредсед
никаОпштинеШидЗоранаСеменовића
посетилаиштандовепроизвођачаираз
говарала са произвођачима, истичући

Апсолутни победник 22. Сремске
куленијаде у производњи кулена у
узаном омотачу је Милан Кабић из
Шида,аупроизводњикуленаупри
родном омотачу је Емилија Јеремић
изМартинаца.
У категорија правна лица и пред

узетници, „Лемајић К&М“ из Шида
је освојио прво место у производ
њикуленауузаномомотачу,аЗТУР
„Репајић“ из Вашице у производњи
кулена у природном омотачу. Друго
местоупроизводњикуленауприрод
номпомотачуосвојиоје„Покретгора
на“изСремскеМитровице,аузаном
омотачу„КуленВојновић“изКузмина.

„Драгинкуленикобасице“изСрем
скеМитровице је освојио 3. место у
производњикуленауузаномомотачу,
а„КуленВојновића“изКузминатреће
местозакуленуприродномомотачу.
У категорији регистрована пољо

привредна газдинства,упроизводњи
кулена у природном омотачу прво
место јеприпалоГорануМишчевићу
изВашице,друго,МладенуЛемаићу
изШидаатрећеМиленкуКоратлићу
из Визића. За производњу кулена у
вештачком омотачу први је Младен
ЛемаићизШида,другиГоранМишче
вићизВашице,атрећиДушкоМирко
вићизКузмина.

Побед ни ци 

Предраг Мујкић, Александар Вулин, Младен Лемаић, Ана Брнабић и Зоран Семеновић

Зоран Семе но вић
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значајманифестација каошто је „Куле
нијада“.
–Локалнеманифестацијекаошто је

„Куленијада“промовишуСремиСрбију
на најлепши начин  широм Европе и
света. У Шиду смо започели неколико
пројеката. Прва фаза реконструкције
Основне школе „Сремски фронт“ је
завршена,аускороикрећедругафаза
радова. У оквиру те школе, градимо
базенитосуновистандардикојепра
вимоуСрбији.Правимоновукотларни
цу, треба да се започну и радови на
Основној школи „Бранко Радичевић“.
Користимовуприликудазамолимпред
седникаОпштинеШиддасепроцедура

увезисаизрадомпројектно–техничке
документације убрза. Средства која су
издвојена за радове у ОШ „Бранко
Радичевић“ износе 500 милиона дина
ра. Издата је грађевинска дозвола за
изградњувртића,којићеиматикапаци
тетза140деце.Затоћусеускоровра
титиуШиддазавршимопројекте.Тако
ђе, честитам на развијеној локалној
производњи вина и сухомеснатих про
извода,реклајеАнаБрнабић.
Председник Општине Шид Зоран

СеменовићјерекаодаЕрдевик,шидска
општинаицеоСреммогудасепоносе,

У Шиду смо запо че ли 
неко ли ко про је ка та. Прва 
фаза рекон струк ци је 
Основ не шко ле „Срем ски 
фронт“ је завр ше на, а уско
ро и кре ће дру га фаза 
радо ва. У окви ру те шко ле, 
гра ди мо базен и то су нови 
стан дар ди које пра ви мо у 
Срби ји. Тре ба да се започ
ну и радо ви на Основ ној 
шко ли „Бран ко Ради че
вић“. Кори стим ову при ли
ку да замо лим пред сед ни
ка Општи не Шид да се про
це ду ра у вези са изра дом 
про јект но – тех нич ке доку
мен та ци је убр за. Сред ства 
која су издво је на за радо
ве у ОШ „Бран ко Ради че
вић“ изно се 500 мили о на 
дина ра. Изда та је гра ђе
вин ска дозво ла за изград
њу врти ћа, који ће има ти 
капа ци тет за 140 деце. Зато 
ћу се уско ро вра ти ти у Шид 
да завр ши мо про јек те, 
рекла је Ана Брна бић

На „Куленијади“ широка понуда сухомеснатих производа 

Ана Брна бићАлек сан дар Вулин
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јер имају лепо природно богатство и
људедоброгсрца.Такође,онсезахва
лио премијерки Брнабић и министру
Вулинукојисупосетили„Куленијаду“.
–ЖелимдасвикојисупосетилиЕрде

викпренесунајбољигласотомекакосе
правивиноипроизводикулен,алиисви
они производи које су пољопривредни
произвођачипредставили.ВладаРепу
бликеСрбијесасвимминистрима,ана
челу са председником Александром
Вучићемпочела је дабрине о општини
Шид.Развијамосе,долазеновиинвести
тори,градесеновефабрике,саобраћај
нице,аутопутеви,ионоштојенајважни
јеобнављамошколеимислимообудућ
ностисвих,апосебнообудућностисве
нашедеце,изјавиојеЗоранСеменовић.
Обраћајући се присутнима, министар

Вулин јеистакаодаћеОпштинаШиди
даљеиматиподршкуМинистарствауну

трашњихпословакадајеречомигрант
ској кризи. Он је позвао грађане да се
вакцинишукакобисвимоглидасеврате
нормалномживоту.
– Захваљујући председнику Вучићу у

свакидеоСрбијесеравномерноулаже.
УШидусеградешколе,ловиште јесве
боље,имамосвевишевинарија.Лепоје
битиунашојСрбијикојанапредује,која
се развија. Министарство унутрашњих
послова је увек на располагању свим
грађанимаиграђанимаШида.Захваљу
јемсештостесвиховихгодинамигрант
скекризебилистрпљиви,упорниишто
стеводилирачунаоинтересимаземље,
аМинистарствоунутрашњихпословаће
водитирачунадасепоследицемигрант
скекризеунајмањојмогућојмериосете,
истакаојеминистарВулин.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

ОПШТИНА ШИД

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Сав ска вода
добра за купа ње

Јав но кому нал но пред у зе ће 
„Кому на ли је“ Срем ска Митро ви
ца оба ве шта ва гра ђа не о резул
та ти ма ана ли зе сав ске воде, коју 
је извр шио  Завод за јав но здра
вље  Срем ска Митро ви ца.

 Ана ли за сав ске воде је извр
ше на дана 23. јуна и то на тач ка
ма узор ко ва ња: Река Сава  Мала 
пла жа, Река Сава  Поче так пла
же, Река Сава –„Дис пан зер“. 
Узор ци воде узор ко ва ни 23. јуна, 
испи ти ва ње завр ше но 29. јуна. 

Узор ко ва њем и ана ли зом 
физич ко  хемиј ских и микро би о
ло шких пара ме та ра  сав ска вода 
на наве де ним лока ли те ти ма 
одго ва ра 

зах те ви ма Уред бе о гра нич ним 
вред но сти ма зага ђу ју ћих мате
ри ја у повр шин ским вода ма и 
под зем ним вода ма и седи мен ту 
и роко ви ма за њихо во дости за
ње.

Пре по ру ке за здрав стве но без
бед но купа ње: избе га ва ти роње
ње, гњу ра ње, прска ње, ска ка ње 

и гле да ње у води, при ли ком ула
ска у воду посте пе но се рас хла
ди ти, оба ве зно се туши ра ти 
чистом водом са туше ва након 
изла ска из сав ске воде, врши ти 
над зор над купа њем мале деце у 
пли ћа ку је вода нај за га ђе ни ја), 
после јаке кише и олу је не купа ти 
се 23 дана, забра ни ти при ступ 
дома ћим живо ти ња ма, не седе ти 
на вла жном песку већ на про
стир ка ма.

Моли мо све сугра ђа не да се у 
току борав ка на пла жи при др жа
ва ју пра ви ла забра не игре с лоп
том у води и пешча ном делу пла
же обе ле же ном зна ко ви ма забра
не, како не би оме та ли одмор и 
рекре а ци ју посе ти ла ца Град ске 
пла же у Срем ској Митро ви ци.

Самом манифестацијом, избором
сухомеснатихпроизвода задовољнису
произвођачиикупци.
СлободанТадићизКузминапрвипут

учествује као излагач на „Куленијади“.
Какокаже,задовољанјепродајом.
–Сточарствомсебавимооко20годи

на.Дабиједанкуленбиоправиделика
тес,најпремесоморадабудедоброи
да се свиње хране разноврсном хра
ном,алиида једобрапушница.Тајни
састојак за добар кулен не бисмо баш
да одајемо. Кулен кошта од 1500 до

2000динара,кобасицесу900исланина
800 динара. Задовољни смо продајом,
казаојеСлободан
Младен Симић из Кузмина каже да

воли сремачке сухомеснате специјали
тетеидаје„Куленијада“добраприлика
дасепазари.
– Купио сам мало шваргле, кулен

нисам, јер га правим сам код куће. За
добар кулен је наравно битно добро
месо,алиидодацикаоштојевино,со,
паприка,абелилук јеобавезан,рекао
намјеМладен.

Важна је и добра пушни ца

Мла ден Симић Сло бо дан Тадић
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Ана Брна бић у Беше но ву
и Вели ким Радин ци ма

Пред сед ни ца Вла де Срби је Ана Брна бић, у прат
њи мини стра пољо при вре де Бра ни сла ва Неди мо
вић и гра до на чел ни це Срем ске Митро ви це Све тла
не Мило ва но вић,  посе ти ла је у субо ту 3. јула Беше
но во и Вели ке Радин це. Пре ми јер ка је у Беше но ву 
оби шла нову амбу лан ту у цен тру села и пункт за 
вак ци на ци ју. Она је у раз го во ру са мешта ни ма позва
ла све да се вак ци ни шу. Пред сед ник Саве та МЗ 

Беше но во Дра го љуб Лаке тић упо знао је пре ми јер ку 
са завр ше ним про јек ти ма у селу, од којих је нај но ви
ји асфал ти ра ње при ла зног пута до овог фру шко гор
ског места. 

У Вели ким Радин ци ма Ана Брна бић је посе ти ла 
сео ску цркву и са месним паро хом Душком Мар ја но
ви ћем и мешта ни ма Вели ких Ради на ца раз го ва ра ла 
о томе шта је нај по треб ни је да се ура ди у овом селу. 

Раз го вор са мешта ни ма Беше но ва: Све тла на Мило ва но вић, Бра ни слав Неди мо вић и Ана Брна бић

Оби ла зак сео ске цркве у Вели ким Радин ци маВакцинални пункт у амбуланти у Бешенову
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ЗОЛ ТАН ХЕГЕ ДИШ, ДИРЕК ТОР „СИР МИ У МАР ТА“

Лето богато догађајима 

Прошлог лета због неповољ
не епидемиолошке ситуаци
је, већина културних манифе

стација у Сремској Митровици није
одржано. С обзиром на то да у нај
већем сремском граду има више од
50 посто вакцинисаних грађана, али
и због повољније епидемиолошке
ситуације,стеклисусеусловидасе
овог лета одрже манифестације без
којих се лето уСремскојМитровици
баш и не може замислити. О томе,
које је програме спремиоЦентар за
културу „Сирмиумарт“, разговарали
смосадиректоромтеустановеЗол
таномХегедишом.Какојерекао,већ
јеодржан11.Међународнифестивал
„Маштаиснови“уМузејуСрема,ана
Житномтргујеодржангодишњикон
церт фолклорног ансамбла „Бранко
Радичевић“,алиитрадиционални16.
Џезблузфестивал.
–За22. јул смоиспланирали кон

цертАлександреПадров,аучество
ваћеиводитељкаЉиљанаЈанковић.
Њих две су прошле године, када су
биле блаже епидемиолошке мере,
имале програм са темом сремачких
песама. Било је заиста позитивних
критика. Нешто слично планирамо

22. јула, али у другачијем формату.
УфокусућебитиEXYUносталгија.
Програмћеобухватитипесмеседам
десетихиосамдесетихгодина.Нови
на јештоћепубликамоћидатражи
песме, које желе да чују. Направи
ћемо једну атмосферу митровачких
кафића и кафана седамдесетих и
осамдесетих година. Од 23. до 25.
јулајепериодкадаодржавамоЛиков
нуколонију.Тујенашстручнисарад
никМиланКардаш,адогађајреали
зујемо у сарадњи са КП Заводом и
ХотеломСрем,кажеЗолтанХегедиш.
Како нам је открио директорЦен

тразакултуру„Сирмиумарт“,тради
ционалнаимеђуМитровчанимаоми
љена манифестација „Срем фолк
фест“одржаћесеод13.до14.авгу
ста.
– Биће позвани митровачки фол

клорниансамбли,мађарскоихртват
ско уметничко друштво, КУД „Коло
мејка“ и КУД „Бранко Радичевић“.
Планједанашиансамблинаступају
првогданаманифестације,13.авгу
ста. Други дан, 14. август, резерви
санјезанаступегостијуизБањалу
ке,Бечеја,Обреновца.За15.август
смо планирали концерт тамбураша,

кажеЗолтанХегедиш.
Концертмитровачкихрокерајепла

ниран за 20. или 21. август, који би
могао да има и хуманитарни карак
тер.
Новина јеманифестација „Летона

Сави“,којасеочекујеутокомјула.
–Замисаоједасвакиданод10до

20часовапо једнаустановакултуре
имасвојпрограм.Тујенаступдечјег
хораТамареПајкановић.Бићеорга
низована дечја ликовна радионица.
Tакође,бићеодређенибројактивно
стисадецом.Затим,ту јеи приказ
латиноамеричких плесова. Углав
ном,чеканасједнолетобогатодога
ђајима,закључујеЗолтанХегедиш.

З. Попо вић

Зол тан Хеге диш

Тра ди ци о нал на и међу Митров ча ни ма оми ље
на мани фе ста ци ја „Срем фолк фест“ одр жа ће 
се од 13. до 14. авгу ста. Кон церт митро вач ких 
роке ра је пла ни ран за 20. или 21. август, који би 
могао да има и хума ни тар ни карак тер, каже 
Золтан Хегедиш

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: Кон фе рен ци ја пово дом  међу др жав ног про јек та CoPRIS

Боље реа го ва ње у ван ред ним ситу а ци ја ма
У сали Скупштине града, 2. јула

одржана је Конференција поводом
пројекта„Јачањекапацитетазаштите
и спашавањаCoPRIS“. Конферен
цији је присуствовао Петар Самар
џић заменик Градоначелнице, Томи
слав Јанковић народни посланик,
АлександарНаранџићдиректорВПД
„Сава“, Есмир Спахић менаџер про
јекта „Copris“, Сеад Хасић Секретар
Црвеног крижа града Тузла, иСлав
коСтјепићпомоћникградоначелника
градаТузла.
Финасирањеиреализацијапројек

та одвија се у оквиру инструмената
запретприступнупомоћ (IPA II)Про
грамапрекограничнесарадњеСрби
јаБоснаиХерцеговинаод2014.до
2020.године,који јеуговоренсанад
лежнимТелом за уговарањеСекто

ром за уговарање и финансирање
програмаиз средставаEU (CFCU) у
оквируМинистраствафинасијаРепу
бликеСрбије.Уговоренојесуфинаси
рањепројектаЕвропскеунијеувред
ностиод408.751еврашточини79,04
одстоукупне вредности пројекта, док
ћеостатаксредставаобезбедитипро
јектнипартнери.
Град Тузла као носилац пројекта,

у партнерству са Водопривредним
предузећем „Сава“ Сремска Митро
вица,ЦрвенимкрстомградаТузлеи
Ронилачким клубомСремскаМитро
вица, реализоваће пројектне актив
ностиупериодуод24месеца.
Водиља у реализацији пројектних

активности једасе јачањемкапаци
тета заштите и спашавања на пре
кограничном подручју, везаним за

спремност и одговор на природне
и друге несреће, пратећи најбоље
праксе из Европске Уније у превен
цији катастрофа те одговора свих
релевантних институција укључених
усистемзаштитеиспашавања,дуго
рочноојачајукапацитетисвихинсти
туција смањи рањивост лoкалне
заједнице и повећа отпорност на
природне и друге несреће у преко
граничномподручјуТузлеиСремске
Митровице. Прокејтом је планирано
формирање, обучавање, и опрема
ње прекограничног мултидисципли
нарногтимазареаговањеипружање
подршке у прекограничном подручју,
те обучавање и опремање припад
никаслужбизаштитеиспашавањау
ТузлииСремскојМитровици.

К. В.
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КОН ЦЕРТ ФОЛ КЛОР НОГ АНСАМ БЛА „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ” 

„Ови дани дуги, лет њи”

НаЖитномтргу1. и2. јулаодр
жанјегодишњикнцертФолклор
ног ансамбла „Бранко Ради

чевић“ под називом „Ови дани дуги,
летњи”. Организатор манифестације
јеЦентарзакултуру„Сирмијумарт“уз
подршкуГрадскеуправезакултуруи
спорт.Првиданманифестацијејебио
резервисан за наступе дечјег ансам
бла,каоигостијуизБосута,Кузмина
иМартинаца,докседругогданапред
ставиопрвиансамбл„БранкаРадиче
вића“иветераниузпратњуНародног
оркестра.Публикајеуживалауразно
врснимкореографијама,дечјимигра
ма, сплету колаипесмамаизразли
читихделоваСрбије.Манифестацију

је свечано отворионачелник Градске
управе за културу и спорт Васиљ
Шево,којијеизразиозадовољствојер
сеуСремскојМитровиципослегоди
ну и поданаорганизује овакавдога
ђај.Такође,он јенајавиовеликиброј
културнихманифестацијатокомлета.
–Формиранајераднагрупа,којаје

направила календар догађаја за ово
лето.Забавнииедукативнисадржаји
ћебитиорганизованизанајмлађена
Градској плажи у оквиру манифеста
ције„ЛетонаСави“.Онићеузигруи
крозрадионицеучитиокултури,исто

рији,алииотомечимесебавенаше
установе културе. У августу нас оче
кује„Сремфолкфест“,којинећебити
истог обима као претходних година,
али неће бити ни мање интересан
тан. Ту је и спектакуларан концерт
Војвођанског симфонијског оркестра.
„Вински парк“ ће бити одржан крајем
августа, када ће посетиоци моћи да
уживајуудобромвину,музици,друже
њу, дегустацији домаћих производа,
најавиојеШево.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Васиљ Шево

Годи шњи кон церт Фол клор ног ансам бла „Бран ко Ради че вић“

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пола века Збо ра атлет ских суди ја
У Хотелу „Срем“ 2. јула,

митровачкиЗборатлетских
судијасвечанојеобележио
50годинапостојања.Дома
ћин скупа је био Зоран
Максимовић, председник
Збора атлетских судија у
Сремској Митровици, а
дугогодишњим члановима
су уручене и захвалнице.
Збор има чак 26 судија са
националном лиценцом
1, девет са националном
лиценцом2и23саоснов
ном лиценцом. Секција
Атлетског клуба „Срем“ је
основана2.јула1970.годи
не,аЗборсеодвајаодклу
ба одваја 1982. године и
самостално егзистира под
називом Збор атлетских
судија Сремска Митрови

ца. У току постојања овог
удружења, број судија се
мењао,1986.ихјебило38,
а своју експанзију дожи

вљава 2007. године, када
је изграђен Атлетски ста
дион у Сремској Митрови
циидобија11новихсуди

ја. Митровачке судије су у
последњих 12 година, од
„Универзијаде“ у Београ
ду2009.године,судилена
преко 500 атлетских так
мичења, међу којима су и
четри европска првенства
итакмичењауоквирусрп
скогАтлетскогсавеза,каои
многобројнетркекојесусе
организовалеуСрбији.Ове
године, петдамаизСрем
скеМитровице јесудилои
на Београдском маратону.
Такође, Збор је ове годи
не постао богатији за још
шест судија, који су поло
жилисудијскииспитисте
кли основну лиценцу, тако
дасадаовоудружењеима
64судија.

З. Попо вић

Обе ле жен вели ки јуби леј 
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ЖАР КО ВАЦ

Радо ви на уре ђе њу Дома кул ту ре
Новац који смо издво ји ли није дово љан за ком плет но рено ви ра ње Дома кул ту ре, 

али је анга жо ва њем новог руко вод ства и дона то ра које су обез бе ди ли, ура ђе но више 
него што се могло са општин ским сред стви ма. Овде су били избо ри за чланове Савета 
месне заједнице, изла зност је била добра, а дошли су нови, мла ди и енер гич ни људи. 
Они су пока за ли да не тре ба само кука ти и тра жи ти нешто, него се тре ба анга жо ва ти 
и добро орга ни зо ва ти, рекао је Сла ђан Ман чић

УЖарковцу су у току
радови на уређењу
дела Дома културе,

у оквиру којих је и свечана
сала. Замењена је унутра
шњастоларија,постављене
нове електроинсталације и
расвета, постављено је око
300квадратнихметарапло
чица,просторијесуокрече
не,ау токусуирадовина
уређењу кухиње и тоалета.
Радови се изводе уз помоћ
локалне самоуправе, а у
жарковачком Дому културе
је29.јунабиоипредседник
Општине Слађан Манчић.
Вреднострадоваје550.000
динара и обезбеђена су у
општинскомбуџету.
После обиласка радова

председникМанчићјеизра
зио задовољство онимшто
је видео, али и похвалио
рад недавно формираног
новогСаветаМЗЖарковац.
–Новацкојисмоиздвоји

линиједовољанзакомплет
но реновирање Дома кул
туре, али је ангажовањем
новог руководства и дона
тора које су обезбедили,
урађено више него што се
могло са овим средствима.
ОвдесубилиизборизаМЗ,
излазност је била добра,
а дошли су нови, млади и
енергични људи. Они су
показали да не треба само
кукати и тражити нешто,
негосе требаангажоватии
доброорганизовати–рекао
јеСлађанМанчић.
Он је честитао на добро

обављеном послу и додао
даћеиовајуређенпростор
свакако утицати и на боље
функционисање Месне
заједнице,алиина култур
ниживотуовомселу.
–Мислимдасмонапра

вили добар посао са сред
ствима које смо добили.
Средства су правилно рас
поређена, али се ништа не
би могло без људи добре
воље, наших пријатеља из
ЖарковцаиРуме,привред
ника који су нам изашли у
сусрет. Када смо им рекли

шта планирамо да уради
мо,сложилисусесапомог
ну, а и мајстори су радили
за минималну цену – каже
Горан Бајић, председник
СаветаМЗЖарковац.
Он је додао да је ово

почетак радова и активно
сти,каконадаљемуређењу
Дома културе, такои самог
села. У Жарковцу има и
доста удружења, културно
уметничких,алииспортских,
каоштосуловачко,риболо
вачкои коњичкоудружење,
тефудбалскиклуб.

–Овајпросторјезацелу
Месну заједницу, ова сала
је за сва славља, рођенда
не,свадбе,запријемнаших
гостију. Биће комплетно
опремљена и климатизова
на.
И у другом делу Дома

културе касније планирамо
замену комплетне спољне
столарије, да се направи
новиулазурестораниједна
лепабашта,јерсмомисело
којенемакафану,акаквоје
тоселобезкафане–рекао
јеГоранБајић. С. Џ.

Оби ла зак радо ва у Дому кул ту ре у Жар ков цу

ОПШТИ НА ФИНАН СИ РА АНА ЛИ ЗУ ЗЕМЉИ ШТА

Новац за 2.200 узо ра ка
Каоипретходнихгодина,уоквиру

мера помоћи пољопривредницима,
локалнасамоуправаћефинансирати
2.200узоракаанализеосновнеплод
ности земљишта. Ове анализе се
раде у лабораторији Пољопривред
нестручнеслужбеРума,узусловда

супарцеленакојимасерадианали
занатериторијирумскеопштине.У
оквируовеосновнеанализеплодно
стивршисепроценаколичинехуму
са, укупног азота, лакоприступачног
калијумаифосфора.Узорковањеза
ратарскеиповртарскеусевесеврши

на дубини до 30 центиметара, а за
воћарско – виноградарске културе
узораксеузимасадубинедо30,али
исадубинеод30до60центиметара.
Ове анализе ће се радити до20.

децембра.
С. Џ.
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СКУП ШТИ НА ЦРВЕ НОГ  КРСТА РУМА

Увек тамо где су нај по треб ни ји
Извештај о раду Црве

ног крста Рума у про
теклој и план рада

за ову годину усвојени су
на седници Скупштине ове
хуманитарне организације
која је одржана 29. јуна. Др
МирославМилошевић,пред
седник Општинског одбора
Црвеног крста  Рума каже
да се сваке године, управо
крајем јуна одржавају ове
редовне седнице на којима
серазматра какосерадило
упретходнојгодиниидоносе
плановизатекућугодину.
–ГлавнеактивностиЦрве

ног крста су увек усмерене
напомагањенајугроженијим
становницима наше Општи
не.Ту је,пресвега, Народ
на кухиња и наше највеће
активностићебитиусмере

не на обезбеђивање услова
за њен несметан рад. Про
блеми у раду постоје, али
сенадамдаћемоусарадњи
са локалном самоуправом
изнаћи средства за рад и у
наредномпериоду,адосада
шњасарадњаједобра–ука
заоједрМилошевић.
Када је реч о осталим

активностима,тусуредовне
акције добровољног дава
ња крви које су се контину
ирано одржавале,  а пово
дом 14. јуна, Светског дана
добровoљнихдавалацакрви
организована јеисвечаност
и уручена су признања за
оне који су први пут, али и
вишепутадаликрв.

–Нашаактивностћебити
усмеренаинадаљупромо
цију вредности давалаштва
крви и привлачење младих.
Рад са младима је важан
и у области оспособљава
ња екипа за пружање прве
помоћи, каоибројна такми
чењауовојобласти–истиче
дрМилошевић.
Ванредна ситуација током

протеклеиове годинеиста
кла је и значај ангажовања
волонтера Црвеног крста у
многимситуацијама.
Волонтери су били укљу

чени у поделу хуманитар
них пакета најугроженијим
Румљанима, на акцијама
добровољног давалаштва,

алииуцелокупномпроцесу
масовне имунизације грађа
на.
– Ту смо увек када

затреба и где су грађани
нaјугроженији – поручио је
др Мирослав Милошевић,
председник ОО Црвеног
крстаРума. С. Џ.

Др Миро слав Мило ше вић

Изве штај о раду и пла но ви актив но сти Црве ног крста

ВЕЛИ КО ИНТЕ РЕ СО ВА ЊЕ РУМ СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА
ЗА БАЊ СКО ЛЕЧЕ ЊЕ

Бес плат но за 108 пен зи о не ра
Општинско удружење

пензионера Рума је у
претходном периоду

прикупљало пријаве заин
тересованих пензионера по
јавномпозивуФондаПИОза
бесплатну рехабилитацију у
бањама. Сваки пензионер је
могао да бира три бање, од
тогадвеизВојводине.
–Пријавионамсе341пен

зионерипремаодлуциКоми
сијерумскаопштина једоби
ла108места, што је знатно
више него прошле године.
Наравно, то је прелиминар
налиста,ималисмо13жал
би, алиако се некаи уважи,
овај број од 108 пензионера
сенећемењати.Послеконач
не листе, лекари прегледа
ју документацију и одређују

бање,абањепотомпозивају
кориснике – каже Светислав
Дамјанчук, председник ОУП
Рума.

Налечењеирехабилитаци
јупензионерићесепозивати
од краја августа, а потпуно
бесплатан боравак и лече
ње у бањи могу искористити
до априла наредне године.
Најбитнији критеријуми за
одређивањекоимаправона
бању су  дужина радног ста
жа,дужинаборавкаупензији,
као  и висина пензије. Гра
ница је била 29.378 динара
и што је пензија нижа од те
суме, добијао се и већи број
бодова.
–Изискустваранијихгоди

на, код бодовања увек буде
највише проблемаи нејасно
ћа код пензионера који има
ју и део иностране пензије –
додајеСветиславДамјанчук.

С. Џ.

Све ти слав Дамјан чук

Обу ста ва
сао бра ћа ја 
Од 1. јула важи потпуна

обустава саобраћаја на
делудржавногпутаIIАреда
бр.120надеонициСремска
Митровица  Вогањ и то у
зони пружног прелаза
„Вогањ“. До обуставе је
дошло због почетка радова
на реконструкцији надво
жњака „Вогањ“ који се
реконструише у склопу уго
вора о појачаном одржава
њу државног пута IА реда
бр.3АутопутБеоградШид,
деоница Сремска Митрови
ца – Рума. Током обуставе
саобраћаја на наведеном
путном правцу, теретна
возила ће адекватном сао
браћајном сигнализацијом
битиупућивананаалтерна
тивниправацпрекоЈаркаи
обилазнице око Руме, док
ћепутничкавозиламоћида
користелокалнипутШашин
циВогањ.Обавештавајусе
и сви превозници који сао
браћају у редовном линиј
ском саобраћају да благо
времено прилагоде трасе
кретањасвојихлинијаново
насталомрежиму.Планира
но је да радови на рекон
струкцији надвожњака трају
до1.октобра.
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Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“ се суфинансира из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

У РУМИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН 4. ЈУЛ, ДАН БОР ЦА

Овај датум је све ти о ник сло бо де
ПоводомДанаборца,4.јула,вен

це на спомен обележја погину
лимборцимаиродољубима,као

и народном хероју Милу Латиновићу
наГрадскомгробљууРуми,положиле
су делегације локалне самоуправе и
СУБНОРа,каоиСоцијалистичкепар
тијеСрбијеиЗеленестранке.
Томислав Милић, председник ОО

СУБНОРаРума је подсетио да је на
овајданпреосамдеценијаПолитбиро
КПЈдонеоистријскуодлукуопокрет
њуопштенародногустанкапротивоку
патораидомаћихслугу.Онсматрада
једржавазаборавилаиборцеиНОР,
тедадржавничиннијесамосрамота,
тојеитоталнонезнањеипотцењива
њесопственеисторије.
Кодспоменобележјастрадалимау

Другомсветскомратуговориојеи Сте
ванКовачевић,председникСОРума.
– На овај дан, наш народ бирајући

измеђупонизностииропстваидосто
јанстваислободејеизабраодостојан
ство и слободу, свесни тога да се до
тих вредности стиже само упорном и
храбромборбомузмногежртве.Наш
народјетајизборплатиоскупо,жрта
ва и огромним материјалним раза
рањима, а значајнежртве у томрату
судалиинашисуграђани,истакао је
Ковачевић.

Стеван Ковачевић је додао да је
слобода  имала своју цену, ажртава
датихзањусеморамосећатиизбог
будућих генерација, јер смо сведоци
све упорнијих напора да се историја
ревидира, да се они који су били на
погрешној страни историје предста
ве као носиоци светских историјских
вредност.
АлександраЋирић,заменицапред

седникаОпштине јеистаклада4. јул
заузимазначајноместоунашојисто

рији и тај датум не сме и неће бити
заборављен.
– Овај датум је веома значајан за

Другисветскиратиборбузаслободу
против фашизма. Наша је дужност и
обавезадаславимоовајданипразник,
миданасодајемопочастипоздравља
монашехрабрепретке, јер захваљу
јући њиховој  борби данас живимо у
слободној земљи и чувамо тековине
антифашистичкеборбе,реклајеАлек
сандраЋирић. С. Џаку ла

ПОЧЕ ЛО РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Кон церт пре ки ну ла киша
Овогодишње румско

Културнолетозванич
но је почело 1. јула и

трајаћедокрајаавгуста.Сва
какодаће семногиРумља
ни обрадовати садржајима
које ће им установе културе
припремити током два лет
њамесеца,послепрошлого
дишњепаузезбогпандемије
коронавируса.Културнолето
започело је великим зајед
ничким концертом Певачког
друштваиомладинскогхора
Храма ,,СветиСава“изБео
града, Дечијег хора „Раст
ко“ и Градског тамбурашког
оркестра ,,Бранко Радиче
вић“изРуме.Наспецијално
постављенојбини,сапрофе
сионалним озвучењем исто
времено је наступило 110
учесникаконцерта80хори
ста,каои30члановатамбу
рашког састава ГТО „Бранко
Радичевић“. Организатор
овогконцерта,којимјеизва

нично почело Културно лето
је Kултурни центар ,,Брана
Црнчевић“.
На жалост, овај амбицио

зноприпреманконцертипла
ниранипрограмнијемогаоу
потпуности да се реализује,
јергајепрекинулакиша,тако
дајерумскапублика,свакако
жељна квалитетних култур

них садржаја, могла да чује
свеганеколиконумера.
Катарина Филиповић,

директоркаКултурногцентра
„БранаЦрнчевић“Румајепре
концерта, рекла да је сли
чан концерт одржан 27. јуна
испред Храма Светог Саве
у Београду, у истом саставу.
Тако да је румска публика,

због времена, била ускраће
на за једно заиста изузетно
музичко вече. Концерту је
присуствовалаиАлександра
Ћирић,заменицапредседни
ка Општине, јер је локална
самоуправапокровитељКул
турноглета.
–  Културно лето  је тра

диционална манифестаци
ја која траје два месеца и у
њу су укључене све наше
установе културе: Завичај
ни музеј, Културни центар
и Градска библиотека, као
и Туристичка организација.
Заистајеовегодинеприпре
мљенлепибогатпрограм,а
овимконцертомпочињемои
настављамо традиционално
Културно лето које прошле
године нисмо организовали
из познатих разлога. Надам
седаћеРумљаниовегодине
уживати у свим програмима,
рекла је АлександраЋирић.
 С. Џаку ла

Адри ја на Бошко вић, Ката ри на Фили по вић
и Алек сан дра Ћирић

Сте ван Кова че вић и Алек сан дра Ћирић
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НАЈ БО ЉИ ШИД СКИ ЂАЦИ КОД ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ

Књи ге на поклон

Председник општине Шид Зоран
Семеновићприредиоје28.јунапријем
за најбоље ученике основних и сред
њихшколасатериторијеопштинеШид.
Председник је честитао ученицима

напостигнутимрезултатимаипожелео
им успеха у наставку школовања, уз

жељедасеједногдананаконзаврше
ногшколовањавратеушидскуопшти
ну, истичући да су они највеће благо
којелокалназаједницаима.Узчестит
ке сваком од ученика уручио је књигу
као симболичан поклон за постигнуте
резултате.

Зоран Семе но вић уру чио поклон књи ге нај бо љим ђаци ма у општи ни Шид

ВИДОВ ДАН СКИ СУСРЕ ТИ

Мла дост и лепо та на шид ским ули ца ма
Трећи Видовдански

сусрети дечјих фол
клорних група одржани

суунедељу27. јунауШиду.
Манифестација је почела
дефилеом у народним
ношњама чланова дечјих
фолклорних група, из порте
црквеПреносамоштијуСве
тог оца Николаја кроз Кара
ђорђевуулицудоТргакулту
ре,азавршена јеВидовдан
ским концертом учесника
овогодишње смотре на лет
њој позорници Културно

образовногцентра.Учесници
су били чланови КУД „Соко“
изИнђије,КУД„ВукКараџић“
из Темерина, УА „Чивија“ из
Шапца, ФА „Дукат“ из Старе
Пазове и домаћина СКУД
„СветиСава“
Другог данаВидовданских

сусрета, у понедељак 28.
јуна на летњој позорници
Културно образовног центра

одржан је Видовдански кон
церт. На препуном Тргу кул
туре наступили су чланови
СКУД„СветиСава“Шид,КУД
„Бранко Радичевић“ Ерде
вик, певачка група „Лазари
ца“ Шид, СКУС „Једнота“
Шид, солисткиње Теодора
Стојшић и Јована Брзак и
трубачки оркестар Данијела
Јокановића.

БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА 
Улицама Саве 
Шумановића

Традиционална бициклистичка трка
„Улицама Саве Шумановића“ у друм
скомбициклизмуодржанајепоследњег
викендајунауШиду.Бициклисткињеи
бициклистисусезаштобољипласман
уКупуСрбијеиВојводинетакмичилиу
четири категорије: пионири, кадети,
млађикадетиијуниори.
Трка је вожена кружном рутом ули

цамаШидаудужиниод2.800метара.
Најбоље троје такмичара из сваке
категорије је награђено медаљама и
вреднимнаградама.
Трку „Улицама Саве Шумановића“,

којасеодржаваод1996.године,орга
низоваојеБициклистичкисавезСрбије
и Војводине и Бициклистички клуб
ШидузподршкуОпштинеШид,Спорт
ског савеза општине Шид и Галерије
слика„СаваШумановић“.

Кон церт на лет њој позор ни ци КОЦа

Дефи ле шид ским ули ца ма

Медијски пројекат „Шид општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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НОВА ТУРИ СТИЧ КА АТРА КИ ЦИ ЈА У ИНЂИ ЈИ

Све ча но отво ре но Келт ско село
Учетвртак,1.јуласвечанојеотворено Келтско село у Инђији, темат

ски парк за најмлађе и музеј на
отвореном. Свечаном отварању прису
ствовали су поред представника Тури
стичкеорганизацијеиОпштинеИнђија,
амбасадорСАДауСрбијиЕнтониГод
фри и државни секретар за туризам
Жикица Несторовић. Како су истакли
представници Туристичке организације
изградњаКелтскогселатрајалаједевет
година.Упоследњедвегодиненајвише
серадилонаизградњитематскогпарка
аОпштинаИнђијауложилаје15милио
надинара,очему јенасвечаномотва
рањуговориопредседникОпштинеВла
димирГак.
–Напочеткусвогдругогмандатанаја

вио сам велика улагања и развој тури
зма уИнђији. ЗавршетакКелтског села
једанјеодпоказатељадаобећањеније
билосамомртвословонапапиру,иста
каојеГакидодао:
–Веомасамсрећанштосмореализо

валиједановакавпројекаткојијеједин
ственуСрему,алиишире.Такођесам
срећанјерИнђијавишенећебитипозна
та само као град привреде, већ и као
градкојиимамноготогадапонудитури
стима.
Министарство трговине, туризма и

телекомуникација суфинансирало је
пројекатизградњеКелтскогселаса8,9
милиона динара. Државни секретар за
туризамЖикицаНесторовићистакао је
даселичноувериодасупоменутасред
ства оправдано утрошена у изградњу
јединственогтематскогпарказанајмла
ђе те да ће ресорно министарство и
даље пружати подршку Туристичкој
организацијиопштинеИнђија.

–ФасцинирансамКелтскимселомјер
сам данас имао прилику да га видим
уживо.Овајмузеј свакакоћеобогатити
туристичкупонудуопштинеИнђијаалии
целенашеземље,рекаојеНесторовић.
КелтскимселомуправљаћеТуристич

каорганизацијаопштинеИнђија.Какоје
на свечаном отварању 1. јула истакао
директорМиланБогојевићвладавелико
интересовањапосетилаца.Премањего
вимречима,ценаулазницабићесимбо
лична,заодрасле200динараизадецу
старијуодседамгодина100динара.
– Радно време Келтског села биће

викендомод9до21час.Заорганизова
непосетерадићемопопотребирадним
данима.Веомасамзадовољанинтере
совањем будућих посетилаца, истакао

је Богојевић на свечаном отварању и
додао да ће посетиоци имати прилику
дапогледајумузејскупоставку,децаће
уживатиуразличитимврстамарадиони
ца,представамаимађионичарскимтри
ковима.У оквиру Келстког села налази
сеивештачкојезеропоредаутентичних
келтскихкућакаоиместозапредах.
Уоквирупрограмасвечаноготварања

Келстког селабројне званицеималесу
приликудаоддомаћиначујувишедета
љаоживотуКелтанапросторимаСре
ма али и да уживају у наступу групе
„OrthodoxCelts“.Иначе,Келсткоселоза
посетиоцеотвренојеусуботу,3.јулауз
бесплатанулазиучешћеурадионицама
намењенимдеци.

М. Ђ.

Амба са дор САДа у Срби ји Енто ни Год фри на отварању

ШЕК СПИР ФЕСТИ ВАЛ 

Тра ге ди ја Хамле та на отва ра њу
Француски театар Des

LumieresetdesOmbres
представом „Трагедија

Хамлета“отвориојеупетак,2.
јула8.међународниШекспир
фестивалуЧортановцима.
– Изводио сам и режирао

неколикоШекспировихдрама
исвакипутмејеодвеонанео
чекиванаместа.Овогпутаме
интуиција, према адаптаци
ји Питера Брука, француског
текстаЖанКлодаКаријераи
МариЕленеЕстјен,водилака
огромном знаку питања који
представљаТрагедијаХамле
та, рекао је Ги Пјер Куло,
редитељпредставеТрагедија
Хамлета.
Другог фестивалског

дана публици се предста
вио Народни театар Битола

представом History of mot
herfuckers  Korolian у режији
Андраша Урбана. Програм
на централној фестивалској
локацијиуЧортановцимазао
кружује„МојШекспир“Никите
Миливојевићаукоменекиод
нашихнајзначајнијихглумаца

крозмалеисповестиоличном
искуству и доживљају Шек
спира на сцени, покушавају
даодговоренапитањезашто
јеШекспиридаљенајиграни
јидрамскиписацсвихвреме
на,изаштосесматранајзах
тевнијимглумачкимзадатком.

Подсетимо, Шекспир
фестивал се од ове године
игра у два полувремена – у
јулуиуоктобру.ЧувениMag
betSardegnaTeatro/Compag
nia Teatropesrona из Италије
ће у у октобру гостовати на
сцени новосадског Српског
народног позоришта. Осни
вање Шекспир фестивала у
Србији иницирао је редитељ
Никита Миливојевић након
премијере његове представе
Хенри VI у чувеном лондон
ском Глоб театру 2012. годи
не. Поред UNIQUA осигура
ња, Шекспир фестивал од
почеткаподржавајуВладаАП
Војводине, Општина Инђија,
МинистарствокултуреиГрад
НовиСад.

М. Ђ.

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“

Осми Шек спир фести вал у Чор та нов ци ма



197. JUL 2021.      M NOVINE

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА УСВО ЈИ ЛА ЗАВР ШНИ РАЧУН ЗА 2020. ГОДИ НУ

Суфи цит од 108 мили о на
Одборници Скупштине општине

Инђија позитивно су се изјаснили
попитањуЗавршногбуџетаопшти

неИнђијаза2020.годинунаседнициодр
жанојусреду,30.јуна.Председникопшти
неВладимирГакистакаоједајеостварен
суфицитод108милионадинараупрошлој
годинизбогчегасвимогубитизадовољни.
– И не само прошле, већ и три годи

не уназад остварујемо суфицит у буџе
ту захваљујући домаћинском пословању.
Имали смо мању потрошњу у односу на
прилив у локалну касу. Најважније је да
нисмо потрошили више новца од износа
који смо приходовали у току 2020. годи
не,објасниојепредседникопштинеИнђи
јаосврнувшисеинаизвршењебуџетау
првих шест месеци текуће године, рекао
јеГак.

Он је додао да је задовољан
извршењем буџета иако  су ове године
преузетеобавезеизпретходногпериода.
–Садругестране,имамовеликепро

јекте због којих смо морали значајно да
подигнемо износ овогодишњег буџета.
Извршењебуџетауовомтренуткунијена
завидномнивоуалићеседокрајагодине
таситуацијазначајнопроменити,истакао
јепредседникопштинеИнђија.
Гак је каопримернавеодасуморали

до половине ове године чак трипут да
вршеребалансбуџета јерсупристизала
средствасавишихнивоавластизаодре
ђенбројпројеката,међукојимасуисред
ства за наставак радова на новој спорт
скојхали.
–ВладаВојводине јеобезбедилапре

ко420милионадинаразатаји јошнеке

пројектезбогчегасемењаизносубуџе
ту, а самим тим и његово извршење у
том,математичкомделу.Сдругестране,
кадаупоредимосредствакојамитроши
мо,туможемобитизадовољни,објаснио
јепредседникопштинеИнђијаВладимир
Гак.
Осимодлукеозавршномрачунубуџета

општинеИнђијаза2020.годину,одборни
цисудонели,измеђуосталогизакључак
о прихватању извештаја о раду јавних
предузећачијијеоснивачопштинаИнђи
ја запериод од1. јануарадо31.марта
2021. године, као и  решење о давању
сагласности на одлуку о усвајању изме
на и допуна Програма пословања ЈКП
„Водоводиканализација“Инђијаза2021.
годину.

М.Ђ.

Под во жњак код Град ског
ста ди о на пуштен за сао бра ћај
Усреду, 30. јуна председник Општине Инђија Владимир Гак обишао

је нови подвожњак код Градског
стадиона, који је након тога и званично
пуштензасаобраћај.Упитањуједеоница
дугаукупно330метаранакојусечекало
десетмесеци.Какојеистакаопредседник
ОпштинеИнђија, радовинаподвожњаку
сузавршениипрерокаалинеупотпуно
сти,осталоједасеурадепешачкобици
клистичка стаза, паралелна улица као и
целокупнајавнарасветаутомделуграда

алииусамомподвожњаку.
– С обзиром на то да је тешки терет

нисаобраћајмесецимауназадпролазио
УлицомБранкаРадичевића, која није за
то предвиђена, инсистирали смо да се
подвожњаккодГрадскогстадионазаврши
ипрерока.Садајесаобраћајупотпуно
стинормализованиуспелисмодаоства
римо вишедеценијски сан свих мештана
овогделаграда,објаснио јеГакидодао
да ће ускоро бити завршена и јавна
расветакаоидруги,преосталирадови.

Директор Јавног предузећа „Инђија
пут“Марко Гашић истакао је да ће рад
нициускоропоставитипетбандерапоред
надвожњака,којесуиранијебиленатом
месту.
–Заразлику од старих, новебандере

ћеосветљаватиипутитротоар,рекаоје
Гашићидодаодаћебитипостављенаи
јавнарасветаусамомподвожњакузашта
језадуженизвођачрадованапрузиБео
градБудимпешта,рускиРЖДИнтерне
шенел. М. Ђ.

Марко Гашић и Владимир Гак

ИНЂИ ЈА
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ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ СТА РА ПАЗО ВА  ОБЕ ЛЕ ЖИО ЈУБИ ЛЕЈ

Шест деце ни ја посто ја ња

Центар за културу Ста
ра Пазова је у среду,
30. јуна ове године

прославиосвојрођендани
шест деценија постојања.
Овајавнаустановакултуре
је  регистрована 30. јуна
1994.године,алијеоргани
зовање културногживота у
старопазовачкој општини
започелоје још1960.годи
не оснивањем Радничког
универзитета „Борис
Кидрич“,  са Центром за
образовање и Центром за
културу,наводисеудоку
ментарном филму који је
приказанупозоришнојсали
у Старој Пазови на свеча
ности поводом обележава
ња шест деценија рада
установа културе.  Иако је
јубилејбиопрошлегодине,
прославајезбогпандемије
коронавирусапомерена.
Трансформацију Раднич

ког универзитета, који је
прошао кроз још неколико
реорганизације,  у сада
шњиЦЗКиницираојетада
шњи директор Милан Пје
вац.
– Идеја Радничког уни

верзитета јебилапревази
ђена већ у то време. Већ
смоималикадровеоформ
љенеуредовнимшколама,
нијевишебилопотребеза
ванредним школама, тако
да је тајцентарзаобразо

вање изгубио смисао, и
требало је видети како и
штадаље.Билојетохерој
ско време, када смо не
штедећисебе,насшесторо
запосленихрадилисве, од
организације до физичких
пословаусмислусређива
њадомовакултуреунеким
местима, присетио се Пје
вац.
Одоснивања, општинска

установа културе пружала

је грађанима у старопазо
вачкој општини задовољ
стводружењасамузичари
ма и музичким групама и
ансамблима, пажња је
поклањана позоришној и
ликовнојуметности,филму,
каснијеиздавачкојделатно
сти.Много јељудиугради
ло себе у развој културног
живота а на сценама  у
свим местима општине
гостовалисувеликанисрп

Честитајући јубилеј  Драга
на Милошевић, покрајинска
секретарказакултурујерекла:
–Морамда истакнем да је

ова установа заправо понос
свихнас,поносчитавеВојво
дине,несамоопштинеСтара

Пазова, зато што је у проте
клих 60 година остварила
бројнеманифестације,реали
зовала силне концерте, изло
жбе, књижевне вечери, пред
ставе.Суштинајеутоме,даје
оваустанованашдрагуљ.

Понос Вој во ди не

Награ ђе ни

Дра га на Мило ше вић

За дуго го ди шњу 
подр шку, пла ке те и 
захвал ни це при па
ле су поје дин ци ма 

и уста но ва ма, од 
тога јед на пост хум
но нови на ру Зора

ну Мили ћу. За 
афир ма ци ју кул ту
ре пла ке ту је доби

ла и нови нар ка 
Анђел ка Мали, 

затим РТВ Ста ра 
Пазо ва, Савез ама

те ра општи не,  
Покра јин ски секре
та ри јат за кул ту ру 
на челу са Дра га

ном Мило ше вић и 
осни вач Општи на 
Ста ра Пазо ва коју 
води пред сед ник 

Ђор ђе Ради но вић
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„ПИН КИ ЈЕ ВА“ ШКО ЛА

Лана Бачван ски,
ђак гене ра ци је

У присуству родитеља,
наставника и другара из
школскеклупеууторак,29.
јунаодржанајемаласвеча
ностустаропазовачкојБелој
згради, на којој су пред
стављени најбољи учени
ци Основне Школе „Бошко
Палковљевић–Пинки“ који
завршавају осмогодишње
школовање.
У одлазећој генераци

јиима13Вуковаца,аосим

ученицегенерације,призна
њасуурученаиспортистки
њи и спортисти генерације.
Лана Бачвански из VIII 2 је
ђак генерације док су нају
спешнијиспортистиТамара
Мишић и Марко Блануша.
Основна школа „Б. П. Пин
ки“ испратила је 99 осма
ка, а у нову школску годи
ну 2021/2022. уписала 107
ђакапрвака.

Д. Г.

Лана Бачвански

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ 

Реба ланс
буџе та
Одборници СО Ста

ра Пазова заседали
су у среду, 30. јуна

подесетипут,аседницису
присуствовала 43 одборни
ка и одборница. Већином
одборничких гласова усво
јене су све тачке дневног
реда.Дата је сагласностна
предлогОдлукеоребалансу
буџетаопштинеСтараПазо
ва заову годину по коме је
укупни буџет општине сли
чандосадашњем,3милијар
деи76милионадинара,али
су извршене одређене про
менеуконкретнимпозиција
ма.Разматранисуизвешта
ји о раду месних заједница
Нови Бановци и Голубин
ци као и о радуОпштинске
управе.Одборницисуусво
јили  и ребалансе буџета

„Топлане“, „Чистоће“, „Урба
низма“иОпштинскестамбе
не агенције, као и одлуке о
спровођењу јавних конкур
сазаименовањедиректора
јавних предузећа „Чистоћа“,
„Водовод и канализација“ и
Општинска стамбена аген
ција.Надневномредујебио
и предлог измене Кадров
ског плана Општинске
управе и Службе буџетске
инспекције.
На поменутој  седници

Скупштине општине одбор
ничкезаклетвеположилису
нови одборници, Лазо Гра
бовицаиЗоранАшћерић.
Десетом заседању локал

ног парламента присуство
вао јеипредседникОпшти
не Ђорђе Радиновић са
сарадницима. Д. Г. 

ске  и југословенске сцене
из свих области културе и
уметности. Непрекидна је
сарадња са културно –
уметничким друштвима и
Савезом аматера општине
изкојесупроизашлемноге
манифестације. Након
реновирањазградеЦентра
за културу где је седиште
установе, у Светосавској
27,2003.годинејеотворе
наГалеријакојаодпредве
године носи име мултиме
дијалне уметнице Мире
Бртке, а где излажу како
уметници са ове територи
је,такоизцелеземље.
Садаима14запослених,

а функцију директора оба
вљаВладимирКеркез,који
јеистакао,дасигурносвега
тога не би било да није
било сјајнихљуди у проте
клих60годинакојисубили
талентовани, вредни, жељ
нидапокажунекисвојтале
нат.
–Сигурноданијетога,ни

ова установа, не бидошла
досвог60.рођенданакроз
неколико институција које
супретогапостојале. Ово
је само један тренутак у, ја
се надам, дугој историји
културеСтареПазове.Није
битно како се установа
зове,већјебитнодакулту
ра овог града живи, да се
децабавелепимстварима,
дасебавеуметношћуида
имајужељузатимадаим
омогућимо услове како би
моглида искажу свој тале
нат, да они који дођу за
наманаставенатемељима
којесмоиммипоставилии
датотакоидеубудућности
назадовољствосвих,рекао
јеКеркез
Задугогодишњуподршку,

плакете и захвалнице при
палесупојединцимаиуста

новама,одтога једнапост
хумно новинару Зорану
Милићу.Заафирмацијукул
туре плакету је добила и
новинарка Анђелка Мали,
затим РТВ Стара Пазова,
Савез аматера општине,
Покрајинскисекретаријатза
културу на челу са Драга
номМилошевићиоснивач,
ОпштинаСтараПазовакоју
води председник Ђорђе
Радиновић.
– Ја чиним свештомогу

каошточинимусвимобла
стима, тако и у  области
културеизаиста,морамда
похвалим директора и
његове запослене, сарад
нике, да чине велики труд.
Заједно са Општином која
се увек труди да помогне,
направили смо да Стара
Пазова буде препознатљи
ва у многим сегментима
културе у целој нашој
земљипаишире.Много је
уложено у претходном
периоду у адаптацију позо
ришне сале уСтаројПазо
ви,СтаримБановцима,сад
серадиуНовојПазовиау
наредномпериодујеупла
ну да свако место добије
својдомкултуре,такодасе
планира изградњи домова
културе у  Белегишу, Голу
бинцима и Крњешевцима,
рекаојеРадиновић.
Замузичкодрамскипро

грам на свечаности поста
ралисусекултурнипрега
оци  из ове средине, који
настављају да стварају на
добро утабаним стазама, а
у  години обележавања
јубилеја за све љубитеље
културевећнеколиконеде
љаЦЗКорганизујебесплат
не позоришне представе и
концертеувишеместаста
ропазовачкеопштине.

Зден ка Кожик

Вла ди мир Кер кезМилан Пје вац

Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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БЕС ПЛАТ НО ЛЕТО ВА ЊЕ ЗА 52 НАЈ БО ЉА УЧЕ НИ КА

Десет дана у Хер цег Новом
Про шле годи не је изо ста ло наград но лето ва ње због епи де ми је коро на виру са, али 

ове годи не наста вља мо тамо где смо ста ли прет про шле годи не. И не само са наград
ним лето ва њем, него и низом дру гих мера подр шке нашој нај у спе шни јој деци, рекао 
је пред сед ник општи не Сини ша Ђокић

Педесет двоје најбољих
основаца и средњошко
лаца са територије

општине Пећинци отпутовали
су,усреду1.јула,назаслуже
но наградно летовање у Хер
цегНови,којевећседмугоди
ну организује Спортски савез
„Развојспортова“,афинансира
пећиначка локална самоупра
ва.
Ученикејенапутиспратиои

председник општине Пећинци
СинишаЂокићкојинамјетом
приликом рекао да је ово
награднопутовањесамоједан
вид подстицаја за децу који
спроводи пећиначка локална
самоуправа,каоида једобра
сарадња са Спортским саве
зом и образовним установама
на територији наше општине
резултовала низом мера
подршkе образовању које све
имају један циљ – усмерити
децупрвенственонаконтинуи
раностицањезнања,алиина
спортскеактивности.
–Прошлегодинејеизостало

наградно летовање због епи
демијекоронавируса,алиове
године настављамо тамо где
смосталипретпрошлегодине.
Инесамосанаграднимлето
вањем, него и низом других

мера подршке нашој најуспе
шнијој деци.Почели са радом
и пећиначки базени, где сви
одличниученицисатериторије
нашеопштинеимајубесплатан
улаз током читаве купалишне
сезоне,анареднихданапочи
ње и бесплатнашкола плива
њазасвемалишанекојижеле
данаучедапливају,алиионе
малостаријекојижеледауса
врше разне стилове пливања.
Циљнамједасвудецукојасе

токомшколске године труде и
вредно раде на крају и награ
димо,каоидауправоонабуду
пример другој деци. Драго ми
једајесвевишеодличнихуче
никаидобрихспортистаусве
триосновнешколе,каоисред
њојшколи,којисвојимзнањем
иангажовањемнакрајушкол
ске године заслуже овакве
награде – истакао је први
човекпећиначкеопштине.
Каои сваке године, полови

на ученика је заслужила
наградно летовање на основу
успеха у учењу, а друга поло
вина на основу резултата
постигнутих у школском спор
ту.
Родитељиученикаћередов

но моћи да се информишу о
активностимадецетокомлето
вања,каоиотачномвремену
повратка путем званичне пре
зентације Општине Пећинци
www.pecinci.org.

Нај бо љи ђаци отпу то ва ли у Хер цег Нови

ПОЧЕ ЛО ДЕЧ ЈЕ КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Осмесима улепшано лето
Веселиосмесинајмлађих,

шарени костимиибало
ни преплавили су пећи

начко шеталиште у четвртак
1.јула,чимејезваничнозапо
чела манифестација Дечје
културнолето, уорганизацији
Културног центра Пећинци, а
подпокровитељствомОпшти
неПећинци.
Свечаном отварању, у име

председника Општине Сини
ше Ђокића, присуствовао је
његов заменик Зоран Војкић.
Он је том приликом рекао да
је право задовољство конач
но бити са публиком, погото
вонајмлађом,собзиромдаје
прошле године епидемиоло
шка ситуација изискивала да
секултурниизабавнисадржа
јипласирајуонлајн.
–Драгоми је да је Култур

ни центар ове године успео
да, заједно са Предшколском
установомиСаветимамесних
заједница, организује Дечје
културно лето,што јеОпшти

наПећинциздушноподржала.
Ове године се полако враћа
мо публици, за почетак оној
најмлађој, а наш заједнички
циљједецаусвих15насеља

токомлетњеграспустаужива
јуудечјимпредставама,дасе
забавеиопусте,рекао јеВој
кић.
ОвогодишњеДечјекултурно

летотрајаћеод1.до31.јула.
Како нам је рекао директор
КултурногцентраЈованДевр
ња,токоммесецдананајмла
ђи у свих 15 насеља сваког
четвртка, петка и суботе, од
19часова,бићеуприлицида
уживајуудечјимпредставама
наотвореном.
Упетак,2. јула,удворишту

Етно куће Путник, најмлађи
становнициКупиновауживали
су упредставама, анајмлађи
Шимановчани,усуботу,3.јула
19 часова у парку кодшколе.
У оба насеља је пре почетка
представе одржан и маскен
бал.

Манифестација за сву децу
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ПЕЋИ НАЧ КИ БАЗЕ НИ

Отво ре на сезо на купа ња

БазениуПећинцимазва
ничносуотворилисво
је капије 30. јуна, чиме

је започела нова купали
шна сезона, а спасод троп
ске врелине на базенима су
потражилибројнипосетиоци
изпећиначке,алиисуседних
општина.
Токомврелихлетњихдана

пећиначки базени већ годи
наманудесвојимпосетиоци
ма бројне садржаје, како би
квалитетно провели одмор,
расхладили се и забави

ли. Посетиоцима базена
свих узраста на располага
њусупоредвеликогбазена,
мањи базен намењен деци
и хидромасажни базен, као
и бројни спортски садржаји
попут:одбојкенапеску, сто
ног тениса, стоногфудбала,
шахаидечијегигралишта,а
освежењемогудапотражеу
кафебару.
Од првог дана па све до

краја купалишне сезоне
улаз на пећиначке базене
ће бити бесплатан за све

одличне ученике са терито
ријеопштинеПећинци,асве
штоимјепотребноједакао
доказ донесу копију сведо
чанстваилиђачкекњижице.
Изуправебазенанајавље

ноједаћеусреду7.јула,у
19часова,почетисарадоми
бесплатнашколапливањаза
децу.Овајпрограмвећдеве
ту годину заредом Базени
Пећинци реализују у сарад
њи са Спортским савезом
„Развојспортова“ипећинач
комлокалномсамоуправом.

Рас хла ди ти се и заба ви ти, све се може на пећи нач ким базе ни ма

МУЗИЧ КА ШКО ЛА

Успе шно завр ше на годи на
Након недавно одржаног завршног

концертаистуреногодељењарум
ске музичке школе „Теодор Тоша

Андрејевић“ у Пећинцима, полазници
овогодељењаприступилисуполагању
годишњих испита и смотри из главних
предмета.Испитесу,поречиманастав

ника тамбуреДејанаЋирковића, поло
жилисвиученицисаодличнимуспеси
маитакосеуписалиунаредниразред.
Како кажу у овој музичкој школи,

током маја је организован пријемни
испит за нове ученике, када је прове
руслухаиритмапрошлочак14нових

ученикакојисупримљениуприпремни
разреди15 ученика који су примљени
у први разред. Уједно, шесторо учени
какојисупохађаливанредно,такођесу
положили своје годишњеиспите, те ће
сеодсептембрапридружитиученицима
који похађају редовну наставу инстру
мената и солфеђа у музичкој школи у
Пећинцима.
Још један од полазникаМШ „Теодор

Тоша Андрејевић“ у истуреном одеље
њу у Пећинцима на одсеку хармонике,
Иван Милићевић, недавно је постигао
запажен успех на такмичењу „Мајски
музички сусрети“ у Лазаревцу на којем
јеосвојиодругунаграду.Иван јеукла
синаставникаНиколеЈовановића, који
кажедасезаистапоносирадомитру
домсвогученикаидамупредвиђаброј
неуспехеубудућности.
Истурено одељење румске музичке

школеуПећинциманастављасвојрад
упоредосаосновнимисредњимшкола
ма,поистомкалендару,од1.септембра
текућегодине.

Наставник хармонике Никола Јовановић са својим ђацима

ТШ „МИЛЕН КО
ВЕР КИЋ НЕША“

Чети ри
обра зов на 
про фи ла
Након коначних резул

тата мале матуре, осмаке
очекује попуњавање листе
жеља за упис у средњу
школу, а средња Технич
ка школа „Миленко Вер
кић Неша“ у Пећинцима
будућим средњошколцима
и ове године нуди широк
избор образовних профи
ла. За наредну школску
2021/2022. годину у пећи
начкој школи прилику да
сеобразујеимаће120уче
ника,токомтрогодишњеги
четворогодишњегшколова
ња.Образовнипрофилиза
којесеосмациуовојшкол
скојгодинимогуопредели
ти су: трговац 30 ученика
(3 године), финансијски
администратор 30 ученика
(4 године), техничар меха
тронике30ученика(4годи
не)ииндустријскимехани
чар 30 ученика (3 године).
Детаљније информације о
профилимаи самомупису
могуседобитипутемтеле
фона: 022/2435100, или
сајта школе www.tspecinci.
edu.rs.

Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Тре нинг не ути че  само на физич ки раз
вој дете та, ути че и на целокупан пси хо
фи зич ки раз вој. Без лажне скром но сти, 
могу да кажем да сам од пот пу но асо ци
јал не деце тре на жним про це сом дошла 
до пот пу не тран сфор ма ци је и та су деца 
поста ла дру же љу би ва и нису више била 
пову че на у себе, каже Кри сти на Жива но
вић, про фе сор физич ког вас пи та ња

Чињеницу да деца у
малој средини немају
изборакада јебавље

њеспортомупитањуувиде
ла је Кристина Живановић,
професорфизичкогваспита
ња из Черевића. Иначе, у
томместунепостојиниједан
спортски клуб, те су деца
приморанадаодлазеуБео
чин или Нови Сад, што је
оптерећујућеи задецуи за
родитеље.Збогтогајереши
ладаоснујеШколицуспорта
„Рекреација“.Иначе,Кристи
наимаизасебебогатукари

јерууџуду,апрошлегодине
је и била добитница Окто
барске награде Општине
Беочин.
– Пошто су моји спортски

почеци везани за џудо сек
цију у Черевићу у старој
школској учионици са поце
паним струњачама и пошто
сетасрећа,којусмоосећа
ли када идемо на тренинг
није могла описати речима,
хтеласамтаконештослично
даосетеиданашњадецау
Черевићу. Јер, у модерно
време,децасуусмеренана

мобилне телефоне, таблете
, рачунаре и телевизоре и
полако али сигурно постају
асоцијална,штоникаконије
доброзањиховразвој.Шко
лица постоји шест година,
почецисубиливрлопоража
вајући, јер сам скоро шест
месециималадвадететана
тренингу.Међутим,успорту
сам научена да одустајање
нијеопција,кажеКристина.
Школица је базирана на

развијање  координације,
моторике и основних антро
помоторичких способности,
гипкости,еластичностидете
таиимаоко40децеузраста
од три и по до шеснаест
година.
–Управојеразвијањеових

способности веома важно,
јерсууданашњемвремену
веома запостављене.

Основни циљ Школице је
усмереннадецуодтриипо
до седам, осам година како
бих им помогла да одаберу
спорткојимћеседаљебави
ти.Јер,уШколицисепоред
антропомоторичких способ
ности пролази кроз све
основнеспортовесалоптом
што подразумева фудбал,
кошарку, рукомет и одбојку,
укључује се гимнастика,
основнипокретиборилачких
вештина и наравно атлети
ка, која је незаобилазна
спортска дисциплина. Про
ласкомкрозсветеспортове
детепроналазисебисродан
спорт. У старијем узрасту
смобазиранинакорективну
гимнастикуипраћењераста
и развоја деце, која улазе у
пубертет да би се избегао
деформитет кичме и равна

Школица спорта „Рекреа
ција“ функционише у сали
зафизичкоОсновнешколе
„Јован Грчић Миленко“ у
Черевићу.
– Услови  за рад су

коректни и трудимо се да
све што можемо урадимо
дапобољшамоуслове.Мој
став је да све што купим,
направим или набавим од
справазавежбањеоставим

у школи како би их деца
користилаинасвојимчасо
вима физичког код учите
љица. Морам да истакнем
да имам одличну сарадњу
садиректоромшколегоспо
дином Драганом Митићем,
којизнадајеовоједнаврло
корисна ствар за децу у
мањим срединама и подр
жава ме у даљем раду,
истичеКристина.

Добра сарадња
са школом у Черевићу

У здра вом телу, здрав дух

ШКО ЛИ ЦА СПО Р ТА ЗА ДЕЦУ „РЕКРЕ А ЦИ ЈА“ ЧЕРЕВИЋ

Кри сти на Жива но вић
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Поред тре нин га, децу водим и у шет ње 
по Фру шкој гори, што је важно, јер учи мо 
о при ро ди и њеном очу ва њу. Нема ништа 
леп ше него виде ти срећ но и насме ја но 
дете, а када је оно такво, лак ше усва ја 
нова зна ња, каже Кри сти на

стопала. Тренинге одржава
мотрипутанедељноитрају
сатвремена.Поредтренин
га,децуводимиушетњепо
Фрушкој гори,што је важно,
јеручимооприродиињеном
очувању.Неманишталепше
неговидетисрећноинасме
јано дете, а када је оно
такво, лакше усваја нова
знања,кажеКристина.
Она напомињеда је врло

важнодаседецабавебило
каквим видом спортске
активности.
– Тренинг не утиче  само

на физички развој детета,
утичеинацелокупанпсихо
физички развој. Без лажне
скромности, могу да кажем
дасамодпотпуноасоцијал
не деце тренажним проце
сомдошладопотпунетран
сформације и та су деца
постала дружељубива и
нису више била повучена у
себе. Осећај другарства,
заједништва, прихватања
различитости, осећаја да
треба помоћи су исто тако
врловажнииразвијајусена
тренинзима,објашњаваКри
стина.
ОснивањемШколице спо

рта, Кристина је желела да
спорт направи доступним
дециуЧеревићу,којанемају

многоизборакадајебавље
њеспортомупитању.
– Черевић има око око

3000 становника и поред
Школице, коју водим, не
постоји апсолутно ништа
више када је реч о спорту.
Фудбалскиклубјеугашен,а
фудбалскистадионјеруини
ран и запуштен. Да родите
љинепокосеједандеоста
диона,децанебиималагде
дасеокупеидаиграјуфуд
бал. Веома је страшно и
поражавајуће што се све
гледа кроз финансијску
добит, а ње нема у малим
срединама. С друге стране,
имаитогаколикосуродите
љи спремни мало да се и
жртвују за своје дете. Није
само до средине у којој се
живи. Ствари никада нису
црне или беле. Чланарина
заШколцуспорта„Рекреаци
ја“износи500динарамесеч
но, што и није неки велики
износ. Нисам неко ко гледа
само профит. Уколико буде
вишка новца, онда правимо
излете или новогодишњи
маскенбал што је редовна
ствар код нас у Школици.
Важноједасудецаздраваи
срећна, завршава наша
саговорница.

З. Попо вић

„Рекре а ци ја“ има око 40 чла но ва

Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Беочин.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Бес плат ни
уџбе ни ци за прва ке
Председница Општине

Беочин Мирјана Малеше
вић Милкић са својим нај
ближим сарадницима одлу
чила је да се првацима за
наредну школску обезбеде
уџбеници. Сви ученици
Основне школе „Јован
Грчић Миленко“ и Основне
школе„ЈованПоповић“,који
у септембру полазе у први
разред добиће бесплатан
комплетуџбеника.Председ
ница је већ неколико пута
истакла да је најважније
улагати у образовање мла

дих, па је сходно томе
општинско руководство
донело одлуку да пружи
подршку родитељима нај
млађихиолакшаимфинан
сијскииздатак,аданајмла
ђе ученике мотивишу да
будууспешниусвомшколо
вању. Такође, ни старији
ученицинисузаборављени,
те је осим знатно увећаних
стипендија за средњошкол
цеистуденте,донетаодлу
каоповећањурегресирања
превоза за ученике са 25
постона50посто.

ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Награ ђе ни
нај бо љи ђаци

ОпштинаБеочинуприличи
ла је 2. јула традиционални
пријем за најуспешније ђаке
основнихшкола са територи
је општине, Основне школе
„ЈованГрчићМиленко“изБео
чинаиОсновнешколе„Јован
Поповић“ из Сусека. Учени
ке је примила председница
ОпштинеМирјанаМалешевић
Милкић,председникСкупшти
неопштинеНемањаВилићи
начелник Општинске управе
Секула Петровић. У Вели
кој сали Скупштине општине
Беочин пригодним наградама
награђеноје19ученика.
Награђени су носиоци

дипломе ,,Вук Караџић” из
Основне школе „Јован Грчић

Миленко“ из Беочина су: Вук
Петровић, Марко Ворачек,
Лана Савић, Петар Стегић,
АњаСимић,ВладимирТодић,
ЛукаЈакоповић,ЛукаКоваче
вић,АндрејРалбовски,Нико
ла Германац, Јелена Дани
чић,СараРесановић,Никола
Рибић, Анђела Савић, Мар
ко Свирчевић и Нада Челар.
Награђени ђаци из Основ
не школе „Јован Поповић“
у Сусеку су Стефан Крстић,
Софија Јуришић и Верица
Обрадовић.Лаптопнапоклон
добили су ученици генераци
је из обешколе:Никола Гер
манац из Беочина и Стефан
КрстићизСусека.

фото: Исмет Аде мов ски



26 7. JUL 2021.  M NOVINE ОПШТИНА ИРИГ

ЗАПО ЧЕО ПРО ЦЕС ИЗРА ДЕ СЕД МО ГО ДИ ШЊЕГ ПЛА НА
РАЗ ВО ЈА ИРИ ГА

Визи ја одр жи вог раз во ја
Уиришкој општини се

ушлоупроцесизраде
плана развоја Општи

не за период од 2022. до
2028.године,којисереали
зује у складу са Законом о
планском систему Републи
кеСрбије.
– Претходни документ

стратегије одрживог развоја
Општине рађен је за пери
од од пет година и важио је
до 2020. године. Покрајин
ски секретаријат за локалну
самоуправу нам је доделио
милион динара за израду
овогдокумента,којисесада
ради за период од седам
година. Поступак израде ће
трајати шест месеци, нацрт
програмаћепрвобитинајав
номувиду, а потомби гадо
краја годинетребалоусвоји
ти на скупштинској седници
– каже Богданка Филиповић
Лекић, саветница завођење
јавнихинвестицијауСлужби
за привреду иЛЕРОпштин
ске управе у Иригу, да би

се примењивао од наредне
године.
Циљ израде овог плана

је стварање визије одржи
вог развоја општинеИриг и
дефинисање приоритетних
циљеваразвојаиодговара
јућих мера заснованих на
унапређењу свеобухватног
квалитета живота грађана,
подстицање убрзаног еко

номског развоја, планско
и рационално коришћење
природних ресурса, обез
беђење социјалног напрет
ка и смањење сиромаштва.
Ту је и пружање квалитет
не здравствене заштите и
образовања, унапређење
културе, поштовање људ
ских и мањинских права и
обезбеђењеједнакихмогућ
ностизасвеграђане.
Посебнимрешењемћесе

формирати Координациони
тим и одредити координа
торзаизрадупланаразвоја
Општине Ириг од 2022. до
2028.године.Радитранспа
рентногпроцесаизрадеовог
развојногдокументаназва
ничномопштинскомсајтује
постављен банер и кликом
нањега биће доступан цео
поступак израде овог доку
мента,аграђанићемоћида
дају своје предлоге и при
медбенадокументупоступ
кујавнерасправе.

С. Џаку ла

Бог дан ка Фили по вић Лекић

ДОМ ЗДРА ВЉА ИРИГ

Сред ства за ЛЕД расве ту
Уговорезареализацију

24пројекташтедљиве
расветеујавнимуста

новама у 17 војвођанских
општина уручио је пред
ставницима тих установа
29. јуна покрајински секре
тар за енергетику, грађеви
нарство и саобраћајОгњен
Бјелић. Вредност свих тих
радоваје45милионадина
ра.Наовајначинћесеујав
нимустановамауВојводини
обезбедити квалитетнија
расвета, али ће се смањи
ти и трошкови за утрошену
електричнуенергију.
– Истовремено, поста

вљањем савремене ЛЕД
расвете постиже се и сма
њење загађења животне
средине. Процењено је да
ћереализацијомданасуру
ченихуговорабитиостваре
на уштеда од око 12мили
она динара на годишњем
нивоу, рекао је секретар
ОгњенБјелић.

Међу основним школама
и предшколским установа
ма,каоиспортскимцентри
масуидвадомаздравља,у
ИригуиСечњу.Какосазна
јемо од директора Дома

здравља Ириг, др Небојше
Ацина, добијено је око 2,3
милионадинара,асредства
ћебитиутрошенанапоста
вљањеЛЕДрасветеуДому
здрављауИригу. С. Џ.

Огњен Бје лић и др Небој ша Ацин

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Душан
Лончаревић и Милана Мал
башић,ДариоМартићиКата
ринаЋирић,ДејанКнежевић
и Данка Цветуљски, Мило
радЗечевићиНаташаОкар
јаченко.

ДОБИ ЛИ СИНА: Милош
иТијанаМарјановићСрем
скаМитровица,ДејаниГор
дана Обрадовић  Марадик,
МаркоиДанијелаКрајчевић
СремскаМитровица,Павле
иМаријаАлексићРума,Вук
и Олга Сретовић  Лаћарак,
Арса и Вања Стефановић 
Гргуревци,ВидојеиГордана
ЖабићЛаћарак,Анђелкои
Бранислава Мицић  Босут,
БраниславиСанелаБунчић
Попинци,ГораниИванаГру
бићКузмин,ИваниМилана
Миловановић Рума,Бошко
и Виолета Машић  Шиша
товац, Далибор и Снежана
ЧолићСремскаМитровица.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ:Далибор
Ђорђевић и Марина Панић
ЂорђевићТабановић,Бојан
и Јована Уметић  Лаћарак,
Драган и Ана Благојевић 
Крчедин, Милош и Драгана
СиметићДобринци,Даркои
БојанаЂукнић  Јарак,Вла
даниСузанаМезићНоћај.

УМР ЛИ: Драго Бјелић
рођ. 1937, Миленко Визића
нинрођ. 1934,ЛазарСимић
рођ. 1938, Јован Ковачевић
рођ. 1950,БраниславЛелић
рођ. 1965, Бранислав Нин
ковић рођ. 1965, Живорад
Обреновићрођ.1946,Мари
ја Тапанџелић рођ. 1941,
Божа Никшић рођ. 1934,
Лепосава Павловић рођ.
1931, Винка Петковић рођ.
1933, Бранислав Петров
рођ. 1951, Невенка Клинцов
рођ. 1933, Никола Машић
рођ. 1944, Зоран Јаковље
вићрођ.1971,СашаБуркуш
рођ.1964,ПетраМарићрођ.
1951, ДраганМитровић рођ.
1938, Даринка Коцић рођ.
1956, Нада Врањешевић
рођ. 1953, Јова Илкић рођ.
1954, Владимир Арсеновић
рођ. 1959, Миланко Трбоје
вићрођ. 1947,МаријаЦвет
ков рођ. 1952, Радоса Лау
шевић рођ. 1949, Слободан
Јовановић рођ. 1946, Геор
гије Лукић рођ. 1939, Мари
ја Штимац рођ. 1938, Зорка
Вујанићрођ.1937.

УМРЛИ: Петрија Кириџић,
рођ. 1938. год, ЗоркаАваку
мовић,рођ.1935. год,Соња
Степановић, рођ. 1950. год,
Анђелко Грујић, рођ. 1934.
год, Светислав Милосавље
вић,рођ.1923.год.

IZ MATI^ARSKOG 
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128 ГОДИ НА ОД РОЂЕ ЊА МИРО СЛА ВА КРЛЕ ЖЕ

Лите рар ни гени је
Уз Иву Андри ћа и Мило ша Црњан ског, Крле жа је несум њи во нај зна чај ни ји југо сло

вен ски књи жев ник

Мирослав Крлежа је рођен у
Загребу, 7. јула 1893. године. У
родном месту, будући писац је

завршиоосновнушколуинижугимна
зију.КадетскушколууПечујупохађаоје
од 1908. до 1911. Високу војну акаде
мију „Ludoviceum“ у Будимпешти, као
царски стипендиста, уписује 1911. О
избору официрске каријере очито је
одлучио пишчев отац. Такво је барем
објашњење дао Крлежин пријатељ
Јулије Бенешић. Двадесетогодишњи
Крлежаодлучуједасвојевојнообразо
вање примени као официр у служби
српске војске. Два пута, 1912. и 1913.
године, долази у Србију и настоји да
буде примљен у војну службу. Српске
властинерадоиснеповерењемразма
трају његову молбу. Године 1913. не
дочекавши одговор, Крлежа оставља
документеуБеоградуиодлазиуСко
пље. Осумњичен за шпијунажу, бива
ухапшенитребалоједамусудивојни
суд. Спашава га један од официра
командеуСкопљуишаљеганатрагу
Београд.Одатле,нечекајућидаљиток
догађаја,Крлежасевраћанатеритори
јуАустроугарске,гденатемељупотер
ницекоманде„Ludoviceumа“биваухап
шен под оптужбом дезертерства.
Аустроугарску војску принудно напу
шта, наиме, бива отпуштен из службе
наконистрагеуБудимпештииЗагребу.
По повратку у Загреб Крлежа се

одлучујеназарадупером.Године1914.
на страницама часописа појављују се
првањеговадела.ТосудрамеЛегенда
и Маскерата, аутобиографски запис
Фрагменти и поема у прози Зарату
страимладић.Удецембру1915.годи
неКрлежабивамобилисан.Војнукари

јерупочеојеиспочетка.Усавршавасеу
школи резервних официра, као кадет
аспирант изводи вежбе са војницима,
неко време проводи у болници због
сумњенатуберкулозу,затимсеналази
нафронтууГалицији.ПредкрајПрвог
светскогратарадиуОдборузапомоћ
ратнојсирочади(Wierzbicki).Војнаслу
жба омогућава му интензивније уче
ствовањеудруштвеномживотуиобја
вљивање књижевних и новинских тек
стова. Године 1917. издаје своју прву
књигу–поемуПан.Током1917.радио
је као редактор у листу „Слобода“ за
којипишенизвојнихиполитичкихчла
нака.Од1919.АугустЦесарециКрле
жа уређују „Пламен“ (Висковић). Члан
Комунистичке партије Југославије
постао је 1919. и надаље је живео и
радио у Загребу као професионални
књижевникиуредник,тесарадникмно
гих часописа. Почетком 1925. путовао
је у Источну Немачку и у Москву; у
јесен 1931. био је у Паризу, а потом,

1931/32. у Чехословачкој и Пољској.
УследхајкенањегауЗагребу,одјесе
ни1933.долета1934.живеојеуБео
граду.Године1940.дошаојеукњижев
ноидеолошкисукобсаО.Прицом,М.
Ђиласом,Е.КардељемиР.Зоговићем.
Други светски рат је провео у Загребу
под сталним полицијским надзором.
После рата Крлежа покреће едиције
Лексикографскогзавода.Постајењегов
директор1950.инаовојфункцијиоста
једосмрти.
Уз Иву Андрића и Милоша Црњан

ског,Крлежајенесумњивонајзначајни
јијугословенскикњижевник.Уједанае
стојгодининаписаојесвојепрве,дечје
драме.Крлежинопсежниопусобухвата
све врсте књижевног стваралаштва.
Његованајбољадела–Хрватскибог
Марс (збиркаприповедака),Повратак
ФилипаЛатиновића(роман)иБаладе
Петрице Керемпуха (стихови на кај
кавском дијалекту), доиста су трајна

Миро слав Крле жа и Иво Андрић (МирославКрлежа:
Кронологија – саста вио В. Виско вић; уре ди ла М. Шојат Бикић)

Миро слав Крле жа (фото: wikipedia)
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вредност књижевности Југославије.
Крлежин драмски опус карактеришу
трифазеразвоја:седамделаизњего
вемладостиимајусимболистичкоекс
пресионистичкипроседе,амеђуњима
се истиче Краљево, које је тренутан,
алирадикалан,прекидс„литерарним“
позориштем и први пример екстатич
ног, махнитог театра у Европи; прела
знуфазу чине три драме које семогу
свестиподнештоширесхваћенреали
стичкипроседе(најбољаодњихјеВуч
јак); зрелу, реалистичку фазу – коју
карактеришу ибзеновско  стриндбер
говскидијалози–чинетридрамеглем
бајевскогциклуса:ГосподаГлембајеви,
У агонији и Леда. Крлежина дела су
превођена на бугарски, чешки, грчки,
мађарски,немачки,пољски,руски,сло
вачки и шведски језик. Био је члан и
потпредседникЈугославенскеакадеми
је знаности и умјетности, председник
Савеза књижевника Југославије, члан
Централног комитета Савеза комуни
стаХрватске,дописничланАкадемије
уметности ДР Немачке. Добитник је
многобројних књижевних награда.
Сарајевски часопис „Одјек“ установио
је 1979. књижевну награду „Мирослав
Крлежа“(П.А.).ДавнојеМиланБогда
новић с разлогом навео: „Крлежа је
несумњивописацкојифасцинирачита
оца.Крлежинаречиманекуврстусвоје
специфичнемагије“.

ДобрицаЋосићнаводида јевише
пута с Титом разговарао о Крле
жи. Једном приликом Ћосић је

забележио:„Мене,тадавеликогпошто
ваоцаМирославаКрлеже,вишефасци
нираног његовом ерудицијом и ело
квенцијом у есејистици и полемикама,
но приповедаштвом и романсијер
ством,занималојеТитовомишљењео
КрлежиињеговомсукобусаПартијому
чувенојполемициуКњижевнимсвеска
ма и Антибарбарусу. Та полемика је
својимидеолошкимзначајемпотресла
југословенскулевицууочиДругогсвет
скограта,очемусмоими,јастребачки
партизани – ђаци и студенти, распра
вљали у партизанским доколицама и
питалисе:далијеКрлежаупартизани
ма?Кадасмоујесен1943.сазналида
је Владимир Назор у партизанима, а
Крлежаније,билисмотешкоразочара
ни.’СлучајКрлежа’обузимаонасјеиу
ослобођеном Београду, нарочито нас
изСимине 9а, као централно идеоло
шко питање југословенске културе, па
смоседелилина’крлежијанце’и’анти
крлежијанце’ који су били у изразитој
мањини. Зашто Крлежа није отишао у
партизане, а Тито га прима кад год
дође у Београд, била је честа тема и
комунистичких функционера у Србији,
инесамоуСрбији.Тумачењасубила
различита и контрадикторна. Иако ме
је Ђилас исцрпно обавестио о сукобу
Партије с Крлежом и Титовом и свом
уважавањуКрлежекаонајвећег,најзна
чајнијег југословенског писца и инте
лектуалцалевичара,желеосамдами
тоТитопотврди.ИТитомијеаргумен
тацијом ауторитативног комунистичког
прагматичарапредставиоивеличинуи
недостатке Крлежине идеолошке лич

ности(...)КрлежајепоТитовомубеђе
њу био највећи југословенски писац,
човеккојијеодиграоисторијскуулогуу
придобијању интелигенције за класну
борбу и социјалистичку револуцију.
Бранио га је од партијских ’секташа’
који га ’нису разумјели и који га ни
данаснеразумију’;правдаојеињегов
недолазакупартизане,мадаје’Крлежа
у Павелићевом Загребу био велики
губитник за нашу борбу’. Нисам имао
утисакда јечитаоКрлежинероманеи
приповетке,али јегледаоњеговедра
ме у позоришту и уживао“. Из записа
ДобрицеЋосићадознајесеи какав је
био Титов однос премаАндрићу.Наи
ме, како Ћосић наводи: „Тито је сма
траодајеКрлежиучињенанеправда,и
није се придружио свеопштем одуше
вљењу што је Југославија добила
’првог Нобеловца’ у Андрићу. Његови
најближисарадницисуувиделидајета
ТитовамрзовољапремаАндрићуполи
тичкиштетна.Незнамначијипредлог,
БогданЦрнобрња,генералнисекретар
Титовогкабинета,позваомејеизамо
лиодатражимпријемкодТитаиубе
димгадајеодвеликогполитичкогзна
чаја да примиИву Андрића и честита
му награду. Прихватио сам се те
посредничкеулоге,убеђендаонаслу
жидруштвеномзначајукњижевностии
културе,идаИвоАндрићзаслужујечин
поштеодпредседникаРепублике.Тито
ме је примио и натуштено саслушао
мојауверавањаунеопходностизначај
његовог пријема Иве Андрића. Рече
Тито: ’Какоћуто,богаму,даизведем?
УвредићесеКрлежа.Онјетребалода
добијеНобеловунаграду,анеАндрић.
ИјасадатребадачеститамИвиАндри
ћу...’ Несагласан с њим да је Крлежа
већи писац одАндрића, наставио сам
дагаубеђујемсамополитичкимразло
зима да прими Иву Андрића. Тито се
најзад преломио: ’Добро. Примићу га.
Алии тидадођешсњим’.Прихватио
самиту,заменекомпромитујућу,сме
шнуулогу,дапратимАндрићаупосету
председнику Републике. Дватри дана
послетогразговора,Титовпротоколје
организоваоАндрићевпријемуУжичкој
15“. На концу вели Ћосић: „Очекивао
самдаћенасТитозадржатинаручкус
обзиромнатоданасјепримиоуједа
наест сати и да смо били послужени
самокафомилимунадом.Тачноудва
наест,Титојеодложиосвојулулицуса
допушеном цигаретом и устао; устали
смоисвимизањим;пасмосерукова
ли с лажном срдачношћу... Тито ме
задржаначасакдамикаже:’Некимно
госкроманчовјековајАндрић’.Сагла
сио сам се. О том пријему код Тита
нисам никад ни реч прозборио са
Андрићем.АнисаКрлежом,нанашим
вечерамау’Мажестику’“.

Мирослав Крлежа је неретко
биваопоређенсаИвомАндри
ћем. Поређење је начинио и

ЈованЋирилов,којијезаписао:„Била
сутодвасасвимразличитакарактера,
темпераментаиписца.Андрићинтро
вертован, флегматичан, уздржан, а
Крлежа екстровертован, сангвиничан
иексплозиван.Андрићјеговориотихо

Миро слав Крле жа је 
нерет ко бивао поре ђен са 
Ивом Андри ћем. Поре ђе

ње је начи нио и Јован 
Ћири лов, који је запи сао: 
„Била су то два сасвим 

раз ли чи та карак те ра, тем
пе ра мен та и писца. 

Андрић интро вер то ван, 
флег ма ти чан, уздр жан, а 
Крле жа екс тро вер то ван, 
сан гви ни чан и екс пло зи
ван. Андрић је гово рио 

тихо и спо ро, Крле жа гла
сно и живо. Андрић није 
умео да увре ди, Крле жа 

би умео да повре ди чове
ка, и то до сржи, али и да 
се одмах пока је. Андрић 
ме ника да није увре дио 
нијед ном нијан сом, али 

ни током сто ти нак сусре
та није упу тио нијед но 

лич но пита ње, нити гово
рио о себи било шта 

интим но, осим кат кад о 
сво јим мисли ма и дели
ма. Крле жа је, напро тив, 
још како знао да уђе у 
лич ни живот пита њем 

или комен та ром...“



297. JUL 2021.      M NOVINE

и споро, Крлежа гласно и
живо. Андрић није умео да
увреди, Крлежа би умеода
повреди човека, и то до
сржи, али и да се одмах
покаје. Андрић ме никада
није увредио ниједном
нијансом,алинитокомсто
тинак сусрета није упутио
ниједноличнопитање,нити
говорио о себи било шта
интимно,осимкаткадосво
јим мислима и делима.
Крлежа је, напротив, још
како знао да уђе у лични
живот питањем или комен
таром. Тако ме је, рецимо,
тешиокадасаммусепожа
лиопоштосамсазнаодами
мајка има карциномнадој
ци.Аумириомејезаистана
изненађујући начин: ’Шта
хоћете, Ћирилов, па и ја
имам рак... На кожи. Ту на
леђима.Па, ето,жив сами
живећу’. Дакле, ушао је у
моју породичну интиму, а
тешиомејеоткривајућисво
ју бољку“. Јара Рибникар
сведочи да је Мирослав
Крлeжа и те како умео да
одбруси, теда је био хиро
вит човек, склон честим
променама расположења,
алидаје„умеодабудеизу
зетно шармантан, забаван,
пажљив слушалац, радо
знао за обичне податке из
свакодневног живота“. Риб
никар додаје: „Постепено
сам губила и коначно
сасвим изгубила страх који
ми јесметаоприликомраз
говорасњим,простосамму
се препустила, његовим
хировима и променљивим
расположењима, и под ути
ском велике пажње коју су
мубеоградскиинтелектуал
ци поклањали, била сам
почашћена сваким разгово
ромилинаклапањем,којеје
он био расположен да са
мномводи.Чимбисепоја
вио, свиби се нашипозна
ници око њега узмували,
растрчали, дочекивали га,
пратили, тражили од њега
мишљења, одговоре на
питања и на загонетке (...)
Била је то, несумњиво,
енергија која је ваљала и
млела све пред собом, да
рашчисти простор, а да не
пазишта се под наслагама
које скида, налази.Призна
јемдамејепонекадочара
вао својом сигурношћу у
непогрешивостсвојепамети
исвојеинтуиције“.
Крлежинасупругабила је

Лепосава,званаБела.Била
је кћерка православца
МиланаКангрге,поштанско
гаслужбеника,икатолкиње
Кате,рођенеВуксан.Белаје

каоглумицаоставиладубо
ке трагове у југословенској
позоришној уметности. За
времелетњегодмора,кадет
Мирослав Крлежа стиже из
Печуја у Оточац како би
посетио школског друга
Дану Вуксана, Белиног уја
ка.Крлежа јетадапрвипут
запазиоБелу.Наконтогасу
се срели код Вуксана у
Загребу још неколико пута.
Одјесени,претпостављасе
управоодБелиногрођенда
на – 26. октобра, започиње
њиховаљубавнавеза(Бату
шић). Бела је била верни
пратилац Мирослава Крле
жекрозцеоживот,ањихова
љубав, уистину је била
чаробна. Следила га је на
сцени, на којој је дебитова
ла као његова баруница
КастелиуГосподиГлембаје
вима 1929. године. Као
легенда, ушла је у позори
шнуисторијуиосталапојам
какотребаигратиКрлежине
женскеликове.Једномпри
ликомјеистакла:„Крлежаи
ја смо подијелили један
цијелиживот(...)Заједнички
проживљавамосвеприлике
и неприлике око театра и
литературе.Он је годинама
био лојални пратилац свих
мојих казалишних пробле
ма.Играласамусвимњего
вим драмама, све његове
фигуре од Глембајевих до
Аретеја (Слуњски). Бела и
Мирослав су се венчали у
Цркви Светог Блажа 14.
новембра 1919. Родбине
младенацаусватовиманије
било.Белинисусетомбра
ку противили, а ниКрлежи
ни нису били ентузијастич
ни. Крлежа ће потцртавати
какојеузњега„ималатежак
живот“,збогсталнихнапада
нањега,„преметачине,хап
шења,скривања“.Упокојила
се23.априла1981.Наопро
штајном букету, сачињеном
од жутих ружа, стајало је:
„Посљедњи поздрав из ГЈ
16,ТвојМК“.Ово јегодина
мабилашифраумногоброј
ниммеђусобнимписмимаи
порукама Мирослава и
Беле. Крлежа је открио:
„Нијетоникакватајна.Тоје
Ђорђићева 16, гдје смо се
први пут видјели 1910.
изблиза.КодВуксана,Бели
наујака,иначемогколегеиз
Кадетскешколе“ (Богишић).
У априлу 1981. Крлежа је
изгубиожену,аусептембру
оболева од упале плућа.
Литерарнигенијезанавекје
склопиоочиипридружиосе
вољеној Бели, исте године,
29.децембра.

Сне жа на Булат

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Још један ками он 
кра се деч ји радо ви

НаТргуЋиреМилекића5.
јулаЈавнокомуналнопред
узеће „Комуналије“ је пред
ставилојошједанкамионза
прикупљање и одвоз отпа
да,којијебрендиранпобед
ничким радовима ликовног
конкурса „Уметност зашти
те животне средине“. Ово
јетрећикамион„Комунали
ја“ на ком се налазе дечји
радови. Ликовни конкурс је
реализован у сарадњи са
Удружењем грађана „Еко
 пројект тимом“ и Градске
управе за културу и спорт.
У оквиру конкурса, прво
местојезаузелаТеаМитро
вић,ученицадругогразреда
Основнешколе„БошкоПал
ковљевићПинки“,докједру
гоместоприпалоНиколини
Ковач, ученици првог раз

редаОсновнешколе„Трива
ВитасовићЛебарник“.
Теа Митровић није крила

задовољствојерсењенрад
нашаонакамиону.
–Нацрталасамприродуи

децукакосеиграјуисвојим
радомсамхтеладапоручим
свимада јеважнодачува
моиволимоприроду,рекла
јеТеа.
НиколинаКовачјеказала

да је нацртала два робота
којачистеприроду.
–Својимрадомсамхтела

да укажем колико је важно
чистити град и чувати при
роду. Срећна сам што се
мој рад налази на камиону
и што сам освојила друго
местона конкурсу, рекла је
Николина.

З. П.

Теа Митро вић, Нико ли на Ковач и Тама ра Мил ко вић

ОДР ЖАН СЦЕ НА ФЕСТ У ИНЂИ ЈИ

Чети ри дана спек та кла
Богат музички програм

обележио је 21.  „Сцена
фест“уИнђијикоји јеораг
низовао Културни центар
уз покровитељство локал
не самоуправе.Од 2. до 5.
јула на бини код Културног
центранаступиласупозна
та имена домаће и екс YU
сцене. Фестивал је отвори
лапредстава„Циметивани
ла“, једнаодретких које су
уИнђији изведене на отво
реномпростору.Првевече
рифестиваланаступиојеи
СергејЋетковић.Субота,3.
јул била је резервисана за
легендусрпскогрокенрола
групуРибљаЧорба.
Унедељу4.јулаинђијској

публици представила се
једна од највећих легенди
народнемузикеХарисЏино
вић,апрењеганаступилаје
група Кал. Понедељак, 5.
јул и последњи дан „Сцена
фест“абиојерезервисан
за тамбураше. Љубитељи
ове врсте музике уживали
су уз тамбурашки оркестар
Љубинка Лазића и групе
„Гарависокак“.
–Заиста смо се потруди

ли да ове године организу
јемо „Сцена фест“ јер је у
питањуманифестација која
иматрадицију,садавећдугу
вишеоддведеценије,иста
кла је директорица Култур
ногцентра. М. Ђ.
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Осим што је најпосеће
нији,румскивашарјеи
једаноднајстаријихјер

сеодржавајошод1747.годи
не. Сваког 3. у месецу, без
обзиранавременскеуслове,
празнике, радне и нерадне
дане.Посвемусудећи,пону
да најразличитије робе, овог
месеца није изостала па су
такопосетиоцимоглидапаза
регардеробусаразнимпопу
стима,слаткише,воћеиповр
ће,домаћеживотиње,резер
вне ауто делове, намештај,
баштенско цвеће, и остало.
То јеприликазанабавкунај
различитијих кућних потреп
штина,алиивреднихствари
попут стоке или опреме за
пољоприведу.
ИванПавловићизПлатиче

ва,кажедасусетрговципод
једнакозажелеливашаракао
икупци.
–Верујетеда јесмо,пошто

годину и јаче није било рум
ског вашара, то је недостаја
лонамапродавцима.Собзи
ромда јепрвиданвашараи
да је радни дан, задовољни
смопродајом.Вашарјепосе
ћен, и доста смо продали.
Нудимовеликизборсобноги
баштенског разноликог цве
ћа, а купци углавном узима

ју сурфиније и петоније, за
балконе, баште и дворишта.
Ценесуосталенапрошлого
дишњемнивоу,анашикупци
сунавиклинато,додајеИван.
Свилене бомбоне, желе

бомбоне, лизалице, лици
дерскасрцаиосталеслатке,
шарене ђаконије, најпрода
ванији су слаткиши на ваша
рима. Заиста је незамисливо
вратити се кући са вашара
без неколико папирних кеси
ца са различитим врстама
бомбона.
Александар Шукунда каже

да су задовољни продајом

слаткиша, нарочито на рум
скомвашару.
– Радим по вашарима и

манифестацијама свуда по
Србији.Послекоронепопрви
путсаминарумскомвашару.
Било јемногољуди, радисе,
доброје,задовољнисмо.И3.
јулапродајемонашепроизво
де,јербудевећагужва,дола
зељудиизразличитихместа,
док 2. јула то обично буду
Румљани. Продајемо тради
ционалневашарскеслаткише,
лицидерскасрца,желеигуме
небомбоне,лизалице,ратлук,
које најчешће купују деца,

рекаојеАлександар.
Осим слатких заната, посе

тиоци су могли пазарити и
производе ручне израде. Па
је тако било и занатлија, који
израђују грнчарију, корпе од
прућа дрвета и осталих при
родних материјала, затим
намештај, предмете од кова
ноггвожђа,асапонудомуни
форми и осталих текстилних
производа нису изостали ни
кројачи.Шаренегипсанефигу
резабаштеидвориштаизази
валесувеликупажњумногих.
Миланка Нешић, из Шапца

сасупругом,нудила јепосуде
од печене глине, различитих
величина.
–Долазилисмонавашари

пре короне, имамо годишњу
претплату и сваког трећег у
месецу смо овде. Народ је
жељандасепрошета,распи
тујусе,разгледајуали,штосе
тичепродаје,слабокупују.Ми
држимо занатску радњу, све
сепроизводиручнонагрнчар
ском точку. Имамо саксије од
глине, посуде за припремање
храненажару,иостало,каже
Миланка.
Незаобилазан део румског

вашара,свакипут јеитради
ционалан роштиљ, и печење
за свачији укус. Добра поуда

ФилипШарановић из Кру
шевца, на румском вашару
продавао је корпеод прућа.
Какокаже,овајзанатуњего
вој породици преноси се са
коленанаколено,па јетако
цеопроцесизраденаучиоод
оца.Филипјетакођеједанод
задовољнихтрговаца.
–Мисмовећ25година,на

вашару.ОсимРуме,произво
десмопродавалииуАпати
ну, Новом Саду, Инђији али
смо најбољи пазар имали у
Руми,кажеФилип.

У Руми је нај бо љи пазар

Филип Шара но вић

И про дав ци и куп ци
се заже ле ли ваша ра
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ДРА ГАН ПАНИЋ, ДИРЕК ТОР ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“ РУМА

Први рум ски вашар у овој годи ни
Одржавањечувеногрумскогвашара је

унадлежностирумскогЈП„Комуналац“,а
збогпандемијекоронавируса,последњи
вашар је у Руми одржан у јуну прошле
године,кадајеискоришћеначињеницада
субројевизараженихдостапали,алиуз
значајне епидемиолошке мере. У проте
клих 15 месеци одржан је само један
вашар,ауовомјавномпредузећусуизра
чуналидајезбогтогаизгубљенприходод
десетакмилионадинара.Зато јесвакако
и организаторе, али и купце и продавце
обрадовала вест да се одржава јулски
румскивашар.
–Ванреднаситуацијајеукинута5.јуна

избогсвихподатакавезанихзапандеми
ју,створенисуусловидасејулскивашар
одржи. Надам се да ћемо у наредном
периоду сваког месеца организовати ову
манифестацију – говори за наше новине
Драган Панић, директор ЈП „Комуналац“
Рума.
Многепротивпандемијскемереидаље

сунасназиидиректорапелујенакупцеи
продавцедаихсепридржавају.

–Ималисмонахиљадепозива,собзи
ромначињеницудасуљудијављалида
суунекимместимавећодржаванесличне
манифестације,алинеуовомобиму.Ми

смо имобразложили зашто нисмомогли
даодржимонашвашарраније.Дакле,ми
имамодозволузаодржавањевашара,а
све остало је на свакомпојединцуда се
придржаваидаљеважећихмера,истиче
Панић.
Засвеонесакојимасупотписанирани

је уговори,  „Комуналац“ има обавезу да
испоштујетеуговоре,собзиромначиње
ницу да за ову годину нису ни склапани
нови.
–Прошлегодиненисмоодржалиосам

вашара,такодатајуговорважиидаље,и
свикојиимајурезервисанаместапотом
уговору,моглисудоћиинатимместима
продаватисвојуробу.Ланејезбогнеодр
жавања вашара изгубљено 10 милиона,
али ми морамо испоштовати те људе,
такодаовегодиненећемоиматиприходе
од продаје тезги. Постоји само дневни
улаз на вашар који наплаћујемо, остало
морамодаиспоштујемоуговоридаљуди
ма на неки начин обештетимо то што
нисмоуспелидаорганизујемоодпрошле
године,рекаојеДраганПанић. С. Џ.

Дра ган Панић

прасетине и јагњетине, ћева
па, пљескавица је гозба за
очи.Доксеупродужеткуможе
обићиидеосточнепијаце.
Слободан Протић из Дра

гиња једошаонавашаркако
би продавао живину, пилиће,
патке, гускеиосталеукрасне
пернатеживотиње.
– Одлично је, народа има,

купци су изашли и проше
тали, разгледали, тако да је
све добро, Задовољни смо.
Нудимодомаћепилиће,гуске,
патке, препелице, голубове.
Пилићи се најмање продају
јер јехранапоскупела.Свеу
свему, задовољи смо прода
јом,кажеСлободан.
Послесточногдела,велики

значајнарумскомвашаруима
и понуда и потражња меха
низације: половни комбајни,
мали и велики трактори, уто
варивачи, косилице, дрља
че, плугови, све што спада
под пољопривреду. Такође, и
резервни ауто делови, алати
ислично.Штобисерекло„за
свакогпонешто“.
СаваИвковићизБеограда,

нијебиозадовољанпродајом,
какокажепунољудиаслабо
пара.
–Продајемпољопривредну

механизацију и делове, али
морамрећидабашслабоиде.
Цененисаммењаоиакојесве
поскупело али без обзира на
тољудинемајупара,ранијеје
билобоље,истичеСава.
Како доликује вашарском

расположењу, поједини тргов
цикажудајеценкањеидаље
умоди,акакобинанекиначин
продалисвојуробу,купцимасу
нудилииразнеакције,попусте
нарочитоуделугдесепрода
јегардероба.Децасусеобра
довала светлећим балонима,
или балонима од хелијума,
летећим змајевима, играчка
ма,икућнимљубимцима,који
сутакођебилипредвиђениза
продају.Какоудневнимтакои
у вечерњим часовима, многи
суодморили,исподшаторауз
хрануипиће.
Стеван Бонић је стигао из

Аустралије, и одлучиодаоде
нарумскивашар,затеклисмо
гакакоразгледакорпеодпру

ћа,аонушали каже какоће
мукорпадобродоћизадаљу
набавку.
– Нисам очекивао толики

асортиманробе,кадаразгле
дамчинимиседаимадоброг
печења,занимајумепроизво
диручнеизраде,алииделови
којетрговципрепродају,дода
јеСтеван.
Милицу Буловић затекли

смо како са ћерком обилази
вашариразгледацвеће.Она
истиче колико јој је вашар
недостајао.
– Вашар нам је јако недо

стајао, он је обележје наше
Руме и многи људи знају за
наш град управо по ваша
ру. Ја сам одушевљена, на
вашарсамдошласаћерком,
гледалесмодомаћипарадајз
од произвођача из Мачве,
Срема. Разгледале смо веш
и чарапе, а тражиле смо и
земљузацвеће.Вашар јесте
поскупео у односу на раније,
алибезобзиранатоидаље
јеповољан.
Ипак, домаћи посетиоци

знајутачногдесеналазисва

кипродавац.ДрагославЂукић
каже да нема проблема при
ликомкуповине,увекнађесве
штомутреба
–Имасвегаисвачега,није

скупо. На вашару сам нашао
повољне ауто делове, могу
рећи да има избора, такође
занима ме и колика је цена
јагњетине. Волим да посећу
јем румски вашар, с обзиром
на то да сам долазио сваке
године, немам проблема при
набавци,отприликезнамкоја
робасегденалазитакодасе
лакоснађем,кажеДрагослав.
Да је пандемија утицала

на дубину џепа сваког купца,
сложила би се већина про
даваца, док неки кажу да су
задовољништосуипакнешто
зарадили други кажу да пам
те веће пазаре и боља вре
мена.Ипакчињеницаједасу
јулскивашарпосетилимноги,
билодасусезажелели,шет
ње,слаткиша,харнедружења
или једноставнодасеподсе
тешта румски вашар има да
понуди.

К. Вереш

Иван Павло вић, Милан ка Нешић, Сло бо дан Про тић, Мил ица Було вић и Дра го слав Ђукић
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ЖЕТВА У ИРИ ГУ

Добри при но си пше ни це и јеч ма
Жетва пшенице у

иришкој општини
језапочела1.јула.

Квалитет зрна је одличан,
а хектолитарска тежина
је изузетно добра и креће
се и преко 800 килограма
по кубном метру. На ири
шким парцелама засејане
суразличите сортепшени
цеитокакодомаћих, тако
и страних семенских кућа.
Приносисекрећуод7,5до
8,5тонапохектару,акада
је реч о цени, она је, пре
ма првим информацијама
објављеним умедијима 21
динар.Препшенице,уири
шкој општини је започела
жетвајечмаито21.јуна,а
каоипрошлегодине,први
откосисупалинапарцела
маповршине2,7хектарау
власништву Федора Пуши
ћа.  Он већ девет година
заредомсеје јечам,аради
сеоозимомсточномјечму.
– То је житарица која се

раније сеје, у првој поло
вини октобра је идеал
но време сетве, а раније
и сазрева. Ове године је
мало каснила вегетација и
вршидбајепочела21.јуна.
Ранијих година сам ски
дао јечам и око 10. јуна, а
када се тако раније скине,
постоји могућност и постр
не сетве сунцокрета. Ако
је година са доста падави
на,можетеиматидвежетве

на једној парцели. Пред
ностјечмајеиштојепрема
неким болестима изузетно
отпоран,каоштосупепел
ница,рђа јечма,сивапега
вост, каже о разлозима за
сетвујечмаФедорПушић.
Јечам је култура која

доброподносизиму,аове
године јебилодостапада
винаштојепогодовалораз
војубиљке.
– Принос је од 8 до 8,5

тона по хектару  и лич
но сам задовољан. Што

се тичецене јечма, она се
усклађује на тржишту, по
закону понуде и тражње.
С обзиром да је у питању
сточни јечам, а цена куку
руза јепреко25динарапо
килограму, очекујем потра
жњу за јечмом и надам
се цени од око 20 динара,
истичеПушић.
Ондодајеидасуинпути

запроиузводњујечмаизме
њени, цена горива,  одно
снонафтејеидаљевисока,
апоскупелојеиминерално

ђубривоитоталнихербици
ди.
– Могу да кажем да сам

задовољан приносом и
донеклеценом,алиулазимо
уновупроизводњуна јесен
гдећемо, у старту, плаћати
већеценерепроматеријала.
И даље ћу сејати јечам, а
већ годинама препоручујем
удруживање произвођача,
јерсамонатајначинможе
мопостићибољупроизвод
њу и цену, каже за наше
новинеФедорПушић. С. Џ.

СТА ЊЕ УСЕ ВА

Висо ке тем пе ра ту ре ума њу ју при носе
Урумској општини се почеткомјула приводи крају жетва јеч

ма.Кодовекултуресуостваре
ни добри приноси и просечан род је
седамтонапохектару.
Почетком јулакренулосеиужетву

пшенице.Изузетновисокетемперату
ре у фази зрења хлебног зрна скра
тилесупроцесзрењаштоћеутицати
наумањењеприноса.Овевременске
приликесумањеутицаленајечам,јер
јекодњегафазазрењабилаприкрају
када су наступиле високе температу
ре.
–Ранојеговоритиовисиниприно

сапшенице,јерсмонапочеткужетве.
Међутим,ипореднеповољнихуслова
у фази зрења остварују се  солидни
приноси који су у појединима селима
наше општине на нивоу од седам па
ивишетонапохектару– кажеГоран

Дробњак, стручни сарадник у ПСС
Рума.
Овеизузетновисокетемпературеи

недостатак падавина негативно ути

чунаразвојјарихусева.Кодкукуруза
се евидентира увртање листова, јер
сетакоовакултурабраниодвисоких
температура,адолазиидосушења
доњеглишћа.
Кадајеречосоји,онаодбацуједео

цветова. Генерално, важи оцена да
сусвебиљкезнатнонижеупорастуу
односунафазуразвојаукојојсенала
зе.
–Свенаведеноћесвакакоутицати

на смањењеприноса и код ових кул
тура,а коликоћеонобитизависиод
временскихприликаунаставкувегета
ције.Почеткомјуласупалекише,око
петлитарапоквадратномметру,каои
доснижењатемпература,штојеовим
културама донело мање олакшање и
предах,алисупотребненовеколичи
непадавина–истичеГоранДробњак.

С. Џ.

Федор Пушић на жетви

Горан Дроб њак
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ЖЕТВА У КРА ЉЕВ ЦИ МА

Јечам добро родио
Урумскојопштинијеутокужетвајечма,алисупали

ипрвиоткосиранихсор
типшенице.Просечанродса
првих скинутих површина јеч
ма је био седам тона по хек
тару,акакожетваодмиче,тај
приносћебитијошбољи.Иу
Краљевцима је у току жетва
јечма,азапочело јеикомбај
нирањеранихсортипшенице.
Уовомселуимадовољноком
бајна да се сви послови оба
ве квалитетно и на време, а
земљораднициверујудаћеи
временскеприликеомогућити
да се жетва стрних жита без
проблемаоконча.
Горан Живановић је првих

данажетвепокосиојечам,који
јеимаоначетирикатастарска
јутра.
– Јечам је добро родио, у

просеку 4.700 килограма по
једномјутру.Свисубилиизне
нађени,алијанисам,јерсами

овогапутаводиорачунаипри
мениосвеагротехничкемере.
Навремесамзасејаојечам,а
усевјеприхрањеннавремеи
добио једовољнођубрива.И
кишајепалауправомтренут

ку, истиче овај пољопривред
ник.
Додаједаседогађадаисте

културеуразличитимделови
маатараразличитороде, јер
не падне свуда иста количи

на падавина и у исто време.
Овегодинесајечмомјеимао
среће.
– Јечам сам одмах про

дао.Испоручиосамгананов
силос који сеналазинапуту
између Руме и Стејановаца.
Данасје1.јул,јавилисумида
јеновацуплаћенисадаидем
убанкудагаподигнем.Задо
вољансамсаценомод2.000
динара„пометру“.Могаосам
дагапродамискупље.Један
купацмијенудио2.200дина
ра, али да сав произведен
јечамставимуџакове.Тоби
за мене био велики посао и
нисамжелеодагаприхватим
самозбогмаловеће зараде,
кажеЖивановић.
Овом вредном произвођа

чу из Краљеваца предстоји
жетвапшенице,апотомдасе
полако припрема за јесен и
убирањедругихкултура.

С. Џаку ла
Ком бај ни у кра ље вач ком ата ру

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Због вру ћи на нај ви ше трпи куку руз
Сад кад тре ба да вла та ва, да тера метли цу и да фор ми ра клип, он нема сна ге због 

јако висо ке тем пе ра ту ре, он сто ји, потреб на му је киша да би било при но са, рекао је 
Милан Илић из Ста рих Бано ва ца

Великеврућиненисупогоднезапро
лећне окопавине. Највише трпи
соја,шећернарепа,кукуруз,алии

сунцокрет, а и пшеница ће убрзати да
сазри.Поредтогаштосувисокедневне,
температуре ваздуха се не спуштају ни
ноћу.Утокунајтоплијегделаданакуку
руз почиње да увија листове и на тај
начинсебраниодвеликеврућине,али
засадасејошнијепотпалио,објашњава
МиланИлић,пољопривредникизСтарих
Бановаца. Тропске температуре су
дошлејакорано.
–Сад кад треба да влатава, да тера

метлицу и да формира клип, он нема
снаге због јако високе температуре, он
стоји, потребна му је киша да би било
приноса,рекаојеМиланИлић.
Кукурузууфазивегетативногпораста

никаконепогодују овевисоке темпера
туре и суша, те је су и пољопривредни
стручњацизабринути.
–Кукурузћеубрзоућиуфазуметли

чења односно свилања. Спрема се за
опрашивање и оплодњу. То је она кри
тичнафазакодкукурузагдеможедасе
деси да услед високих температура не
дођедоопрашивањаодноснооплодње,
истакаојеагрономВладимирМузетић.
Озиме стрнине су у тренутку  појаве

високих температура ушле у фазу зре
ња.Јечамјевећскоропожњевен,напр.
на парцелама Делта Аграра приноси
сточногшесторедногјечмаизноседевет

тонапо хектару,  а негде суипреко10
тона,наиндивидуалномсекторусуоко
четири тоне. Хлебно зрно ће трпети
данакврућина,уследскраћеногвремена
зрења сматрају агрономи а жетва ће
почетикрознеколикодана.
– Очекивања су да ће приноси бити

нешто мањи од очекиваног, јер биљке
реагују на температуре које су у овом
периоду веома високе. Јечам је лепо
формирао плод и изборио пре ових
високих температура, и они који су на

времепосејалидобросупрошли,јерму
јеовегодинеиценависока,појаснилису
агрономи.
Соја,шећернарепа,алиисунцокрет

такођевапезакишом,аневремекојеје
упетакзахватилостаропазовачкуопшти
ну,нијеоставиловеликепоследице,нај
вишеимаполегањастрнина,алиштета
се још увек сагледава и савет је пољо
привредницимадаобиђу све своје усе
ве.

З. К.

Милан Илић Вла ди мир Музе тић
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ФУД БАЛ

Рад нич ки на при пре ма ма

Хеснерци су у 29. јуна почели при
преме за нову сезону уПрвој лиги
Србије.Напрвомтренингубило је

40 фудбалера. Расположење међу игра
чима и стручним штабом је добро. Сви
су спремни и орни за нову сезону која
почиње7.августа.Радничкиупрвомколу
гостујеРадунаБањициуБеогарду.Зака
занесуипријатељскеутакмицесаИнђи
јом и Мачвом уШабцу. Раднички ће 28.
јула учествовати на турниру у Ердевику.
СледећегодинепопуларниклубизХесне
славивреднајубилеј100годинауспешног
рада.
Турбулентна, пуна успона, падова и

скородосамогкрајапрвенстванеизвесна
била је дебитанстка сезона Радничког у
Првој лигиСрбије.Одпочетка припрема
суочавали су се Митровчани са разним
проблемима, касно окупили тим, мења
листадион,мењалиитренере.Циљкоји
јепостављенјеиспуњенитакоостварен
највећиуспехускороједанвекдугојисто
ријикуба.
Кратак резиме протекле сезоне дао је

спортскидиректорцрвено–белихДраган
Депотовић.
–Какојеодмицалопрвенствотакосмо

ми почели да увиђамо наше недостатке,
аиумеђувременусмотокомзимскепау
зеконсолидовалиекипу,довелинеколико
појачања,расталисесаонима којинису
испунилиочекивањаинаставиливредно
дарадимоверујућидаможемодаобезбе
димопрволигашкистатусинареднесезо
не. Да је било лако – није нимало, али
смоуспели,кажеДеспотовић.
Док су се неке коцкице лепо слагале,

натеренуидаљенијебилосјајно,низа
лисусепорази,чуднесудијскеодлуке,а
ближилосепоследњеколо.Уједномтре
нуткудолазидосменетренера,паДуша
наКљајића,којијенаместошефаструч
ног штаба још у првом делу првенства
дошао након Горана Драгољића мења
Богдан Корак. Великих очекивања није
билоимногисувећтадавиделиРаднич
киунижемрангу.Деспотовићје,какосам
каже,био једанодмалобројних који јеи
даљевероваоутим.
Већи део тима ће стартовати у црве

но–беломдресуипредстојећесезоне,а
сарадњајепрекинутасаСрђаномНиколи
ћем,НемањомСпасојевићемТомиславом
Требовац,ЂорђемИвковићем, Слобода
ном Бабићем, Игором Башићем, Никола
Ракић и Михајло Пантовић. Раднички су
већпојачалиголманНиколаБурсаћ2001.
годиштекојијепрешаоизФКТСЦизБач
ке Тополе, затим централни бек Раде
Глишовић1995. годиштекоји јенапустио
БорацизЧачка.Увезномредућесенаћи
ВељкоКузмановић2002. годиштеиСте
фан Пауновић, такође 2002. годиште из
Земуна.ИзистогтимауМитровицујести
гао и годинудана старији нападачАлек
сандар Крижан. ИМТ је напустио и вра
тиосеусвојградОгњенДимитрић1998.
годиште. Раднички је појачао и нападач
ВукотићСлавко2000.годиштеизСлобо
деизДоњегТоварника.Сапозајмицесеу
тимвраћајуНиколаГрујићиБранкоВујо
вић,обојица2002,годиште.Стручништаб
остајеуистомсаставу,БогданКорак,Дра
ганЦветић, УрошШуљагић и Ратко Гра
бић. Ј. Сте вић

МИТРО ВАЧ КА АТЛЕ ТИ ЧАР КА НА СВО ЈОЈ ПЕТОЈ 
ОЛИМ ПИ ЈА ДИ

Дра га на Тома ше вић
у Токи ју
ДраганаТомашевићатлетичарка

АК„Сирмиум“изСремекеМитрови
це, пласирала се на Олимпијске
игреуТокију.ОвосуДраганиТома
шевић и њеном тренеру Данилу
Кртинићу пете олимпијске игре.
После Атине, Пекинга, Лондона и
Рио деЖанеира изборила је пла

сман на пете олимпијске игре у
Токију. Драгана је последњих 20
годинаималанормеинаступалана
свим врхунским европским, свет
ским првенствима и олимпијским
играма, по чему је јединствена у
садашњојрепрезентацијикојабро
јипеттакмичараизСрбије.

Фудбалери митровачког Радничког

БАЗЕН БОР КО ВАЦ РУМА

Шко ла
пли ва ња
На румском

базену се  и
ове године
одржава бес
платна школа
пливања за
сву заинтере
совану децу,
у организа
цији Спорт
ског савеза
Општине и
покрови тељ
ством локалне
самоу пра ве .
Сем деце из
румске, буде у
школи и мали
шана из околних општина. Зато је 28.
јуна на базенуБорковац одржан саста
наксародитељимакакобисеутврдили
терминиигрупезасвемалишанекојиће
похађати школу пливања. МилошМар
ковић, генерални секретар Спортског
савеза је родитељима рекао да ће са
децомрадитиврхунскитренери,садуго
годишњимискуством.
– За сада имамо пријављено преко

200 деце, пријављивање је и даље у
току,ауправосмоодржалисастанакса
родитељима,док 30. јунакрећешкола
иобуканабазену.Накрајусезонедеца
ће добити дипломе, а из ранијих годи
на имамо искуство да велики проценат
децеуспешносавладаосновнепливач
кевештине–кажеМилошМарковић.
ТренерБориславКрстићдодаједасе

ушколирадиисапливачимаинеплива
чима.Непливачиседелеудветригру
пе,апливачиудве.
ДиректорСпортског центра, установе

која управља базеном, Игор Дамјанчук
каже да је бесплатна школа пливања
прваактивносткојапочињедасереали
зујенабазену.
–Школаћетрајатидвамесецаииспу

њавамосвеусловедабидецамоглада
научедапливају.Веомасмозадовољни
изузетним одзивом родитеља и деце,
алиисамимпочеткомкупалишнесезо
не, јер јебројпосетилацабазенаизнад
наших очекивања – истакао је Игор
Дамјанчук. С. Џ.

Игор Дамјан чук
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Бламажа
Осталојејошдвенеде

ље до почетка Олим
пијскихигарауТокију.

У периоду од 23. јула до 8.
августа, најбољи светски
спортисти ће окупирати
јапанску престоницу. Списак
учесника из Србије још није
потпуно комплетиран. Оно
што се зна, јесте да ће на
отварању Игара српску
заставуноситикошаркашица
Соња Васић и ватерполиста
Филип Филиповић. Као по
обичају,српскиспортистиће
своју шансу тражити углав
номуколективнимспортови
ма.
Оноштонасјесвеизнена

дило је бламажа наше
кошаркашке репрезентације
на квалификационом турни
ру у Београду. Некако смо
сви већ унапред уписали
победу и пласман на Олим
пијаду.Већалоседанимако
ћеодиграчабитиспремани
путовати у Јапан. Једино је
наш прослављени тренер
Светислав Пешић упозора
ваодасенетребаоптерећи
ватиОлимпијадом,већтреба
обратити пажњу наИталија
неитурнируБеограду.
ИшамаралисунасЖабари

поштено у финалу. Попили
смо стотку од екипе која
делујекаонекодруштвоама
теракојеједошлонабаскет
и пиво, решено да само
палија тројке. Истина, оди
грали су историјски меч и
погађали са свих позиција,

али Србија одбрану није
играла уопште, а Италијани
су у току меча имали и 20
поенапредности.Овајпораз
дефинитивно иде на душу
селектора Кокошкова, који
није успео да пронађе аде
кватнорешење,доксунаши
играчи трчали као муве без
главе по терену. На крају,
кошаркашканацијачијиигра
чи пале и жаре по лигама
широм света, неће имати
свог представника на Олим
пијскимиграмаумушкојкон
куренцији. Благо речено –
катастрофа.
Надаћемо се медаљама у

неким другим спортовима.
Даме су нас већ навикле на
успехеу кошарцииодбојци.
Са правомможемо очекива
тинајсјајнијаодличјаодњих.
Мушка ватерполо селекција
јеактуелниолимпијскишам

пион и све сем одбрањене
титуле ће се сматрати неу
спехом. Занимљиво је и то
даћесепрвипутнаОлимпи
јадиигратибаскеттринатри.
Србија и у овом спорту има
представнике. Предвођена
једнимоднајбољихбаскета
ша Европе Душаном Булу
том, наша селекција има
велике амбиције. Како кажу,
пуцајуназлатоуТокију.
Атлетикамождазаузимаи

централно место када су
Олимпијске игре у питању.
Атлетска такмичења некако
привлаче највише пажње и
пружају највише узбуђења.
Србијаћеуовомспортуима
типетпредставника,агледа
оцима из Срема биће наро
читозанимљивнаступМари
јеВученовићиДраганеТома
шевић.
Медаљубимоглидапоку

пимо и на тениском терену.
Новак Ђоковић је потврдио
да ће путовати у далеки
Јапанупркосгустомраспоре
ду.Требаистаћидасумноги
тенисериотказалисвојеуче
шћенатурниру,међукојима
јеиНадалкојисевероватно
распаопослеРоланГароса.
Ђоковић има мотив да

наступиуТокијусобзиромна
то да му треба медаља са
Олимпијаде да би уоквирио
каријерунајбољегтенисерау
историји. Иначе, господин је
ових дана на мети критика
лондонскепубликејерјепре
некидансочноопсоваоугла
ђене снобове на трибинама
Вимблдона.Морампризнати
дамисевишесвиђаовакав
Ђоковић.Братемили,најбо
љи си на свету, откачи се,
опсуј,будиговедо.Могусамо
датипљунуподпрозор.

Послесушне2020.годи
не, имамо прилику да
уживамо у гомили

спортскихдогађаја.Нарочито
овог лета. Ова одложена
Олимпијададолазикаошлаг
на торту. Како ствари стоје,
Јапанци су одлучни да не
пусте публику на стадионе,
штоћебитивеликаштетаза
општи утисак. Ипак, само
одржавање Игара, после
оног прошлогодишњег хаоса
ипошастикојанасјезадеси
ла,можда језнакдасесвет
коначновраћаунормалу.Па
нека падне и понека меда
ља,нећемосебунити.

АТЛЕ ТИ КА

Првен ство за пио ни ре
У суботу, 3. јула у Сремској

Митровици, је одржано екипно
Првенство Србије за пионире и
пионирке. Атлетски клуб „Сирми
ум“јенаступаоуобеконкуренције.
ДевојчицеусаставуЧанчаревић

Ања(кугла,копље),МајкићТијана
(80 пр, 300м, 4x100м), Прекајац
Тамара (100м, 4x100м), Митро
вићЕлена(800м),ГосповићТања
(1500м), Турцан Дејана (даљ,
вис, 4x100м), Стојишић Софија
(4x100м)заузелесууконкуренци
ји20клубова12.место.
Заблистали су дечаци који су

у изузетно јакој конкуренцији 11
клубова, освојили треће место.
Наступали су Десница Филип
(100м, 300м, 4x100м), Аладро

вићМарко(800м,4x100м),Куриџа
Марко (1500м), Чикић Страхиња
(100 пр, даљ, 4x100м), Крњевић
Лука(копље,вис,4x100м),Прека
јацЛука(кугла).
Што се тиче АК „Срем“ њихо

ва женска екипа освојила је пето
местоуконкуренцијичак18екипа.
То је одличан резултат јер скоро
целаекипаостајенаокупуисле
дећегодине.
Сениорке АК „Срем” су освоји

леврлодоброчетвртоместодок
су сениори били пети. Број при
јављених екипа никада до сада
није био већи, 14 код сениора и
10 код сениорки.У обе конкурен
цијепобедилајеЦрвенаЗвездаиз
Београда.

Еки па АК „Сир ми ум“
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Свет ско првен ство у Руми
Румајеод1.до3.јулабиладомаћин

Светског првенства за јуниоре и
Светскогкупазакадетеуасосава

теу.Наовомтакмичењу,којејеодржано
уСпортскојхали,учествовалојеоко130
спортиста из 15 земаља, као што су
Иран,Азербејџан,Русија,Кипар,Мађар
ска,Белгија,Хрватска,Украјина,Узбеги
стан,Аустрија,Бугарска,Хрватска,Ита
лија,ТурскаиСрбија.Збогситуацијеса
пандемијом корона вируса, на такмиче
њенисудошлисаватебоксериизВели
ке Британије и Француске, која има и
најбоље такмичаре у овом спорту. Так
мичарисуснагеодмеравалинатририн
га–двасубилазаСветскопрвенство,а
једанзамлађеузрастеуСветскомкупу.
Организатори Светског првенства и

СветскогкупасуСаватесавезСрбијеи
СБК „Рума“, док су покровитељиМини
старствоомладинеиспортаиОпштина
Рума.УправојеДаркоУдовичић,помоћ
никминистразаомладинуиспортизва
ничноотвориооватакмичењауРуми,3.
јула,предфиналнемечеве,атакмичаре
и публику је поздравила и др Жули
Габриел,председницаИнтернационалне
саватефедерације.
–ОвојепоказатељдаспортуСрбији

нијестао,даспортусветунијестаоида
је спорт област  која је помогла свима
намадапревладамомногеситуације,па

иову.Министарствонеделиспортовена
велике и мале и управо чињеница да
самовдепоказуједајенашодноспрема
свимспортовимаподједнак.Ово такми
чење је за нас важно и зато смо га и
подржали.Желимодаиовајспортбуде
јошбољи,аовакватакмичењасуипри
лика за промоцију овог спорта, истакао
јепомоћникминистраДаркоУдовичић.
Најбоља екипа по резултатима и на

Светском првенству и Светском купу
била је управо репрезентација Србије.

Наши такмичари су освојили укупно 13
златнихмедаља,другисубилиБелгијан
ци, а трећа репрезентација Мађарске.
ОдчлановаСБК„Рума“уекипи јебило
њихпеторо,међу40такмичараизСрби
је,ачетворојеосвојиломедаље.Злато
суизборилиАнастасијаИконићиЈована
Зумбер,докјеСтрахињаЈоцковићосво
јио сребрну медаљу. У такмичењу на
СветскомкупуНемањаГрбићјеизборио
сребрнумедаљу.

С. Џаку ла

Дар ко Удо ви чић, Мио драг Ракић и Жули Габри ел

Мари ја Вуче но вић
пут ник за Токио
СремскаМитровицајебога

тија за још једног учесника
Олимпијских игара! У питању
је бацачица копља Марија
Вученовић, чланица АК
„Срем“, Митровчанка која се
овом дисциплином бави од
малих ногу. Она је до сада
постизала доста успеха на
домаћој и међународној сце
ни, освајачица је медаље на
првенству Европе за млађе

сениорке, првакињаБалкана,
али до сада није имала при
лике да наступи на највећој
светскојспортскојманифеста
цији.
Рок за потврђивање пла

сманазаТокиојеистекао30.
јунаиМаријајеушланалисту
најбоље32светскекопљаши
це. Њен резултат из априла
ове године 62,25 метара се
тренутнонасветскимлистама

води као шеснаести,
освојила је додатне
бодове на државном
првенству, балканијади
и остварила пласман
наОлимпијскеигре.
Марија тренутно

ради са тренером из
Новог Сада, Камаси
Феђом, задовољна је
сарадњом и верује да
пласман у Токио није
само прилика да тамо
одекаопосматрач.
–Борићуседокраја!

Даћу све од себе да
остварим што бољи
резултаткадамисевећ
указала прилика за то.
Верујем да могу боље
од овога, поручује
МаријаВученовић.

ДОЊИ ТОВАР НИК

Дру же ње бај ке ра

Мото клуб „Сврачињак“ из
ДоњегТоварникаорганизовао
је у суботу 3. јула дружење
бајкера. Настављана је лепа
праксадасемотоциклистииз
општинеПећинци,алииокол
них оштина друже уз музику,
бајкерске игре, али и гулаш,
као и вруће крофне које су
припремиле чланице Удру
жења жена „Сунчев цвет“ из
ДоњегТоварника.
Терени за мале спортове

поредСпортске хале били су
пуни бројних бајкера жељних
дружењанаконпаузеодгоди
ну дана, а како нам је рекао
Живорад Гордић, председник

МК„Сврачињак“,циљоваквих
окупљања је и да се стави
акценат на безбедној вожњи,
што говори и мото овогоди
шњегскупанебрженегошто
твојанђеоможедаполети.
Након окупљања учесника

нашколскомигралишту,усле
дилајевожњабајкерапоселу,
затимдоОгараиназад.Нису
изостале ни чувене бајкерске
игре: брзо испијање пива (на
сламчицу),спора„пужвожња“,
потезање конопца и бацање
гуме.Дружењејенастављено
дубокоуноћузмузикуДЈДар
ко Алексић и бенд „Рајсфер
шлус“изБеограда.


