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ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
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22000СремскаМитровица
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Факс:022/610-070

Дежурнаслужба:064/8894-580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800-100-122(раднимданомод8до12часова)

www.sremgas.rsE-mail:o�  ce@sremgas.rs

Ф
от
о:
Б
ра
ни

сл
ав

Т
уц

ак
ов

ић

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

Marija Vu~enovi} 
putnica za Tokio
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КРАЉЕВЦИ

„Жетва“упркослошемвремену
Манифестација „Же-

тва–безжитанема
живота“ одржана

је 18. јула у Краљевцима,
иако не баш у потпуности
онако како су је органи-
затори замислили, због
лошихвременскихуслова.
Овуманифестацију,шесту
по реду, сви су жељно
ишчекивали – и организа-
тори и учесници, будући
даланенијеодржаназбог
пандемије корона вируса.
Организаториовеманифе-
стацијесуУдружењежена
„Краљевчанке“ и Месне
заједнице Краљевци, уз
подршкурумскеОпштине.
Снежана Богдановић,

председница Удружења
жена„Краљевчанке“,исти-
че да је циљ манифеста-
циједасеприкажетради-
ционално кошење жита.
У самом кошењу и руко-
везању жита учествовао
је велики број такмичара.
У центру Краљеваца су
постављени штандови на
којемсусвојерукотворине
излагале чланице удруже-

њажена,анештопосле17
часовамештаниКраљева-
цасуфијакеримаизапре-
гамаотишлинатакмичење
у кошењу жита. Иако су
тмурниоблацинајављива-
ликишу,ипакјеовајважан
сегмент манифестације
биоуспешнореализован.
Никола Чанаџић, пред-

седник Савета МЗ Кра-
љевци био је и учесник
косидбе. Каже да се ова
манифестација,послепре-
кидазбогкоронеодржала,
упркослошемвремену,јер
је косидба успела да се
реализујепрекише.Ваља
додати и да је ова мани-
фестација у календару

манифестацијаТуристичке
организације Војводи-
не. Финансира је локална
самоуправакрозпројектно
финансирање удружења,
нештосредставаобезбеди
иМЗКраљевци,каоисамо
Удружење жена „Краљев-
чанке“алииспонзори.

С.Џакула

ОПШТИНИСТАРАПАЗОВАУРУЧЕНА„ПЕТРОВДАНСКАПОВЕЉА“ОПШТИНЕЗВЕЧАН

Признањезанесебичнупомоћ

Делегација Општи-
не Стара Пазова на
челу са председником

ОпштинеЂорђемРадинови-
ћем 11. и 12. јула боравила
јеупосетибратскојопштини
ЗвечаннаКосовуиМетохији.
Првогданапосете,председ-
никопштине,уручиојехума-
нитарнупомоћзадвемного-
чланепородицеизЗвечана.
Помоћ су добиле поро-

дице Вуковић и Игњатовић.
ПородицаВуковићимадесе-
торо деце и као интерно
расељена је живела у јед-
номмаломстанууКосовској
Митровици.УзпомоћОпшти-
не Звечан и Канцеларије за

КиМнаправљенаим је кућа
на имању које су купили у
селу Житковац. Породица
Игњатовић је такође вишеч-
лана, имају тешко болесне
чланове али су одлучни да
остануиопстанунаКосовуи
Метохији.
ЧелнициОпштине Звечан

истичу изузетне односе са
ОпштиномСтараПазова.
–Чињеницаједанашдра-

ги Ђорђе Радиновић кад
год долази овде, не дола-
зи празних руку, већ увек
донесе неку хуманитарну
помоћ и на тај начин обра-
дује наше суграђане. Ја се
још једном захваљујем овој

сремској општини и надам
седаћенашепријатељство
и братство трајати на мно-
гајаљета, нагласио јеИван
Тодосијевић, председник
ОпштинеЗвечан.
Општина Стара Пазова

је добитник „Петровдан-
ске повеље“ општине Зве-
чансаКосоваиМетохијеза
помоћиразвијањебратских
односа између две локалне
самоуправе. Ову значајну
награду поводом обележа-
вањајубилеја,30.годинаод
оснивања општине Звечан,
добили су још и Епархија
рашко - призренска, Канце-
ларијазаКиМВладеСрбије,

потпредседникСрпскелисте
Милан Радојичић, Клинич-
ко-болничкицентарКосов-
ска Митровица и академик
проф.дрЗоранКривокапић.
УимеопштинеСтараПазо-
ваповељујепримиоЂорђе
Радиновић.
– Велика ми је част што

сам примио ову повељу,
учинићемосведаовонаше
братство остане и после
нас,јошчвршћеијачећемо
се дружити и виђати и да
наша поколења сачува-
ју наше братство. Живела
Србија, поручио је Ђорђе
Радиновић.
Свечаности је присуство-

ваоипочасниграђанинЗве-
чанаЈугославКостићизСта-
ре Пазове, иначе пореклом
из ове косовске општине,
чијимзалагањемјеЗвечани
добиостатуспосебнелокал-
несамоуправе.
Почасни грађани овог

града су и Новак Ђоковић,
Владимир Путин, академик
ЗоранКривокапић,аодове
годинеипредседникСрбије
АлександарВучић.
Поред високих званични-

ка државе Србије и Српске
православнецркве,свечаној
академијисуприсуствовали
ипредставницивишелокал-
них самоуправа са Космета
иРепубликеСрпске.

ДанијелаГорчић
ЂорђеРадиновићуручујепомоћ

ПовељаСтаројПазови
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Викар патри јар ха срп ског
Једнајулскавестпрошлајенеза

пажено тамо где је требало
да буде запажена, у Сремској

Митровици наиме. Патијарх српски
Порфирије у Споменхраму Светог
Саве хиротонисао је архимандрита
Јеротеја Петровића у чин епископа
топличког,викарапатријархасрпског.
Патријаршија је уз вест објавила и
биографијувикарановогпатријарха.
Реч је о Јеротеју Петровићу који

је 15. вгуста 1971. године рођен у
Мачванској Митровици као Никола
Петровић. Никола је основнушколу
завршио у Мачванској а гимназију
у Сремској Митровици. У Београду
је затим завршио вишу електротех
ничкушколу.Наконодслужењавојне
обавезе 1998. године придружио се
братствуманастираСветихАрханге
ла у Ковиљу.  Из Ковиља је дипло
мираојенаБогословскомфакултету
СПЦ 2009. године, а у Ковиљу је и
пострижен уз избор имена Јеротеј.
НаконстудијаодлазиуАтинунауче
ње грчког језика и музичко усавр
шавање. УАтини, наАтинском кон
зерваторијуму у класи професора
Ликурга Ангелопулоса, Јеротеј две
године изучава црквену музику, и
2011.стичедипломуцрквеногпојца.
Диплому учитеља црквене музике
стичетакође2011.уШколицрквене
музике Атинске Архиепископије при
храму Животворни Источник у Ати
ни, у класи професораКонстантина
Ангелидиса. Исте године уписује се
на постдипломске студије црквене
музике код професора др Георгија
Константинуа у Школи византијске
музикеСвештенеМитрополијеНике
је у Атини, које успешно окончава
2013. године.Истовремено са пост
дипломскимстудијамацрквенемузи
ке, Јеротеј завршава и  докторске
студије на Богословском факултету
Српске православне цркве. У чин
јерођаконарукоположиогаје29.јуна
2014. године епископ јегарски Пор
фирије,садашњипатријархсрпски,а
учинјеромонахаепископбачкиИри

неј9.децембра2018. године.Свеу
манастируКовиљ.Засвевремеуса
вршавања,Јеротејод2011.године,с
благословомепископабачкогИрине
ја,водишколуцрквеногпојањаСве
ти Јован Дама скинприновосадској
црквенојопштини,укојојистовреме
нопредајецрквенопојањеиисторију
црквенемузике,поузорунасличне
школеуГрчкој.

Кад град добије „свог министра”
пробудесеочекивањаодтеблагоде
ти,свеусмислудасенештоуеко
номскомразвојудобије„прекореда”,
јер коће комеако свој своменеће.
Акоизостанувеликиочекиванидаро
ви од предности зване „наш мини
стар” спретни појединци свакако
ће оприходовати ову благодат. Они
одмахпоинаугурацији„нашегмини
стра” стартују муњевито, опколе га
„пројектима” и препородним идеја
ма, громогласно се смеју његовим
шалама,проказујуму „нелојалне”,и

све то, попутмагова алхемије, пре
тварајууновац,унамештења.Про
тивтаквихкрпељаниједанминистар
није нашао лека, па ни „наш мини
стар”,разумесе.
Међутим,кадграддобије„свогепи

скопа” изостану очекивања асфал
тирања локалних путева, отварања
новихпогонаиреконструкцијашкол
ских зграда.Изостану спретни доја
вљивачи и напрасни визионари, уз
чију помоћ би „наш епископ” могао
да буде још успешнији. Не изоста
не једино извесна постиђеност због
својевременог веома душевног сау
чешћа према родитељима којима
се догодио калуђер у кући, којима
супропалисновиоунучићима.Раз
умесе,овупостиђеностнепобуђује
алтруизам већ сазнање да је наше
разумевање личне среће светло
снимгодинамаудаљенооднас.

Да, добро сте разумели, данас
је наша ужа локална заједни
ца, комшилук и родбина наи

ме, склонадаосетисаучешћепре
ма родитељима којима се догодио
послушник, први степен на мона
шкомпутуњиховогмладогпотомка.
Утрећојилипетојулицивећ,уграду
поготову, калуђер се догодио неком
далекомоднас.Напутуматеријал
ног напретка једне породице мона
шење сина или кћерке сматра се
невољом,јерсеподсрећомневиди
срећа без имања и поседа. Свејед
ноштостарциматеријалносрећних
породица најчешће завршавају у
старачком дому, а старци калуђери
у својој породици, у свомебратству
илисестринствунаиме.
Кадсмосвојевременодобили„свог

министра”билисмо захваћенинеја
сном малограђанском надом, слич
номнадањууседмицуналотоу.Сад
кад смо добили „свог епископа”, не
умемодакажемодајекрозНиколуиз
МачванскеМитровицекандиломоли
твеужеженоусреднароданекаквом
жишкомкојајечудомпреживелабаш
упепелиштунашеташтине.
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Кад град доби је „свог 
мини стра” про бу де се 
оче ки ва ња од те бла го
де ти, све у сми слу да се 
нешто у еко ном ском раз
во ју доби је „пре ко реда”, 
јер ко ће коме ако свој 
сво ме неће. Међу тим, кад 
град доби је „свог епи ско
па” изо ста ну оче ки ва ња 
асвал ти ра ња локал них 
путе ва, отва ра ња нових 
пого на и рекон струк ци ја 
школ ских згра да. Изо ста
ну спрет ни доја вљи ва чи 
и напра сни визи о на ри, уз 
чију помоћ би „наш епи
скоп” могао да буде још 
успеш нији
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ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Удво стру че на
потро шња воде
Уследизузетновисокихтемперату

раваздухаупротеклихмесецдана
драстично је повећана потрошња

воде. Према информацијама из ЈКП
„Водовод“ Сремска Митровица, у том
периоду је у систем водоснабдевања
потиснутонештопреко720.000метара
кубних воде, што је изнад вишегоди
шњегпросека.Из„Водовода“апелујуна
потрошаче да рационално троше воду,
искључивозаосновнеживотнепотребе.
– У пет најкритичнијих дана крајем

јунаипочеткомјуламесеца,утакозва
нимшпицевима(од20до21сат)потро
шњајеизносиларекордних440литара
усекунди.Акосезнадајегодишњипро
секдневнепотрошњеоко230литарау

секунди, да се закључити да је потро
шњаудвостручена.Одређенихпробле
ма било је неколико дана у Чалми и
Дивошузбогпревеликепотрошње,али
исанацијерезервоарауМанђелосу,која
јеутоку.Стањејебрзостабилизовано,
тако да тренутно немамо проблема на
томподручју.Тренутносенашимсугра
ђанимаиспоручује310литараусекунди
воде,штонеугрожавафункционисање
водоснабдевања, речи су Борислава
Бабића, в. д. директора ЈКП „Водовод“
СремскаМитровица.
У периодима изузетно топлог време

на вода за пиће коју испоручује „Водо
вод“ненаменскисекористилаитогото
во истовремено за прање дворишта и

пољопривредних машина, заливање
травњака, воћњака,повртарских култу
ра,пуњењебазена.
Собзиромнатоданасочекујунови

таласиврућине, поново је упућенапел
потрошачима да рационално користе
водуитосамозапиће,одржавањелич
нехигијенеиосновнеживотнепотребе.
Свако друго неконтролисано коришће
ње воде може да угрози стабилност и
квалитетводоснабдевања.Стимувези
потрошачима ових дана стижу обаве
штења–флајериоодговорномпонаша
њуирационалнојпотрошњиводе,каои
начинимауштедеводеудомаћинствуи
напољу.
Потрошња се константно прати, као

иситуацијанатеренукакобисеуслед
хаваријаиликварованамрежиипуца
њацевоводаблаговременоибрзореа
говало.
– Уз сарадњу и разумевање наших

потрошача, можемо заједно превазићи
максимумепотрошње,порукајенадле
жних из сремскомитровачког „Водово
да“.

Дирек тор митро вач ког
„Водо во да“ Бори слав Бабић

„ЛЕТО НА САВИ“ 

Кре а тив ност и зна ње за нај мла ђе
ТокомјуланаГрадскојплажизанај

млађе је организовано „Лето на
Сави“,уоквирукојегсереализују

различите креативне радионице. Циљ
једасезамесецданадеципредставе
установекултуреидасепритомзабаве
ипонештонауче.Овуманифестацијује
организовалаГрадскауправазакултуру
успортиустановекултуре.Усреду,13.
јула,ДечјеодељењеБиблиотеке„Глиго
ријеВозаревић“ималојесвојукреатив
нулитерарно–ликовнурадионицу.
–Библиотекаимасвојередовнеради

онице које су се сада преселиле и на
Градску плажу. Деца се одлично заба
вљају,већнаспрепознајуизнајуочему
се ради. Одлучили смо се да се ове
године више посветимо најмлађима.
Потрудилисмоседаихзабавимо,алии
дананекиначинпомогнемородитељи
ма,којиутокурадионицамогудапре

дахну,рекла јекоординаторкаманифе
стације„ЛетонаСави“МаријаВуруна.
АнаСударевићјерекладајојсеради

оницевеомадопадају.
–Већсамбилананекимрадионица

ма и башми се свиђа. На овој радио
ниципричамопричеицртамо.Долазићу
докрајајуласведоксебудуодржавале,
казалајеАна.
МатејВуруна је једаноддечака,који

јеучествоваонарадионицимитровачке
Библиотеке.
–Овомијепрвипутдасамнанекој

одрадионицаибашмисесвиђа,јерје
свекреативно.Допадајумисеиигрена
плажи,казаојеМатеја.
Протекле недеље у оквиру „Лето на

Сави“,14.јулајебионаступ„Хаосани
матора“. Док је радионица пустовања
вунеУдружења „Сирмиум златно руно“
ипоказнавежбаслужбезаспашавање

Ана Суда ре вић и Матеј Вуру на
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наСавиодложеназбоглошегвремена.
Музичкарадионица„Музика јеоконас“
одржаће се 24. јула од 18.00 часова,
„Кадсемалерукесложе“,ликовнаради
оница,резервисанајеза25.јулу18.00
сати.Салсавече„Уритмуталаса“одр
жаћесе31.јула.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

МЕРЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ САНА ЦИ ЈЕ: ЈАВ НИ ПОЗИВ ЗА ПРИ ВРЕД НЕ СУБЈЕК ТЕ 

Први корак до уште де енер ги је
Град ће суфи нан си ра ти изо ла ци ју стам бе них 

обје ка та, заме ну сто ла ри је, набав ку и уград њу 
котло ва на при род ни гас и био ма су, у изно су од 
50 одсто вред но сти. Јав ни позив за при вред
не субјек те, као први корак у реа ли за ци ји ових 
мера рас пи сан је 13. и тра ја ће до 28. јула, рекла 
је начел ни ца Весна Вуја но вић

УГрадској кући 14. јула одржанајеконференцијаповодомраспи
сивањајавногпозивазаучешће

привредних субјеката у спровођењу
мераенергетскесанацијепородичних
кућа и станова на територији града
Сремска Митровица. Мере енергет
ске санације у домаћинствима, спро
водесе крозсарадњусапривредним
субјектимакојисебавепроизводњом,
услугамаи радовима у вези са енер
гетскомсанацијом,акрајњикорисници
бесповратних средстава су домаћин
стванатериторијиграда.ВеснаВуја
новић, начелница Градске управе за
урбанизам, просторно планирање и
изградњуобјеката,реклаједајеГрад
закључио уговор са Министарством
рударства и енергетике које обезбе
ђује 50 одсто средстава за суфинан
сирањеовихмера,аосталих50одсто
митровачкалокалнасамоуправа.
–Градћесуфинансиратиизолацију

стамбених објеката, замену столари
је,набавкуиуградњукотлованапри
родни гас и биомасу, у износу од 50
одсто вредностирадова. Јавнипозив
запривреднесубјекте,каопрвикорак

у реализацији ових мера расписан је
13. и трајаће до 28. јула. Позив  као
и неопходни обрасци објављени су
наинтернет странициГрадаСремска
Митровица. Након окончања конкур
са, комисија коју смо формирали ће
направити прелиминарну листу при
вредних субјеката у коју ће они има
тиувидкаоимогућностприговорана
решење.Комисијаћеиматирокодтри
данадарешиприговоре,сачиниконач
нулистуидоставијеГрадскомвећуна
усвајање.Потомћелистапривредних
субјеката бити јавно објављена, опет
наинтернет странициГрадаСремска
Митровица,реклајеначелницаВесна
Вујановић.
За избор привредних субјека

та постоје два основна критеријума
истакнута у јавном позиву, на основу
којихћесеформиратилистапривред
них субјеката, навела је начелница.
Тојепонуђенаценаирокнакојијета
ценапонуђена,односнорокдокогона
важи. Сви који испуњавају услове ће
бити налисти, премањенимречима,
самојепитањерангирања.
Позвала је привредне субјекте који

испуњавају условеда се јаве на кон
курситимепружемогућностграђани
ма већу могућност избора извођача
радова.
Она је додала да је овогодишњи

буџета за ове намене шест милио
надинара.Како јенагласила,Град је
обезбедиотримилионадинара,атри
милионаједобиоодМинистарстваза
енергетику.
–Надамседаћемонареднегодине

обезбедитиивишесредстава,додала
јеВеснаВујановић. К. Вереш

Весна Вуја но вић 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Избо ри за саве те 
месних зајед ни ца 
15. авгу ста

Пред сед ник Скуп шти не гра да 
Или ја Недић је рас пи сао избо ре за 
чла но ве месних зајед ни ца на 
тери то ри ји Срем ске Митро ви це. 
Избо ри ће се одр жа ти у неде љу, 
15. авгу ста и одно се се на 34 месне 
зајед ни це, коли ко их и има на 
тери то ри ји Срем ске Митро ви це. 
Избор не рад ње су поче ле 15. јула. 

Ради о ни ца Библи о те ке „Гли го ри је Воза ре вић“

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.
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УПИС У РУМ СКЕ СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

Упи са но 417
сред њо шко ла ца
Учетирирумскесредњешколебило

јеукупно540слободнихместазанове
средњошколце,ауписанојењих417.
Највеће промене су у бившој Пољо
привредној школи „Стеван Петровић
Бриле“којаједобилановисмер–сто
матолошка сестра техничар.Реч је о
одељењуод30ученика,штојесвака
кобиодобарпотез,будућидајеоде
љењекомплетнопопуњено.
Ово је једина школа у Срему која

има овај смер, а због тога је проме
њен и статус школе, која више није
само пољопривредна, већ средња
стручнашкола.Подзнакомпитањаје
идалићенареднешколскегодинеу
румскојГимназијибитидваодељења
општегсмера,јерјепоследругогкру
гауписано26ученика,пасечекатре
ћикругуписакојијеприкрајуавгуста
иодлуканадлежнекомисије.
У Техничкој школи „Миленко Брзак

Уча“ од144слободнаместапопуњено
је 116. Када је реч о занимањима
заваривач и механичар моторних
возила  план је у потпуности оства
рен.
Уовојшколскојгодинидобарпроце

нат реализације плана уписа има
ССШ „Бранко Радичевић“. Квота је
била 141 ученик, а уписано је 121
нових средњошколаца што је готово
90проценатаодпонуђенихслободних
места. С. Џ.

АКЦИЈА ДОБРО ВОЉ НОГ 
ДАВАЊА КРВИ У РУМИ

Добар одзив

Трансфузиомобил Завода за тран
сфузију крви Војводине био је парки
раннаГрадскомтргууРуми16.јула,у
оквиру акција добровољног давала
штва.
–Задовољнисмоодзивомимајући

увидуивременскеуслове,алиигоди
шњеодморе–кажеРадованкаПопо
вић Јанковић, стручна сарадница у
ЦрвеномкрстуРума.
Одазвалосе44грађана,међуњима

и11нових,априкупљеноје40једи
ницакрви.Следећаакција,ареч јео
редовнојградскојакцијидавањакрви,
бићеорганизована5.августа. С. Џ.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Добро посло ва ње
јав них пред у зе ћа

ОдборнициСОРума,наседници
одржаној 19. јула, донели су
одлукуопреносуправанакори

шћење, управљање и одржавање
котларница „Солидарност“  и „Тивол“
ЈП„Стамбено“,каоиодлукуоводово
ду.
Наовојседнициједонетаиодлукао

изменамаидопунамапланагенерал
не регулације насељеног места
Добринци. Наручилац овог плана је
фирма„Солекомерц“.
– Ова фирма је купила додатно

земљиштеитребарадитиизменупла
накакобисеомогућиладаљаградња
објекатаиширењекапацитета.Дакле,
реч је о циљаним изменама плана,
појасниојепоменутеизменеодборни
цима Слађан Манчић, председник
Општине.
Вишетачакадневногредасеодно

силонапословањејавнихпредузећау
минулој години и расподели добити
кодонихкојасу јеостварили,атосу
ЈП„Гас–Рума“иЈП„Комуналац“,док
су без добити пословали „Водовод“,
„Стамбено“иЈПзаурбанистичкопла
нирање, управљање путевима и
изградњуРума.
Стеван Ковачевић, председник

Скупштине општине, указао је да је
одлукаоводоводуједнаунизуодлука
којаћесеунаредномпериоду,уокви
рускупштинскиховлашћења,доноси
ти а односе се на рад свих јавних
предузећа.
–Теодлукенисугодинамамењане,

а дошло је до промена у законској
регулативи којима се регулише рад
јавнихпредузећа.Такоћемопрактич
но„апдејтовати“свепостојећеодлуке,
кажеКовачевић.
Када је реч о јавним предузећима,

добит су исказали „Гас – Рума“ и

„Комуналац“, која су упркос тешким
условимаукојимасепословалоупро
шлојгодиниуспелидаостваредобит.
– То је свакако похвално, поготово

кадајеупитањуЈП„Гас–Рума“којеје
остварило рекордну добит од готово
70 милиона динара. За похвалу је и
резултат „Комуналца“, поготово ако
имамоувидучињеницудасе годину
дананијеодржаваовашар,аипаксу
имали позитивно пословање. ЈП
„Стамбено“јеисказалогубитак,алије
онмањинегопретходнегодине.Оче
кујемодаћеуовојгодинитајрезултат
бити бољи, јер су у рад пуштене и
нове котларнице које раде на еконо
мичнијиенергент,гас.Топредузећеје
напутудаконсолидујесвојепослова
ње.ЈП„Водовод“имагубитак,алито
није резултат пословања прошлој
години,већодлукеменаџментадасе
отпишусвастарапотраживањакојасе
годинамакњижекаоочекиванадобит,
ареалносенемогунаплатити–рекао
јеСтеванКовачевић.
Наовојседнициодборницисуусво

јилипрограмерадаипословањаЗави
чајногмузејаРумаиКултурногцентра
„БранаЦрнчевић“.
Уоквирутачкеизборииименовања

завршиоцадужностидиректораЈПза
урбанистичкопланирање,управљање
путевимаиизградњуРумаименована
јепоновоЈеленаБркљач.
На почетку седнице одборници су

информисани да су одборници Каћа
ДивнићиМилованЂаковићиступили
из одборничке групе „Зелена странка
–некамаскепадну“.Онићеделовати
као самостални одборници, а будући
дасупреосталадваодборникаЗеле
не странке, по пословнику, не може
вишедапостојипоменутаодборничка
група. С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић
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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.

ОПШТИ НА РУМА ПОМА ЖЕ РАД ПОЛИ ЦИЈ СКЕ СТА НИ ЦЕ

Вози ла на поклон
Пред сед ник Општи не Рума Сла ђан Ман чић је уру чио начел ни ку ПС Рума Влат ку 

Тади ћу дона ци ју вред ну око 4,8 мили о на дина ра. Реч је о џипу Dacia Duster и мото
ци клу Hon da CB500XA, али и важној опре ми  за кон тро лу сао бра ћа ја

Румска општина годинама уна
задиздвајаизсвогбуџетасред
ства за набавку опреме којом

се побољшава рад Полицијске ста
нице. Управо зато је председник
Општине Слађан Манчић 14. јула
уручио начелнику ПС Рума Влатку
Тадићу донацију вредну око 4,8
милионадинара.РечјеоџипуDacia
DusterимотоциклуHondaCB500XA,
али и важној опреми  за контролу
саобраћаја, форензичкој опреми за
обављање увиђаја, фотоапаратима,
полицијскимопасачимаидругојтех
ници.

Том приликом, он је окупљеним
полицајцимарекаодасуони,поред
здравствених радника наравно, у
последњемпериодуподнелинајвећи
теретживотаирадаупандемијским
условима. Када је реч о донацији,
она није ни прва ни последња, а и
ова тренутна је показатељизузетно
добресарадњелокалнесамоуправе
иПСРума.
–Самозаједничкимснагамаиова

квим донацијама можемо доћи до
заједничкогциља,атоједаподигне
мо ниво сигурности и безбедности
нашихграђана.Мотоциклзасаобра

ћајну полицију и Dacia Duster ће се
вероватно користити за Одељење
логистике.Морамдакажемидасмо
овајпрелепислужбенипаркингтако
ђеуредилиизопштинскихсредста
ва. Финансирали смо асфалтирање
иуређење1.800квадратнихметара
паркингаиприлазачија јевредност
око3,7милионадинара.Ипак,свесу
то мала средства  у односу на оно
штасвеовиљудиуПолицијскојста
ницирадеизаграђанеизалокалну
самоуправу–указаојеСлађанМан
чић.
Потпуковник полиције Влатко

Тадић, начелник ПС Рума је захва
лионаовојдонацијикојаћесвакако
подићи ефикасност и олакшати рад
полицијскихслужбеника.
– Теренско моторно возило ће

повећатиумногомеквалитетиефи
каснострадаполицијскихслужбени
какриминалистичкефорензикекоји,
морамтонагласити,поредподручја
ПолицијскестаницеуРумиобављају
својепословеинаподручјуопштина
Ириг иПећинци.Саобраћајнимото
циклћепобољшатиконтролуирегу
лисање саобраћаја на свим путеви
ма на подручју румске општине,
посебноулетњемпериоду,указаоје
Тадићидодаодајеовосамоједнау
низудонацијаупротеклимгодинама
која је израз одличне сарадње, а у
циљу унапређења безбедности
Румљана. С. Џаку ла

Уру че ње кљу че ва

Дона ци ја ПС Рума
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ПОВЕ ЋА НА БЕЗ БЕД НОСТ СВИХ УЧЕ СНИ КА У САО БРА ЋА ЈУ

Сема фор у Шима нов ци ма
УШимановцима је ових дана

пуштен у рад нови семафор на
раскрсници у центру насеља,

који ће у значајној мери допринети
безбеднијем одвијању саобраћаја у
најпрометнијојулициуцелојпећинач
којопштини.
Овуинвестицијувредну3,8милиона

динара суфинансирале су Покрајин
скавладаса2,5милионаиОпштина
Пећинци са 1,3 милиона динара, а
каконам јерекаопредседникСавета
месне заједнице Шимановци Алек
сандар Мандић, пећиначка локална
самоуправа је издвојила из буџета и
додатних 384.000 динара за израду
пројектнотехничкедокументације.
– Уз семафор који већ постоји на

раскрсници Крњешевачке и Деч
ке улице, а који годинама није био у
функцији и који смо ставили у функ
цију 2018. године, као и уз пешачки
прелаз са брзинским дисплејима који
је након тога постављен на прелазу
путакодцрквеишколе,семафоркоји
јесадаурађеннацентруШимановаца
додатно ће подићи безбедност пеша
ка и бициклиста, али и свих осталих
учесника у саобраћају, јер је било
готово немогуће укључити се из спо
реднихулицанаглавнипут.Поготово
су приликом преласка главног пута
били небезбедни најмлађи и најста
рији суграђани. Семафор ће донекле

успорити саобраћај, али безбедност
грађана је напрвомместу, изјавио је
Мандић.
Он је нагласио да је захваљујући

улагањима у боље регулисање сао
браћаја у Шимановцима значајно

смањен број саобраћајних незгода, а
даупоследњихпаргодинанијебило
настрадалих у саобраћају и најавио
даћепећиначкалокалнасамоуправа
наставити да ради на повећању без
бедностисаобраћајауовомнасељу.

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

Награ ђи ва ње про тив град них стре ла ца

На седници Општинског већа
одржаној 16. јула донета је
одлука да се и ове године из

општинског буџета издвоје средства
за награђивање противградних стре
лацанатериторијипећиначкеопшти
не.Какојерекаозаменикпредседни
каОпштинеПећинциЗоранВојкић,на
територијиопштиненадеветпротив

граднихстаницаделује18стрелаца.
– Противградни стрелци својим

радом и залагањем штите атаре
наших села, али и сама насеља и
имовину наших грађана и привред
нихсубјекатаодштетекојуможеда
изазове град. То је врло одговоран
посао који обављају за релативно
ниску накнаду и због тога Општина

Пећинцивећтрадиционалноизбуџе
та издваја средства за награђивање
противграднихстрелаца,образложио
јеВојкић.
Према одлуци Општинског већа,

противградним стрелцима ће бити
исплаћено по 6000 динара месечно
за сваки месец ангажовања током
сезонеодбранеодграда.
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ДОЊИ ТОВАР НИК

Обе ле же но 50 годи на хра ма

У Доњем Товарнику је 12. јула
пригодном свечаношћу обележено
50 година од изградње православ
ног храма Светих апостола Петра и
Павла.Уприсуствуопштинскогруко
водства на челу са председником
пећиначкеОпштинеСинишомЂоки
ћем, Свету архијерејску литургију
служиојеепископсремскиВасилије,
којијенаконлитургијеуручиоцркве

напризнањаузнакзахвалностиорга
низацијама и појединцима из Доњег
Товарникакојисуупротекломпери
одуморално иматеријално подржа
валицркву.
Архијерејске грамате уручене су

Милораду Пантићу, Миловану Тодо
ровићу, Радету Тодоровићу, Месној
заједнициДоњиТоварник и Удруже
њужена„Сунчевцвет“.

ВладикаВасилијејеуручиоиорден
МајкеАнгелинеДијаниВучетић,мај
ци четвородеце.ОрденМајкеАнге
лине је установљен као признање
женамазавишеродноматеринство.
Поводом јубилеја у порти хра

ма Светих апостола Петра и Павла
постављена је изложба фотографи
јаизвременаизградњехрама1971.
године.

Овихданазавршенојенасипа
њемакадамскогпутауулициПро
летерсконасељеуАшањи.Радо
ве је спровела Месна заједница
Ашања уз финансијску подршку
ОпштинеПећинци,а каконам је
рекаозаменикпредседникаСаве
таМЗАшањаДејанЂураћис,овај
макадамски пут се периодично
насипа,какобистановнициПро
летерскогнасељаималиупотре
бљивусаобраћајницу.
–Отежавајућаоколност јешто

се кроз ову улицу одвија фре
квентантеретнисаобраћајишто
камиони релативно брзо доводе
доновихоштећењанапуту.Ипак,
захваљујући подршци пећинач
ке локалне самоуправе, Месна
заједница периодичним насипа
њем и ваљањем одржава овај
пут у возном стању и чинићемо
тоиубудуће,сведоксенестекну
условида се и ова саобраћајни
ца у нашем насељу асфалтира,
рекаојеЂураћис.

АША ЊА

Насут пут

ДЕЧ КИ ВИНО ГРА ДИ

Лакше до викенд насеља
Месна заједница Деч 15. јула је завршила

насипањемакадамскогпутакојиводидовикенд
насељаДечкивиногради,арадовенасанацији
пута јефинансиралаОпштинаПећинци.Сани
ранојеоко800метарапута,штоћестановници
маомогућитилакшиприступнасељу.
–ИакосуДечкивиноградивикенднасеље,а

ми као јединица локалне самоуправе немамо
законску обавезу обезбеђивања инфраструкту
реувикендзонама,ОпштинаПећинцисетруди
да, колико је умогућности, периодичномсана
цијоммакадамскогпутапомогнестановницима
ДечкихВиноградаиолакшаимприступнасељу,
изјавио је тим поводом председник општине
ПећинциСинишаЂокић.

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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ДОДЕ ЉЕ НА СРЕД СТВА ЗА УДРУ ЖЕ ЊА ГРА ЂА НА

Новац за мани фе ста ци је
Иришка општина је

позната по више
занимљивих мани

фестација које се орга
низују у циљу промоције
домаће радиности, обича
ја,традицијеитуризма,па
локална самоуправа из
општинскогбуџетаделоми

финансира удружења која
их организују. За редов
не активности и програме
удружења у области орга
низације манифестације
опредељено је ове годи
неукупночетиримилиона
динара.
Тако је председник

Општине Тихомир Стоја
ковић донео одлуку да се
300.000 динара  додели
Завичајном друштву „Фру
шкогорје“ из  Ривица за
организацију20.Даневина
у Ривици, а ДруштвуВрд
ничана„Видовдан“заорга
низацију19.Видовданског

Пударски дани (фото: архива М новина)

АМБУ ЛАН ТА ВРД НИК
Нова
котлар ни ца
на гас
Иришка општина је на кон

курсу Министарства заштите
животне средине добила сред
ствазасуфинансирањезамене
котларницезаамбулантууВрд
нику.
Сада се очекује сагласност

ЈП„Србијагас“дабисекотлар
ница могла поставити, јер ће
котларницакориститиприродни
гаскаоенергент.
–Очeкујемодаћеонадогреј

не сезонебитипуштена урад,
а напоменуо бих да у Врндику
јошнемамогас,односно  гаси
фикација је у току. У разгово
ру са људима из „Србијагаса“
имамообећањедаћемосеове
зимеуВрднику,алииосталим
насељенимместимагрејатина
гас, каже председник Општине
ТихомирСтојаковић.
Укупна вредност овог пројек

таје1,5милионадинара.
Од Министарства заштите

животне средине је добијено
1,2 милиона, док ће локална
самоуправа уложити преоста
лих300.000динара. С. Џ.

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.

КРЕ ЋЕ СЕ У ПРО ЦЕС ПОБОЉ ША ЊА ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ

Рас пи сан кон курс за доба вља че

Међулокалнимсамо
управама које су
добиле средства и

потписалеуговореосуфи
нансирањупрограмаенер
гетске санације стамбених
зграда, породичних кућа и
станова била је и иришка
општина.
Ради се о два милион

динара, милион добијен
од Министарства за енер
гетикуимилиондинараиз

општинског буџета. Кроз
конкурс ће се суфинан
сирати уградња и набав
ка материјала за техничку
изолацију зидова, кровова
и таваница, односно тер
мичког омотача према
негрејаномпростору,потом
замена спољних врата и
прозора, као  и набавка
инсталацијаиликотлована
природнигасилибиомасу.
На седници Општин

Тихо мир Сто ја ко вић

На овај начин, мало сред стви ма Репу
бли ке, а мало нашим, жели мо да помог не
мо гра ђа ни ма да се побољ ша енер гет ска 
ефи ка сност њихо вих стам бе них обје ка та. 
Тру ди ће мо се да сле де ће годи не за ове 
наме не издво ји мо сигур но дупло више 
сред ста ва, а ако буде мо могли и више. 
Нарав но, ако такав кон курс буде акту е лан 
и сле де ће годи не, каже Тихо мир Сто ја ко
вић, пред сед ник ири шке Општи не
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Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“

НАПРЕ ДУ ЈУ РАДО ВИ НА ИЗГРАД ЊИ ПОСТРО ЈЕ ЊА
ЈАПАН СКОГ „ТОЈО ТАЈЕР СА“

Инвестиција
за будућност

Месец дана без ново за ра же них
У последњих месец дана на територији

општине Инђија није забележен ниједан нови
случајзаразекоронавирусом,штосупотврдили
представнициДомаздравља.Какосуистакли,
допетка,16.јулабиласуактивнасвегачетири
случаја а добра епидемиолошка ситуација у
том граду бележи се и због задовољавајућег
бројавакцинисанихлица.Ипак,какојенедавно
изјавиопредседникОпштинеИнђијаВладимир
Гакапелујесеидаљенасуграђанедаизврше
имунизацијууциљујошбољебудућеепидеми
олошкеситуације.
– Да бисмо задржали тај тренд морамо да

повећамобројвакцинисанихстановникаипози
вамјошједномсвенашеграђанедасеодлуче
за вакцинацију јер на располагању имају све
вакцине у нашем Дому здравља, објаснио је
Гак.Онједодаодасесвакодневновакцинише
кинескимцепивомбезпретходногзаказивања.
–НаФајзеровусечекапардана,аубрзонам

стижеиновиконтигентрускевакцине,рекаоје
Гак.
Председник Општине подсетио је да је до

садавакцинисанопреко30хиљадастановника
инђијске општине од укупно 41 хиљаде пуно
летнихграђана. М. Ђ.

Радови на изградњи
постројења јапанског
инвеститора „Тојо

тајерс“ у североисточној
радној зони одвијају се
предвиђеном динамиком.
Камен темељац за будућу
фабрику аутомобилских
гума постављен је 15.
децембра 2020. године и,
какосутаданајавилипред
ставници компаније, након
изградње у постројењу ће
радити560радника.Такође,
уИнђијићесепроизводити
окопетмилионагумагоди
шње. Клијенти ће бити
познати светски брендови
попут Мицубишија, Аудија,
ФолксвагенаиПоршеа.
– Више пута су ме

новинари питали колики је
значајфабрике„Тојотајерс“
за општину Инђија. Већина
вероватно није ни свесна
данас,алићетоможда још
боље знати генерације које
тек долазе, истакао је Вла
димир Гак, председник
ОпштинеИнђијаидодаода
буџетилокалнихсамоуправа
збогкороне,нисубашунај
бољем стању, али да у

општини Инђија захваљују
ћиоваквимисличниминве
стицијама могу бити
задовољни.
–Например,ИГБАутомо

тив је исплатио плате рад
ницимаимисмодиректноу
буџетприходовали30мили
она динара од пореза на
зараде.Тоговориколикосу
значајнеинвестицијезанор

мално функционисање
нашегграда,истакаојеГак.
ХалауИнђији,подсетимо,

налазићесенаоко20хекта
ра,главниизвођачрадоваје
јапанска компанија, али
бићеместаизадомаћегра
ђевинце као подизвођаче.
Рок за завршетак радова је
април 2022. године, након
чега се очекује дафабрика
годишње производи пет до
10 милиона гума премијум
класе за тржиштеЕвропеи
Русије. Општина Инђија је
обезбедила земљиште
површине63хектараинео
пходну инфраструктуру.
Какосемоглочутинапола
гању камена темељца,
важно је напоменути да ће
просечне плате запослених
бити веће од републичког
просека.

М. Ђ.

У току је прибављање
биографија будућих радника
и конкурс за запошљавање.
На линку https://manpower
group.rs/toyotiresзаинтересо
ванимогупопунитиподаткеи
тако конкурисати за посао.
Такође,затепотребеотворе
на је и канцеларија која се
налази на првом спрату

тржног центраTQVegas где
кандидатимогуличнодоћии
оставити биографију. Радно
време канцеларије је сваког
радногданаод9до17часо
ва. Тренутно су отворене
позиције оператер у произ
водњи, оператер у склади
шту и техничар електро и
машинскогодржавања.

Поче ло запо шља ва ње

Владимир Гак

ског већа која је одржана
16. јуладонета јеодлукао
јавномпозивузадобавља
че који обављају испоруку
и инсталацију и уградњу
материјалаиопреме,каои
извођење радова. Конкурс
је почео 19. јула а биће
отворендо4.августа.Тако
ђе усвојен је и правилник,
а донето је и решење  о
члановима Комисије. Врло
брзобитребалодасерас
пишејавнипозивзадома
ћинства.
– На овај начин, мало

средствима Републике, а
мало нашим, желимо да
помогнемо грађанима да
се побољша енергетска
ефикасностњиховихстам
бених објеката. Трудиће
мо се да следеће године
за ове намене издвојимо
сигурно дупло више сред
става, а ако будемомогли
ивише.Наравно,акотакав
конкурс буде актуелан и
следећегодине,кажеТихо
мир Стојаковић, председ
никиришкеОпштине.

С. Џ.

сабора у Врднику 800.000
динара.
Подсећамо, ово су и две

манифестацијекојесувећи
одржане уз присуство број
нихгостију.
Средства у висини од

300.000 динара је  добило
и  Удружење жена „Јазак“
за организацију манифе
стације  „Јесенстижедуњо
моја“којасеодржаваупрвој
недељи октобра. Друштво
Ирижана је  за „Пударске
дане“ добило  1,2 милиона
динара.Ово је свакако јед
наоднајвећихинајстаријих
манифестација која сеодр
жава у Иригу и то у трећој
недељисептембра.
Удружење „Фрушкогорски

ждребац“ из Мале Ремете
је за „Фијакеријаду“ доби
ло  200.000 динара. И ова
манифестација, релативно
млада, одржава се у првој
недељиоктобра.
Удружење винара, вино

градара и љубитеља вина
„Иришки пудар“ изИрига је
за„Мачковданмладогпор
тугизера“ добило 200.000
динара. Подсетимо, ова
манифестација има дужу
традицију, али је по преме
штањууИриг,уВинскуули
цу,одржанадвапута.
На овај начин је удруже

њимадодељенотримилио
надинара.

С. Џаку ла
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Савет за месне зајед ни це

Скупштина општинеСтараПазова
усвојиларебалансебуџетајавних
установаимеснихзаједница

ОдборнициСкупштинеопштинесуна
11.седници,којајеодржанаусреду14.
јула,већиномгласоваусвојилиПредлог
одлуке о изради Плана детаљне регу
лације јужне комуналне зоне општине
Стара Пазова, предлог одлуке о доно
шењуизменаидопунаПланагенерал

не регулацијеСтареПазове, Бановаца
иГолубинаца,каоистатутесвихмесних
заједницанатериторијистаропазовачке
општине.
Надневномредукојијенакондопуне,

садржао39тачака,билисуребаланси
финансијских планова за 2021. годину
Центразакултуру,Народнебиблиотеке,
Домаздравља,Црвеногкрста,Туристич
ке организације,Предшколских устано

ваПолетарациРадост,каоиребаланси
финансијских планова месних заједни
ца за 2021. годину.  Такође је усвојено
решењеообразовањуСаветазамесне
заједнице,уциљубољекоординације,а
који чине председници свих 10 месних
заједница.Једномделуседницепрису
ствоваојеипредседникопштинеЂорђе
Радиновић,аодборничкихпитањаније
било. З. К.

КОН ЦЕР ТИ ГУДАЧ КЕ ГРУ ПЕ „ВЕР СУС“

Шест гра ци ја са вио ли на ма
Класичним компози

цијама Чајковског,
Брамса, Шубер

та, Вивалдија и осталих
представиле су се младе
виолинисткиње земун
ске музичке школе „Коста
Манојловић“ у оквиру два
концерта на отвореном  у
Новој и Старој Пазови.
Гудачкагрупа„Версус“већ
годинама негује најтален
тованије младе музичаре,
међу којима је и дванае
стогодишњаВјераГутићиз
НовеПазове.
Ученице интернацио

налног професора Зора
на Миленковића, иначе
оца познатог виолинисте
Стефана Миленковића, у
протеклој школској годи
ни освојиле су 27 првих
музичких награда, од
школских до међународ
нихпризнања.
– „Версус“ је једна чуд

на формација. С једне
стране,члановиимајуоко

девет година.  Са друге
стране, та група егзисти
равећ20годинаирођена
је у Италији, где ја иначе
живимсапородицом.Сме
њивалесусечитавегене
рацијеибројвиолинистаје
осцилирао,одседамдо37
младихвиолиниста,нагла

сио је интернационални
професор.
Уз клавирску пратњу

Бисерке Маровић вио
линисткиње су недељ
но дружење са публиком
завршиле композицијама
ТамодалекоиколоЧачак
аупрограмујеучествова

ла  млада рецитаторка и
песникињаМиаКривошија
из Нове Пазове. Подршку
несвакидашњем музичком
догађајудалисуиОпшти
на Стара Пазова, Центар
за културу Стара и Нова
Пазова,БиблиотекаиРТВ
СтараПазова. Д. Г.

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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ЈЕЛЕ НА ЈАН КО ВИЋ, ДИРЕК ТОР КА МИТРО ВАЧ КОГ ПОЗО РИ ШТА

Позо ри ште све пре жи вља ва 
и сва ко невре ме над и гра ва

Морам да закљу чим да су људи после попу
шта ња мера похр ли ли у позо ри ште и то је заи
ста јед на див на сли ка након дугог вре ме на. 
Упра во то нам гово ри да позо ри ште све пре жи
вља ва и сва ко невре ме над и гра ва, каже Јеле на 
Јан ко вић

Протеклу сезону у Позоришту
„Добрица Милутиновић“, као и
већину установа културе, обе

лежилајеепидемијакорона–вируса.
Због противепидемиолошкихмера, у
већемделусезоненијебилопредста
ванитифилмскихпројекција.Позори
шну уметност иначе, генерално гле
дано, прати беспарица па се често
могло помислити да ће је ситуација
са епидемијом „докусурити“. Међу
тим,башувремепочеткаепидемије,
директорицамитровачкогПозоришта
иглумицаЈеленаЈанковићјеговори
ладаћепозориштепреживети,јерје
оновековимаодолевалоразнимкри
зним временима. Како је епидемија,
баремзасада,усвојојмирнијојфази,
можемо се сложити са директорком
Позоришта „Добрица Милутиновић“–
противепидемиолошке мере су бла
же, а неколико програма који су се
одржали крајем сезоне су имали
великупосећеност.
–Морам да закључим да суљуди

после попуштања мера похрлили у
позориштеитојезаистаједнадивна
сликанакондугогвремена.Организо

вали смо крајем сезоне неколико
представа и филмских пројекција,
којесубилевеомапосећене.Послед
њи вечерњи догађај је био наступ
стендапераизЗагребаГоранаВинчи
ћа,који јеодржанкрајем јуна.Поми
слиласамдазбогврућиненећебити
неког великог интересовања, али је
на крају сала била попуњена до
последњегместа.Управоовиприме
риговореопотребичовеказазајед
ницом која има иста интересовања.
Највише је било дечјих представа,
којесусеодржавалетрадиционално
свакесуботеод12.00часова.Свето
намговоридапозориштесвепрежи
вљава и свако невреме надиграва,
кажеЈеленаЈанковић.
Она додаје да је у току припрема

представе о Јелени Балшић, ћерки
српскогкнезаЛазараикнегињеМили
це и жени Ђурђа II Балшића, која
настаје као резултат сарадње Позо
ришта„ДобрицаМилутиновић“иТеа
тра„ИренаКолесар“.
–Радниназивпредставеје„Кнеги

ња камена“ и реч је о лепој причи о
Јелени Балшић и њеном духовнику

НиконуЈерусалимцу.Представуради
мо Владимир Балашћак и ја, а са
намајерадилаиредитељкаЛилијана
Ивановић, која јенажалостпремину
ла.Тајгубитакседогодиотокомрада
напредстави,Влада,који језадужен
за режију, и ја смо одлучили да је
завршимо. Ако не буде раније, од
јесени ћемо је презентовати митро
вачкојпублици,кажеЈелена.
Онадодаједабисенареднесезоне

моглоочекиватиигостовањепозори
штаизСуботице.
– Наше Позориште је гостовало у

Суботицикрајемсезонегдесмооди
грали представу „Љубави Џорџа
Вашингтона“. Надамо се да ћемо
ускоро видети Суботичане у нашем
позоришту,наводиЈелена.
Такође,Позориште„ДобрицаМилу

тиновић“јекрајемсезонеорганизова
ло и бесплатне представе за митро
вачкемедицинскераднике.
–ЦеоколективПозоришта јеимао

потребудананекиначин,симболич
ним гестом стави до знања колико
ценимотрудљудикојисусебринули
занас.Тојебионашсимболичангест,
кажеЈелена.
Она за крај додаје да Сремска

Митровицаимадивнупубликукојаје
образована, префињена и информи
сана.
– Верујем да свака средина има

својупублику,алијанашубашволим
иволимдасесрећемиразговарамса
њом,завршаванашасаговорница.

З. Попо вић 

Јеле на Јан ко вић

Позо ри ште „Добри ца Милу ти но вић“
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ОПШТИ НА ШИД У ПРО ЈЕК ТУ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ

Јав ни позив за при вред не субјек те
Општина Шид је расписала

јавнипозивзасвезаинтере
соване привредне субјекте

за учешће у реализацији пројекта
повећањаенергетскеефикасности
у домаћинствима. Јавни позив је
отворен до 31. јула, а после кон
курсазапривредналицабићерас
писанијавнипозивзасвезаинте
ресованеграђане
– Локална самоуправа се одлу

чилазачетиримереуоквируовог
пројекта:набавкуиуградњумате
ријала за термичку изолацију,
заменустоларије,уградњукотлова
на природни гас или биомасу и
набавку и инсталацију соларних
колектора.Максималниизносбес

повратнихсредставакоједодељују
Општина Шид и Министарство
рударстваиенергетикеје50одсто
од укупне вредности инвестиције
саПДВом,рекао јенаконферен
цијизановинарезаменикпредсед
никаОпштинеШидЂорђеТомић.
Свапривредналицакојажеледа

се пријаве на конкурс енергетске
ефикасностиморајудаимајуседи
ште, односно, издвојену пословну
јединицу или овлашћеног дистри
бутера на територији општине
Шид, а све додатне информације
могуседобитинабројеветелефо
на 062/755254 и 022/719142 или
путемелектронскепоште:energet
skausteda@sid.rs.

Ђор ђе Томић

ПРХО ВО

Обе ле же на
сео ска сла ва
ПредставнициСаветамеснезајед

нице Прхово и Општине Пећинци
положили су 18. јула, поводом сео
скеславе,венценаспоменикепалим
борцимаижртвамаобасветскарата
уовомселу.
Заменик председника општине

ПећинциЗоранВојкићјетомприли
компоручиодасунашипреци, који
су бранили слободу не питајући за
цену, разлог што ми данас живимо
слободно у својој држави и сами
одлучујемоосопственојбудућности.

Председник Савета МЗ Прхово
ИванКоњевићизјавио једаПрхово
несмезаборавитинисвојератнике
ни своје жртве, јер, како је рекао,
наши преци заслужују да их се с
поносомсећамоидасеруководимо
њиховимпримером.
Коњевићсеуједнозахвалиопећи

начкој локалној самоуправи што је
била покровитељ котлићијаде и
шицаре,аКултурномцентруПећин
цишто јепредставомзадецуобра
доваонајмлађеПрховчане.Уоквиру
програма обележавања славе у
недељу је одиграна и ревијална
утакмицаизмеђудомаће „Младости
1935“иФК„Купиново“.

ДЕЧ ЈЕ КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Пре ко 500 деце
на пред ста ва ма

Током протекле недеље у још три
насељапећиначкеопштинеизведене
супредставезадецууоквируДечијег
културноглетакојеорганизујеКултур
ни центар Пећинци под покровитељ
ствомпећиначкелокалнесамоуправе,
а у сарадњи са образовним институ
цијамаисаветимамеснихзаједница.
Усуботу17.јуланајмлађиПрховча

ни били су у прилици да погледају
представу„Девојчицасацрвенимкач
кетом“ која је због кише изведена у
салиДомакултуреуовомнасељу.
Упетак16.јулазбогкишепредстава

„Дечак који није хтео да одрасте“,
рађенапомотивимабајке„ПетарПан“,
изведенајеусалиДомакултуреуКар
ловчићу, а деветогодишњи Лазар

Ивковић из Карловчића погледао је
обе представе рађене у продукцији
пећиначкогКултурногцентра.
НаплатоуспоменикауцентруПопи

наца,учетвртак15. јула,изведена је
представа„Девојчицасацрвенимкач
кетом“ рађена по мотивима бајке
„Црвенкапа“.
Представе за децу у којима играју

Јелена Недељковић и Бојан Наић
режираојестудентпозоришнеирадио
режијенаФакултетудрамскихуметно
сти у Београду, Слободан Станковић
изПећинаца,адосадаих јеудевет
насеља општине погледало око 530
малишана.Засвудецуобезбеђенису
пригоднипоклониувидубалона,кажу
уКултурномцентру.



1521. JUL 2021.      M NOVINE

УДРУ ЖЕ ЊЕ РЕГИ О НАЛ НЕ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ СРЕ МА 

Подр шка за про је кат
Удружење Регионалне иниција

тивеСремаобавештавајавностда
јенаПозивузадоделугрантоваза
партнерске иницијативе између
организацијаграђанскогдруштваи
јединица локалне самоуправе 
успешно прошло свефазе селек
ције и добило финансијску подр
шку. Пројекат под називом
„Oдрживиразвојзасве–платфор
мазалокалнидијалог“,одобренје
уоквирупројектаВладеШвајцар
ске „Заједнозаактивнограђанско
друштво – АЦТ“. Пројекат ће се
спроводити у партнерству са гра
домСремскаМитровица.
У оквиру овог позивафинансиј

ску подршку добило је укупно 12
предлога пројеката а изабрана
удружења долазе из свих крајева
Србије – Пожеге, Новог Пазара,
Пријепоља,Ужица,Ниша,Крушев

ца, Крагујевца, Аде, Руме, Алек
синца,КраљеваиБеограда. 
Позив за партнерске иницијати

ве организација грађанског дру
штва (ОГД) и јединица локалних
самоуправа (ЈЛС) отворен је са
циљемдасекроззаједничкепро
јекте грађанских удружења и
локалнихсамоуправастворенови,
иновативни механизми за веће
учешће грађана у процесу доно
шењаодлука,пружањууслугагра
ђанима на локалу и за повећање
мониторинга рада локалних орга
на власти. У фокусу партнерских
иницијатива јесте спровођење и
промоција реформи у локалној
самоуправи које ће унапредити
учешће грађана у процесу доно
шења одлука, транспарентност,
одговорностиинклузивностлокал
нихорганавласти.

У недељу 18. јула, успешно је одржана
акција „За чистији Дивош“ у организацији
МеснезаједницеДивошиОмладинскогклу
ба Дивош. После олујне ноћи очишћен је
центар села, покошена трава и жбуње на
улазимаусело.Уређенјеиприлазгробљу,а
допринос акцији дало је и ЈКП „Водовод“
СремскаМитровица.

Уре ђе ње Диво ша

ФОТО ВЕСТ

ОДР ЖАН ПАРА СТОС ЂЕНЕ РА ЛУ И МОЛИ ТВЕ НО СЕЋА ЊЕ НА РУСКУ ЦАР СКУ
ПОРО ДИ ЦУ РОМА НОВ 

Пара стос Дра жи Миха и ло ви ћу
Уорганизацији Покретаобнове Краљевине

Србије Сремска
Митровицаусуботу17.јула
служен је парастос ђенера
луДрагољубуМихаиловићу
и припадницима Југосло
венскевојскеуотаџбиниуз
молитвеносећањенаСвету
царскупородицуРоманов.
– Одавањем почасти

бесмртном српском офици
ру и сећањем на највећег
пријатељаСрба иСрбије у
Првом светском рату, ожи
вљавамо праву историју и
дајемо свој доприносда се
неширедаљелажиикому
нистичкапропагандапротив
њих. Наша дужност је да
поштујемо и не дозволимо
дасезаборавинационална
историја, српска традици
ја и култура. Поред борбе
за промену система, то је
један од примарних зада
така Покрета обнове Кра
љевине Србије, странке
којасезалажезадуховнии
морални препород Србије.
Као и сваке године, тради
ционално,одалисмопочаст
најславнијем српском офи
циру и највећем пријате
љуСрба иСрбије уПрвом
светскомрату.Важнојеочу
ватисећањенаовевелика
не,нарочитокадазнамода
у Србији у власти још увек

учествују у великом броју
потомцикомунистакојигле
дајунасвакиначиндабаце
љагунањихињиховадела.
Цео свет каже да је ђене
ралМихаиловићхерој,први
герилацупоробљенојЕвро
пи, а они кажуда је злочи
нац. Поручујемо им да се
запитајушта раде.Нарочи
то,имајућиувидутренутну
ситуацију у којој се Србија
налазигденамсепокушава

набацити епитет геноцид
не нације, када се у регио
ну усвајају некакве резолу
ције о наводном геноциду
у Сребреници. Шта је то у
глави, када сви кажу има
те хероја, а ви кажете не,
имамозлочинца?!Далису
им битније њихове приви
легије и наследне функци
је на које су генерацијама
навикли од образа и части
идржавеСрбије?Очиглед

нода јесу.Подсећамода је
генерал Михаиловић суд
ски рехабилитован, али то
ништа не значи када се и
даљескриваправаисторија
ипричајулажиоњему.Зато
јетуПОКСкојићенастави
тиборбузаправу,истинску
рехабилитацијунашегслав
ног Чича Драже, изјавио је
Миливоје Тодоровић, пред
седник Градског одбора
ПОКС.
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ДУЊА ГРУ БИ ШИЋ И МИЛИ ЦА ВОЈ НО ВИЋ, ЧЛА НИ ЦЕ ТАМ БУ РА ШКОГ ОРКЕ СТРА 
КУД а „БРИ ЛЕ“

Шта је Срем без зву ка там бу ре...

Там бу ра шке песме нај че шће зву че као да су инспи ри са не упра во Бео чи ном, ново
сад ским ули ца ма, фру шко гор ским шума ма, дунав ском оба лом и остат ком око ли не, 
што и у неку руку јесу. Не само да су Бео чин и цео Срем неза ми сливи без зву ка там
бу ри це, него би била и вели ка сра мо та да се ова музи ка забо ра ви, каже Мили ца

Тамбурашки оркестар Културно –
уметничког друштва „Стеван
Петровић Бриле“ постоји скоро

осамдеценија.Основан је1944. године
а токомпостојања,оркестарсупредво
диливрснимузичари,почевшиодСоко
ле Јосипа, Јована Јовановића, Жарка
Шкорића, Зорана Стокуће,Марка Јова
новића и Јована Шимуновачког, као и
Јелене Обад Шћитароци. Садашњи
уметничкируководилац јеБранкоРакић
и на том месту је од 1980. године. Он
иначе води и школу тамбуре, како би
децадаљестасала за оркестар, и кроз
школу је прошло преко 300 ученика.
Оркестар сада има 15 чланова, а међу
њимасудвемладедевојкеМилицаВој
новићизЧеревићаиДуњаГрубишићиз
Раковца.
–Оркестарјеподмлађеничлановису

одличнитамбураши.Почелисудасвира
јупредесетакгодинаинекивећимајуи
својеоркестре.Безшколетамбуренема
ни младих тамбураша који ће заузети
својеместоуоркеструитимеомогућити
да оркестар живи и ради. Девојчице су
најредовније на пробама и и веома су
вредне и посвећене свирању тамбуре.
На самом почетку, девојчицама буде
малотеже,јеримжицетамбуренаправе
жуљеве на прстима, али то у принципу
брзопрође,кажеБранкоРакић.
МилицаиДуњасудвемладедевојке

пунеентузијазмаипочелесудасвирају
тамбуруокосвоје10годинеиодтадата
љубав не престаје. Како кажу, видети
девојку у тамбурашком оркестру је и
даљемногиманеобично, јерсетамбура
углавном везује за кафану и боемски
живот.
–Личноуживамдаулазимупољагде

је мушка популација доминантна и да

померамтуграницустереотипаинорме.
Нема ништа лепше него видети жену у
оделукакосвирауоркестругдесеонана
некиначиниздваја и зрачиљупкошћуи
нежношћу,асамимтим,додајесценитон
севдаха и романтичне музике. Имала
сам част да упознам и неке другежене
којесе крећууовимводама,и засваку
могудакажемдасуизузетноталентова

Дуња Гру би шић, Мили ца Вој но вић и Бран ко Ракић са оста лим чла но ви ма орке стра у Зави чај ном музе ју у Чере ви ћу

Дуња Гру би шић Мили ца Вој но вић

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.
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не, а скоро сви мушкарци који свирају
тамбуру су увек указивали поштовање
премалепшемполу.Мојамајкајеусвојој
младостисвиралатамбурубасприми ја
самхтеладанаследимтупородичнутра
дицију.Кадасамизразилатужељу,она
мејеодмахуписалакодБранкаРакића,
који је некада био и њен учитељ, каже
Милица.
Дуња додаје да се у тамбурашким

оркестримаданасможевидетисвевећи
бројдевојака.
– И даље то није неки значајан број.

Међутим, истакла бих да смо одлично
прихваћене,истичеДуња.
ДуњаиМилицазасвогучитељаБран

ка имају само речи хвале, који је, како
кажу, пун стрпљења. Према Дуњиним
речима, свирање тамбуре отвара многе
прилике.
–УКУД„Бриле“самдошланаконзавр

шенеосновнешколеимногомисесви
деоприступрадуипосвећеноструково
диоцаБранкаРакића.Крозразненасту
пе које смо имали, упознала сам много
људи са различитих страна и видела
многа лепа места. Од наступа које бих
издвојилајесуониуМађарској.Заједнич
ка путовања су нешто најлепше и успо
менеостајузацеоживот,кажеДуња.
Однаступакојеиздвајајусуониуеми

сији „Жикина шареница“, „Шареници“,
КућикраљаПетраI,уЛендавиуСлове
нији, Десци, Батањи, Београду, Новом
Саду...
–Такође,свесарадњекојесмоимали

су биле од великог значаја, као на при
мер,саВладомКанићем,ЂорђемЧави
ћем, Миланом Прунићем, Недом Нико
лић, многим тамбурашким оркестрима,
тамбурашимаиталентованиммузичари
ма. Издвојила бих самостални тамбура
шки концерт, који смо имали заједно са
дивним певачем Мишом Близанцем у
Дому Културе у Беочину пре неколико
година.Публика јебилаодушевљена,а
мисмобилимногосрећни,јерсмоимали
величанствен наступ пред нашим Бео
чинцима и нашим породицама. каже
Милица.
ДуњаиМилица кажуда је репертоар

разноврстанидасенаконцертиматам
бурашкогоркестраКУД–а„Бриле“могу
чутистароградскепесме,алииизведбе
МоцартаиБаха.
– Тамбурашке песме најчешће звуче

каодасуинспирисанеуправоБеочином,
новосадским улицама, фрушкогорским
шумама, дунавском обалом и остатком
околине,штоиунекурукујесу.Несамо
да су Беочин и цео Срем незамисливи
без звука тамбурице, него би била и
великасрамотадасеовамузиказабора
ви.Напрвулопту,бихрекладајенајлеп
шесвиратиправестароградскевојвођан
ске песме које су свима добро познате.
Али,временом,кадасамсхватиладана
тамбуримогудабудулепоизведенеком
позиције Моцарта, Баха, филмске и
савременемузике,ипрактичнобилочега
што вам падне на памет, некако су се
отворилавратаиутомсмеру.Кадабих
морала да састављам концерт, мислим
да би то била једна огромна мешавина
музикекојадатираод18.до21.века,и
одмедитеранскихобалапасведоенгле
скихдворова,завршаваМилица.

З. Попо вић

ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“:
Изло жба Удру же ња ликов них умет ни ка „Сир ми ум“ 

Прва изло жба
после дуге пау зе
УГалерији„ЛазарВозаревић“15.јула,отворенајеизложбаУдру

жењаликовнихуметника„Сир
миум“.Наизложби је представљено
56радоваод24аутора,пасупосе
тиоци били у прилици да погледају
разноврснауметничкадела.Отвара
њуизложбеприсуствовалајеЈелица
ЈеленаГајинпредседницаУдружења
ликовнихуметникаСирмиум,иМари
јаВукајловићкустосисторичарумет
ностиуГалерији „ЛазарВозаревић“.
која је том приликом истакла да је
Галерија након дуге паузе обновила
излагачкуактивност.
– Изложбену сезону почели смо

са виртуелном изложбом „France
еMotion   фотографија и дигитал
нимедији“,исадасмоорганизовали
изложбу где је сликарство у првом
плану.Изложбајезначајна,јерјеречо
најстаријемУдружењуликовнихумет
ника у граду, са дугом традицијом.
Удружењејевеомаразноликоуумет
ничком изразу тако да радови посе
дујуелементепримењенеуметности:

гипс,стакло,кожа,сведоинсталација
иосталихтехникаликовногизражава
ња.Изложбатрајеод15. јуладо20.
августатакода јецеолетњипериод
покривен,реклајеМаријаВукајловић.
Јелица Јелена Гајин председница

Удружења ликовних уметника „Сир
миум“,реклаједајеизложбаредов
наактивностуГалерији.
–Збогкороне,нисмомоглиништа

излагатиисвисможељнидасепоја
вимо пред публиком. Планирамо
да следећу изложбу организујемо у
Музеју,ујесењемилизимскомпери
оду,акоусловизатобудуповољни.
Удружење постоји од 1977. годи
не. кадасупопрвипутуметницииз
Сремске Митровице почели заједно
излагати своје радове. Имали смо
успонеипадове,некадимамовише,
а некад мање чланова, јер дође до
извесног засићења, али се појаве и
нови чланови рекла је Јелица Јеле
наГајин.
Уциљуподстицајаликовногствара

лаштваУЛУ„Сирмиум“јеустановило
наградупохвале, коју
сваке године понесу
три члана удруже
ња,уизборустручног
жирија Галерије. На
овогодишњојизложби
похвалесудодељене
ауторима:  Јадран
ки Димитријевић, за
рад „Између неба и
земље“, Веселинки
Беби Mc Larnon, за
рад „И ово ће проћи
I“иБраниславиЦици
Буђановац, за рад
„Божури“.

К. Вереш
Мари ја Вукај ло вић Јели ца Јеле на Гајин

Изло жба Удру же ња ликов них умет ни ка Сир ми ум 
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ЛЕТО ЈЕ ВРЕ МЕ ЗА ЛУБЕ НИ ЦЕ 

Гаси жеђ и попра вља рас по ло же ње
Собзиромнатодалетоувелико траје, доба

године, сазреле су и
лубенице домаћих произво
ђача. Продавци из околних
села свакодневно продају
лубенице, што на пијаца
ма, што испред својих кућа
директносатракторскихпри
колица. Домаћа лубеница
јесте слатка, али како кажу,
без обзира нањихову сласт
инижуценууовомпериоду,
продајајеслаба.
Милица Грижа из Вогња

дуги низ година узгаја лубе
нице и сезонско поврће.
Бостанпродајеиспредпоро
дичнекућеуВогњу.
–Имамоједнојутроземље

на којој садимо лубенице.
Супруги јасмосвенањиви
радили ручно, копали рупе,
сејали, и остало. Пошто
смо већ у годинама, сада
се углавном бавимо само
продајом, док смо сво зна
њеиискуствоупроизводњи
лубеница пренели на млађе
генерације. Осим лубеница
продајемо диње, парадајз, и
бундеве.Овегодинелубени
це су боље родилељудима
који имају заливни систем.
Купци бирају шта им одго
вара, углавном купују лубе

нице, али и бундеве за чор
бе. Килограм лубенице је
50 динара рекла је, Милица
Грижа.
И Гроздана Малетић из

Вогња, такође продаје лубе
нице испред куће. Задовољ
на јепрвимродомлубеница
које су крупне захваљујући
добромнаводњавању.
–Ове године лубенице су

крупне, па њихова тежина

достиже и до 10 килограма.
Све зависи од наводњава
ња, имамо бунар на њиви
пазаливамометодомкаппо
кап. Задовољни смо првим
родом,акакавћебитиследе
ћи зависи од времена. Има
мосталнекупцекојипознају
укуси квалитетнашихлубе
ница,аоникојиихкупујупо
први пут обично долазе из
Аранђеловца, Новог Сада и

Београда, рекла је Гроздана
МалетићизВогња.
МаринаЋулићизСремске

Митровице бостан продаје
на путу према Лаћарку, пре
пружног прелаза. Кажеда је
прведомаћелубеницепоче
ла продавати почетком јула,
поцениод80динара,међу
тим како цена лубеница у
овомпериодуопада,лубени
цесепродајуиза55динара.
– У односу на прошле

године, продаја иде слабије.
Приметно је да људи имају
мањеновцаиакосулубенице
добре.Почели смо са прода
јомпочетком јула.Цена је55
динара,атешкесуодпетдо
13 килограма. Купци дола
зе из различитих места, у
пролазу углавном из Београ
да. Кажу да су нашелубени
цедобрепа севратепо још.
Такође,купцизнајудапрепо
знајукадајелубеницаубрана
такодамиуглавномдонесемо
мањеколичинеизЈаркакаже,
МаринаЋулић. К. Вереш

Фото: Б. Туца ко вић

Јеф ти ни је на пија ци
По свему судећи, свеже

лубенице повољније су на
митровачкој пијаци, иако их
на изглед немамного. Цена
им је 40динара по килогра
му.
Миленко Маленић из

Лаћаркаодлучиоједалубе
ницукупинапијаци.
–Волимлубеницеинајче

шће их проналазим на пија
ци, укусне су и нису скупе,
обично бирам оне које су

крупније, и свеже, рекао је
МиленкоМаленић.
Љуба Бабић из Сремске

Митровицекажедауглавном
бирамањелубенице.
–Јауглавномбираммање

лубенице,верујемдасусла
ђе.Купиласамминилубени
цу коддомаћег произвођача
из Хртковаца, која је тешка
свегадвакилограма,поцени
од60динара,реклајеЉуба
Бабић.

Мили ца Гри жа Гро зда на Мале тић Мари на Ћулић

Милен ко Мале нић Љуба Бабић
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ТЕШКА ГОДИ НА ЗА ПРО ИЗ ВО ЂА ЧЕ ДИЊА У БУЂА НОВ ЦИ МА

Лоше вре ме, а лоша и цена

Утоку је берба диње у регионуСрема.Стиглесуионеупласте
ницима,алиинаотвореномпро

стору. Принос је далеко мањи него
прошле године, а и диња је нешто
лошијегквалитета,кажупроизвођачи.
Нисузадовољниниценом,паразми
шљају о томе да од следеће године
бостана сеју само за своје потребе.
Последњих дана и Буђановчани који
словезаједнеоднајпознатијихпроиз
вођача диња и лубеница у нашој
земљи продају бостан, али не онако
како су они очекивали. Надали су се
даћеценебитивеће,међутимситуа
цијајесасвимдругачија.Селојепуно
накупаца из разних крајева наше
земље,аценесудалеконижеодпро
шлогодишњих.
ЗаСлавкаБожичковића,произвођа

ча диња из Буђановаца, овогодишња
производњанећедонетивеликузара
ду.Одсамогпочеткаовуврступроиз
водњепратилисупроблеми,највише
временски услови који никако нису
билинаклоњенирастуиразвојудиње.

ЗаСлавкалошисуиприносиквали
тет.
–Морамрећиданамјевремебило

проблем од самог почетка производ
ње. Још од стављања семена у пла
стенике,пасведосада.Мисмокаои
свакегодинедалисвештосмомогли,
урадили како треба, применили сву
агротехнику, али ове температуре су
намузеледеоприноса.Почетнацена
нијебиланештопревисока,максимал
на по којој смопродавали је билаод
25до30динара,штојеупоређењуса
прошлом годином, када је била и 70
динара, јако мало. Проблем су нам
накупци који долазе и буквално нас
уцењују,дајунамколикохоћејердињу
илубеницуморамопродати.Немогу
да стоје, а на тржишту имају добру
цену.Миморамоовако,кажеСлавко
Божичковић.
Убуђановачкоматарупо традицији

сусеналазиледињеилубенице,али
како сада ствари стоје већ следеће
годиненећебититако.
– Ја се сећам да је још мој деда

имао бостана на својим њивама,
каснијемојотац,аевосадаија.Тоје
наша традиција, Буђановчани су
познатипотоме,аликакосадаствари
стојебојимседаћемногизбогценеи
приносаодустатиодовепроизводње.
Послаимадостаодсамогпочеткапа
докрајапроизводње,араднеснагеје
све мање. Диња и лубеница не могу
дачекајунеколикодананакупца.Нај
боље јеодмахсањивепродати,ато
увекнијемогуће.Некаданемашрадну
снагудадињубереш,анекаданема
купацаш све то нас полако удаљава
од ове производње од које смо сви
некададоброживели.Мислимдаћуја
следећегодинезасејатитектоликода
ми у кући имамо да се засладимо
дињомилубеницом,додајеБожичко
вић.
Докрајасезонеима јошдоставре

мена,патеккадасесумирајурезулта
типољопривредницићезнатиначему
су.Далисунештозарадили,далису
нанули,илидалисууминусу.

З. Мар ко ви но вић

Вре ме је било про блем од самог почет ка про из вод ње. Још од ста вља
ња семе на у пла сте ни ке, па све до сада. Ми смо као и сва ке годи не 
урадили све што смо могли, али ове тем пе ра ту ре су нам узе ле део при
но са. Почет на цена је била од 25 до 30 дина ра, што је у поре ђе њу са про
шлом годи ном, када је била и 70 дина ра, јако мало, каже Слав ко Божич
ко вић из Буђа но ва ца

ПРО БЛЕМ СУ НАМ И НАКУП ЦИ: Слав ко Божич ко вић
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РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА
ОПШТИН СКА УПРА ВА
О де ље ње за урба ни зам, 
комуналнoстамбенe посло ве
и зашти ту живот не сре ди не
Заводниброј:50173/2021IV02
Дана21.07.2021.године
ЦараДушанаброј1
Инђија
Тел.022/561322

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту
животнесрединеОпштинскеуправеопштинеИнђија,наосновучла
на 30. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени
гласникРС’’,број135/04и36/09)објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву за одлу чи ва ње о потре би

про це не ути ца ја зате че ног ста ња  на живот ну сре ди ну

Носиоципројекта Сини ша Пупо вац изБеограда,Требевићкаулица
број 33/18иСаша Пупо вац изБеограда,УлицаПереТодоровића
број34поднелисузахтевзаодлучивањеопотребипроценеутицаја
затеченогстањанаживотнусредину за посто је ћи помоћ ни обје кат 
за скла ди ште ње воћа у поступ ку оза ко ње ња на катастарским
парцеламаброј814и815КОНовиСланкамен,ЗмајЈовинаброј56,
натериторијиопштинеИнђија.
Увидудокументацијуиззахтеваносиоцапројектамогућјеупериоду
од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 21.07.2021.
годинедо02.08.2021.године,свакоградногданаувременуод900
1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално
стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе
општинеИнђија,ЦараДушанаброј1.
Заинтересованајавност,органииорганизацијемогудоставитисвоја
мишљењауписанојформинаадресунадлежногоргана,Одељења
заурбанизам,комуналностамбенепословеизаштитуживотнесре
динеОпштинскеуправаопштинеИнђија,ЦараДушана1,завреме
трајањајавногувида.

Одељењезаурбанизам,
комуналностамбенепослове
изаштитуживотнесредине

ИЗЛЕ ТИ ШТЕ БОР КО ВАЦ

Поста вље на нова лед расве та
Упопуларном румском излетиштуБорковац, 12. јула је поставље

нанајмодернијаледрасвета.На
овајначинјеосветљенапешачкастаза
дуж Борковачког канала, од Девојачке
чесмедомостића,којасепотомспаја
сатримстазомдужкојејеранијепоста
вљенарасвета.
Председник Општине Слађан Ман

чић је обишао завршницу радова који
подразумевају расвету стазе у дужини
од око 700метара.Постављена су 24
стуба,одтога21јевисинепет,апрео
сталатрисувисинеседамметара.
–Речјеолепојитренутнонајмодер

нијојледрасветизакојунамизвођачи
дају гаранцију, у сатима, за 11 годи
на рада. Много Румљана користи ову
шуму, коју можемо назвати плућима
града, за рекреацију, шетњу, бавље
ње спортом, тренинг... Имајући у виду
високетемпературевероватнојеипри

јатнијешетатисеувечерњимсатима,а
садајетунајмодернијарасвета,којасе
данасипуштауфункцију,кажеСлађан
Манчић.
Вреднострадоваје4,9милионадина

ра,асредствасуобезбеђенауопштин
скомбуџету.Борковацјеомиљеноизле
тиште бројних Румљана па локална
самоуправа планира и даља улагања
иуређењеовогизлетишта,билодасе
радиодаљемосветљењуовогпросто
ра,постављањумобилијара,уређењеи
одржавањепостојећихстаза,алиупућу
је и апел да сви који дођу у Борковац
чувајуоноштојеуређено.
 – Видим да је „Комуналац“ кренуо

у кошење траве, али је неопходно и
чишћење Борковачког канала. Борко
вац јепунсадржајакојетребаискори
стити,амисетрудимодатооплемени
моуштовећојмери,истакаојеСлађан
Манчић. С. Џ.

Поста вља ње лед расве те

Гради се црква
OсвећењеземљиштазановихрамуРуми,

чија је градњапочела у излетиштуБорковац
одржаноје15.јула,ачиносвећењајеобавио
његово преосвештенство Епископ сремски
Василијеузсаслужењевишесвештенослужи
теља румске црквене општине. Нови, пети
православни храм у граду посвећен је чудо
творнојикониПресветеБогородицеМлекопи
татељнице.Такође,исподглавногхрамагра
дисеипараклис,другихрам,којијепосвећен
ПреподобномПорфирију Кавсокаливиту и то
ћебитипрвакриптауСремууређеназабого
служења,каоухрамуСвСаве.Припратахра

ма биће посвећена Светом великомученику
Георгију.
Поредосвећењаземљишта,обележенајеи

прваславабудућегхраманапразникпросла
вењенеиконе.
Освећењуземљиштанакојемсеградипети

православни храм у граду присуствовао је и
СтеванКовачевић,председникСОРума.
–Румаћенаовомлепомместууизлетишту

Борковацдобитијошједанправославнихрам,
јошједноместозасусретање,заокупљањеза
молитву,занеговањедуховности...местокоје
ћеовусрединуоплеменитиунареднимгоди
намаивековима,то је ниткојанасспајаса
нашомдуховношћу–рекаојеСтеванКоваче
вић.
Земљиштеипрвасредствазаградњухра

ма даривала је породица Душана и Марије
ДрагишићизРуме. С. Џ.
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РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА, АП ВОЈ ВО ДИ НА, ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА, ОПШТИН СКА УПРА ВА
О де ље ње за урба ни зам, комуналнoстамбенe посло ве и зашти ту живот не сре ди не
Заводниброј:50165/2021IV02
Дана21.07.2021.године
ЦараДушанаброј1
Инђија
Тел.022/561322 
Одељење за урбанизам, комунално стамбенепословеи заштитуживотне срединеОпштинске управеопштине

Инђија,ускладусачланом29.Законаопроцениутицајанаживотнусредину(«СлужбенигласникРС’’,број135/04
и36/09)објављује:

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О доне том реше њу да није потреб на про це на ути ца ја зате че ног ста ња на живот ну сре ди ну

Одељењезаурбанизам,комуналностамбенепослове
изаштитуживотнесредине,назахтевносиoцапројекта 
Дикић Иван изМарадика,Барањскаулицаброј39,спро
велојепоступакодлучивањаопотребипроценеутицаја
затеченогстањанаживотнусрединуза посто је ћи скла
ди шни обје кат за воће у поступ ку оза ко ње ња наката
старским парцелама број 861/2 и 862 КО Марадик, на
територији општине Инђија. У спроведеном поступку
донетојерешењедазапредметниобјекатније потреб
напроценаутицајазатеченогстањанаживотнусредину.
Донеторешењезаснивасенаанализизахтеваносиоца
пројектаиподатакаолокацији,карактеристикамаимогу
ћимутицајимапројектанаживотнусредину,причемусу
узетиуобзирпрописаникритеријумизапројектенаведе
неуЛистиIУредбеоутврђивањулистепројекатазакоје

јеобавезнапроценаутицајаиЛистеIIпројекатазакоје
семожезахтеватипроценаутицајанаживотнусредину
(‘’СлужбенигласникРС’’,број114/08).
Представницизаинтересованејавности,органаиоргани
зацијамогуизвршитиувид,свакоградногданаувремену
од9001200 часова у просторијамаОдељења за урбани
зам, комунално стамбене послове и заштиту животне
срединеЦараДушанаброј1иизјавитижалбунадонето
решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и
заштитуживотнесредине изНовогСада,урокуод15
данаодданаобјављивањаовогобавештењапутемовог
органа.

Одељењезаурбанизам,
комуналностамбенепослове
изаштитуживотнесредине

РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Богат кул тур ни садр жај
Први програм у Град

ској библиотеци „Ата
насије Стојковић“, у

оквируКултурноглета,било
је представљање књиге
„Карусел времена“ аутора
ДаркаШекуткоског, док је у
ЗавичајноммузејуКултурно
летонастављенозанимљи
вим предавањем на тему
„Приче из Главне улице“
којејезапосетиоце15.јула
одржала  Александре
Ћирић, кустоскиња истори
чарка.
Ова предавања увек иза

зову велику заинтересова
ностпублике која јежељна
дасазназанимљивеподат
кеизисторијеградаукојем
живе.
– Моје предавање је

посвећенорумскимпороди
цама које су током друге
половине19.ипочетком20.
векаживелеуцентруРуме,
уГлавнојулициизграђујући
репрезентативне куће које
сведочеопривредном,еко
номскомикултурномразво
ју града. Угледни трговци,
чиновници, лекари постају
власницивећинепарцелау
централномградскомјезгру.
УГлавнојулицисеоддруге
половине 19. века почињу

градити велелепни стамбе
но пословни објекти гра
ђанских кућа – каже Алек
сандра Ћирић. Наравно,
величина и спољашњи
изглед куће говорили су о
економском статусу самог
власника.
Предавање се односило

на девет румских породица
којесуутомпериодуживе
ле у центру Руме и које су
оставиле значајан траг у
историјинашегграда.Тосу
породице Критовац и Кинг,

породица Николајевић,
Ристер, Ђуричић, Остојић,
Каракашевић, Ђуришић,
Максимовић, Хондл и др
СлавкоРехницер.
Важан сегмент Културног

летабилисуисусретифол
клорних ансамбала из рум
ске општине, првобитно
замишљени на Градском
тргу,ализбоглошегвреме
наодржанису16.и17.јула
уКултурномцентру.
Првевечерисунаступили

фолклорниансамблиАНИП

„Бранко Радичевић“. Међу
свимчлановима јевладало
посебноузбуђењејерјеово
био , сем неких мањих
наступа,првивеликинаступ
јошоддецембра2019.годи
не.Румљанимасусвулепо
тукултурногнаслеђаиига
рапредставиласеоскакул
турно уметничка друштва
„Бисер“ из Путинаца, КУД
„Жарковац“ из Жарковца и
„Десанка Максимовић“ из
Хртковаца.

С. Џаку ла

Бра ни сла ва Коње вић и Алек сан дра Ћирић
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РУМА

Бор ко вач ко језе ро
нуди спас од вру ћи не
Борковачко језеро, омиљено је

излетиштеРумљана,алиигости
ју са стране.Простире се на 42

хектараидуго јеоко2,5 километара.
Језероимаиуређенуплажу,аводаје
врло топлаи погодна за купаче.Уре
ђена плажа са тушевима и пратећим
садржајима,важиза једнуодурбани
јихплажауСрему.Оникојидођудаје
посетекажудајеправаоазамира,те
управонаовомместупроналазеспас
одврућинеиградскегужве.
Славко Хаџић, организатор рада

наплажиБорковац,кажеда је језеро
примамљиво какоРумљанима такои
посетиоцимаиздругихместа.
– Борковачко језеро је и овог лета

врлопосећено.Људидолазенајвише
викендом.Кампераиманајвише,дола
зе из Београда, Новог Сада, Пазове,
Инђије,Батајнице,Земуна,Шиманова
ца,Војке,Футогаитакодаље.Плани
ралисмодазабавимонашепосетиоце
тако што ћемо организовати дневне
свиркесвакенедеље.Посетиоцимогу
користититушевепослекупања,про

вестивремеукафићуинаћиместоза
паркинг. Кајкаши такође користе Бор
ковачко језеро за тренинге. На крају
летње сезоне, односно прве недеље
у септембру организујемо такмичење
у кувању рибље чорбе, каже Славко
Хаџић.
РадованДелићистичедавишеволи

Борковачкојезероодградскогбазена,
збогприродеипливања.
– Плажупосећујемсвакиданкада

јелеповреме, обичнобудемокодва
саташтомиједовољнодасеокупам,

Слав ко Хаџић Радо ван Делић Бра ни сав Сте фа но вић Сини ша Дро бац
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освежим и попијем пиће.
У односу на градски базен,
више волим да проводим
временаБорковачкомјезе
рујерпружаприроданхлад,
и има више места за пли
вање.Вода јеодлична.Чуо
самдаћесенаплажиорга
низовати свирке. Морам
рећидамисетаидејадопа
да,рекаојеРадованДелић.
Бранисав Стефановић

кажеда јеБорковачко језе
ро најзанимљивије деци
којауживајуукупањуиигри.
–Волимдадођемујутруи

искористимвремезаплива
ње. После подне дођем са
породицом, када није јако
сунце. Деца обично поне
сушлауфимишиће,даску,
онисеиграју, слажукамен
чиће, једу сладолед и ужи

вају.Оноштојетакођезани
мљиво деци, јесте прилика
дана језерувидеипрофе
сионалне кајкаше. У Руми
имадеце, која су гледајући
њих, мотивисана да трени
рајуушабачкомклубу,тако
даиманадезаомладинуи
утомспорту.Смећебитре
бало чешће да се односи,
приметиосамдаимаљуди
којисусесамиангажовали
око хигијене на плажи. Не
идемнабазен,тесноми је,
и не одговарамида будем
у „плавомправоугаоникуса
штрафтама“, више волим
слободукојумидајејезеро,
рекаојеБранисавСтефано
вић.
Синиша Дробац, важи за

правог љубитеља природе,
с обзиром на то да долази
на Борковачко језеро сваке
године. Како каже, ваљало
бидаплажабудеуређенија.
– На плажи буде пуно

купача нарочито викендом,
ако је лепдан.Већином су
из Пазове, Инђије, Новог
Сада и Београда...у тој
масиприметиосамдабуде
најмање Румљана. Вода је
топла. Сматрам да за уре
ђене плаже не треба пуно.
Мојемишљењеједабинам
добродошаопесак,ичисти
ја плажа, рекао је Синиша
Дробац.
Поред језераналазисеи

парк  шума, са пешачким
и бициклистичким стазама,
рестораном и местима за
камповањегдетокомтоплих
данаанарочитозапрвомај
ски уранак гостује велики
број љубитеља природе из
целе земље. У замену за
борковачкојезеро,аунепо
средној близини налази се
иградскибазен,засвеоне
посетиоцекојижеледалет
ње дане искористе, на ску
пљиидругачијиначин.

К. Вереш

ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА У МУЗЕ ЈУ СРЕ МА

„Први одје ци 
уста нич ке пушке“

УМузеју Срема 15. јулаотворена је изложба
поводом обележавања

80 година од почеткаНарод
ноослободилачке борбе у
Срему, под називом „ Први
одјециустаничкепушке“ауто
раАлександараСладојевића
и Јоване Тривуновић. Изло
жбујеотвориоАндријаПопо
вићдиректорМузејаСрема.
–ОвегодинеСрбијаиСрем

обележавају велику осамде
сетогодишњицу од избијања
Другогсветскогратаалииод
избијања Народноослободи
лачке борбе уСрбији иСре
му. Као што знамо Срем је
поготово значајан јер је пар
тизански и антифашистички
покрет код нас био присутан
током читавог трајања рата.
Одлучили смо да употпуни
мо целину која је започета
са изложбом о Априлском
рату. Изложба је посвећена
Народноослободилачкој бор
би,херојимаисвимборцима
који су ослободили земљу. У
реализацији изложе помогле
сунамшколеидругеинститу
ције својимматеријалом, као
инашикустоси,анеизостав
најеиподршкаГрадскеупра

везакултуруиспортрекаоје
АндријаПоповић.
Јована Тривуновић, кустос

историчар Музеја Срема,
говорила је о садржају изло
жбе коју посетиоци могу
погледатидокрајалета.
– Приказано је неколико

битних догађаја који се везу
јуза1941. годину, каошто је
бекство политичких затворе
ника из казнионе у Сремској
Митровици у августу месецу,
затим формирање Фрушко
горскогиПодунавскогНарод
ноослободилачког покрета
у септембру 1941. године, и
пре тога формирање прве
партизанске групе бораца.
Осимтога,једандеоизложбе
посвећенјенароднимхероји
мауСрему,стимувезиизло
жене су ињихове биографи
је.Иако јенародних хероја у
Сремубило29,приказанесу
самонекеодњих.Осимбио
графија, изложени су лични
предмети појединих народ
ниххеројасаоружјем,војном
опремом и сличним предме
тима који су се користили у
време Народно  ослободи
лачкеборбе,рекла јеЈована
Тривуновић. К. Вереш

УБиблиотеци„Глигорије
Возаровић“13. јулаодржа
на је промоција збирке
песама „Волим,  видим,
осећам“,  аутора Вељка
Ловчевића.  Ово јењегова
прва објављeна збирка у
којој ауторшмекерски пру
жа своју емоцију, нема

скривања ни лагања,  а то
јесвепунодухаихумора.
У програму су поред

аутора учествовали, Кри
стијанМаксимовић,клавир,
Миша Перић, глумац, Сте
фан Берић,глумац. Моде
ратор је била  Моравка
Тодић.

БИБЛИ О ТЕ КА
Помо ци ја

Андри ја Попо вић Јова на Три ву но вић
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Уте ри ва ње исти не 

у срп ски фуд бал
ВАР ка

Васколики српски фудбалски ауди
торијумједочекаоитајдан–ајд’што
јепочелаПингпонглига,негојеглав
навестда јеусрпскифудбалуведен
ВАРсистем.Малојерећидајеједно
ставнонемогућеуглавитипојам „ино
вација“ипојам„српскифудбал“уисту
реченицу.Толикомукаипроблемаима
ова наша лига изузетних џентлмена
дајојјесамојошВАРфалио.Акосте
досадамислилидауместоврхунског
суперлигашкогфудбалагледатесвоје
врсни циркус, чекајте тек да видите
какву ће пиздарију направити ВАР
систем.
За почетак, мало који стадион у

нашојнајјачојлигијеспреманзаова
кав вид егзибиционизма. Колико сам
схватио,свејетонештонатакаренона
брзину,адопочеткатакмичењалоги
стику су обезбедили само стадиони
домаћини у првом колу. Ови други
ваљдаимајунедељуданадаобезбе
де услове за несметано спровођење
видеоправденасвојимстадионима.
Немогудазамислимнаштаћесве

то личити када Звезда или Партизан
дођу на гостовање у неку вукојебину
којаједвадаимаелементарнеуслове
зарегуларноиграњефудбала.Судија,
сав неснађен, зна да тамо постоји
некаВАРсобауПазовигдећеодабра
нодруштводапроцењуједалијебио
пеналилине.Највећанесрећаовакве
нашелигејечињеницадасеутакмице
преносеуживо.Есад,замислитеситу
ацију када судија мора да покраде
један тим, или се једноставно одигра
„штела“,ацелаСрбијаимаприликуда
види да једино код нас ВАР систем
можеш окачити мачку о реп. Зашто?
Па једноставно зато што се неће ни
користитикадазагусти.Судијаињего
во дупе у процепу,морада прегледа
снимакивидиштаседесило,анесме
дасезамеринеком јерћебитискра
ћензаглаву.Тојесамоједанодмогу
ћихсценаријаунашојлигикојаједав
нихданареклазбогомпамети.Усва
комслучају,можесерећиданајвећа
вестускоријевремеувођењеистинеу
нашфудбалпутемпрегледањавидео
снимака.Срећновамбилосатим.

Бард
Прошленедељенас јеу77.години

животанапустиоМиланЖивадиновић,
једанодпоследњихпредставникаста
рефудбалскешколеирадовиђенгост
усвимспортскимстудијима.
Усвојојбогатојкаријери,тренираоје

гомилу клубова и репрезентација.

Водио је Звезду од 1992. до 1994.
године,каоиомладинскуисениорску
репрезентацију Југославије. Такође,
биојеселекторрепрезентацијаИрака,
Јемена,ГанеиМијанмара.Чистаегзо
тика.
Овајживописничикицаостаћеупам

ћенновијимгенерацијамакаошоумен
којег су на телевизију звали надајући
се да ће популарни Бард испалити
неку од својих одвала и засмејати
широки аудиторијум. У историју ће
битиуписанењеговечувенесеансеу
емисијамакодДејанаАнђусанаједној
одтелевизија.Исечциизовогпрогра
масупосталихитнадруштвениммре
жама.
Остали смо без још једне легенде,

као да нам није доста губитака у
последње време.СаМиланомЖива
диновићем је отишла и фудбалска
романтика чијих представника је све
мање.Остајесећањенаовогфудбал
скогшмекераинањеговучувенуизре
кудаје2:0најопаснијирезултат.

Ода кле ти лова, фра је ру?
Кошаркашки вечити ривали се

озбиљнопојачавају.Ситуацијакојојсе
мало ко надао до пре пар месеци,

довелаједотогадасеобаклубаутр
кујукоћезвучнијеискупљепојачање
довућиусвојтабор.
СадајевећсвимајаснодасеОбра

довић није вратио у српску кошарку
због љубави према црнобелој боји,
већ због прилике да спичи рекордну
суму новца и изгради тим који ће
напастиевропскитрон.Каодабиму
билопрвипут.
Елем, Партизан је довео врхунска

појачањаизасададелујеозбиљније
од својих комшија у предсезонској
трцизаполпозицију.Евидентноједа
ЖоцимавезепоцеломСтаромконти
ненту и да у свакоммоменту у џепу
има тефтер са списком играча које
пратиикојебижелеодавидиусвом
тиму.
Садругестране,Звездасеослања

на неке проверене снаге из доба
Радоњићеве рапсодије. Црногорски
тренер јевратиоуекипунекеиграче
са којима је сарађивао током свог
првогмандатауклубусаМалогКале
мегдана.
Једнојесигурно–ушлисууловуи

једниидруги.Инаравно,једнидруги
мазавирујууџепипитају,каодрНеле
ономад уНадреалистима:Одакле ти
лова,фрајеру?

Толи ко мука и про бле ма има ова наша лига 
изу зет них џен тлме на да јој је само још ВАР 
фалио. Ако сте до сада мисли ли да уме сто 
врхун ског супер ли га шког фуд ба ла гле да те сво
је вр сни цир кус, чекај те тек да види те какву ће 
пизда ри ју напра ви ти ВАР систем
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ВАР соба у Ста рој Пазо ви
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ОПШТИ НА ШИД

При јем за фуд ба ле ре „Рад нич ког“
ПредседникОпштинеШидЗоранСеме

новић и генерални секретар Спортског
савезаопштинеБранкоНоваковићугости
лису14.јуламладефудбалере„Раднчког“
из Шида, шампионе „Кока – кола купа“ у
маломфудбалуипредставникеРепублике
Србијеуспортскојдисциплинималифуд
балназавршномрегионалномтакмичењу
СпортскихигарамладихуСплитуињихо
вогтренераСтанкаЛогарушића.
Токомразговора,председникСеменовић

јечеститаоекипиФК„Раднички“напостиг
нутомрезултатуипожелеоиммногосре
ћеиуспеханамеђународномтакмичењуу
Сплиту,анасамомкрајудружењасураз
менилипоклоне.

Сремска Митровица угостила
је најбоље такмичаре Србије
у одбојци на песку. У понеде

љак,  12. јула, одржано је Државно
првенство „Дунав осигурање Спорт
скихигарамладих“натеренимаград
скеплаже,аутехничкојорганизацији
Спортскогсавезаграда.
ТакмичењејеотвориоПетарСамар

џић,заменикградонацелнице,азатим
јеиизвлачиокуглицеужребузаовај
празникодбојкенапеску.Самарџићје
нагласиодаградпоседујеинфраструк
турнеистручнекапацитетезаоргани
зацију великих спортских такмичења,
а посебна је радост угоститидецу из
СрбијенаГрадскојплажи,којајезаси
гурноједнаоднајлепшихуСрбији.
Након одигранихфиналних утакми

ца, медаље најбољима поделили су
Светлана Миловановић, градонацел
ница,МаријаМихајловић, председни
ца Спортских игара младих, и одбој
кашице, Александра Тадић и Дуња
Грабић.
Двепрвопласиранеекипеобезбеди

ле су пласман на Регионално првен
ство Спортских игара младих које ће
сеодржатиуСплитуод16.до19.авгу

ста,амеђуњимасеналазиипариз
СремскеМитровице,ДуњаСтанковић
 Ана Ивковић, чији је тренер Срђан
Радовановић.

Градонацелница Светлана Милова
новићзахвалиласесвимучесницима
и пожелела им пуно успеха у даљој
спортскојкаријери.Укатегоријидеча
ка прво место су освојили дечаци из
Пријепоља:ЕдинМеховићДениКуче
вић,док једругоместоприпалопару
из Великог Градишта Илија Лазић и
ДушанПоповић).Укатегоријидевојчи
цанајбољесубилеТеодораСтевићи
ТамараМаринковићизКуршумлије,а
другоместосуосвојилеМитровчанке
ДуњаСтанковићиАнаИвковић.

Првен ство у одбој ци на песку

ГРАД СКА ПЛА ЖА

Светлана Миловановић

Петар Самарџић
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ПУТ НИК ЗА ТОКИО: МАРИ ЈА ВУЧЕ НО ВИЋ 

Моје вре ме тек дола зи
И у прет ход ном пери о ду сам се нада ла и заи ста сам се тру ди ла да одем на Олим

пи ја ду, али сти ца јем раз ли чи тих окол но сти, то се није деси ло. Јесте фло ску ла, али 
је заи ста сан сва ког спор ти сте да оде на Олим пи ја ду. Ове годи не су се коц ки це напо
кон сло жи ле и вео ма сам срећ на. Сма трам да сам сазре ла као спор тист ки ња и да 
моје вре ме тек дола зи, каже Мари ја

НаовогодишњојОлим
пијади, која почиње
23. јулауТокију,уче

ствоваћеитројеМитровча
на, атлетичарке  Драгана
ТомашевићиМаријаВуче
новић, каои кајакашБојан
Зделар. Свој први наступ
на Олимпијади имаће
копљашицаМаријаВучено
вић. Њене припреме су
увеликоутокуискоросва
когданатрениранаАтлет
ском стадиону у Сремској
Митровици.Марија јечлан
АК „Срем“ већ17 годинаи
иза ње су године великог
радаитруда.
– Потичем из спортске

породицеиуатлетицисам
одмалена. Првосамтрча
лаискакалаудаљ,ондаје
тренерпрепознаодаимам
експлозивнуснагуидасвој
потенцијал могу да оства
рим у бацању копља. Тако
самсеиопределила за ту
дисциплину у атлетици.
Каснијесамучествовалана
јуниорским и сениорским
такмичењима,кажеМарија
освојимпочецима.
Иако је протеклу сезону

обележилаепидемијакоро
на – вируса, и спортисти
нисумогличестодатрени
рају, иза Марије је година
добрихрезултата.
– Ове године сам на

Европском купу у Сплиту
бацилаличнирекорд,62,25
метара, а на Државном
првенствусамималарезул
тат 59 метара. На послед
њем такмичењу, „Балкани
јади“,освојиласамбронза
нумедаљуиквалификова
ла сам се на Олимпијаду.
Натомтакмичењусамбила
болеснаинисамуспелада
имамрезултатод64метра,
што јеАнормаидиректна
квалификација за Олимпи
јаду. Међутим, на основу
бодовасамуспеладаобез
бедимместозаТокио.Био
је то стресан период за
мене, јер јеунашемсвету,
свету спортиста, односно
атлетичара увек нека тен

зија, стално јуриш неки
резултат, каже насмејана
Марија.
Прошлегодине,Маријаје

прекинуласарадњусатре
нером Драгишом Ђорђи
ћем и сада тренира са
ФеђомКамасијемизНовог
Сада. Према њеним речи
ма,таодлукајебилатешка,
али је и донела одређене
резултате.
–Мислимдаједошлодо

засићењаурадусастарим
тренеромпајебиловреме
да се ради нешто ново.
Сматрамдасетопоказало

инарезултатимаовегоди
не. Иако сада живим у
Новом Саду, тренирам на
Атлетском стадиону у
Сремској Митровици, јер
могудатренирамкадхоћу,
иникоиништаменеомета,
кажеМарија.
Како каже, дугожељени

одлазак на Олимпијаду се
коначнодесиоовегодине.
–Иупретходномперио

дусамсенадалаизаиста
самсетрудиладаодемна
Олимпијаду, али стицајем
различитих околности, то
сениједесило.Јестефло

скула, али је заиста сан
свакогспортистедаодена
Олимпијаду.Пратилесуме
повреде, била сам пет
годинанастудијамауАме
рици.Овегодинесусекоц
кице напокон сложиле и
веомасамсрећна.Мислим
даћемиОлимпијадабити
само одскочна даска за
наредна такмичења. Сма
трам да сам сазрела као
спортисткиња и да моје
време тек долази, истиче
Марија.
Она додаје да јој је циљ

на Олимпијади да уђе у
финале.
– Циљ ми је да уђем у

првих 12 копљашица, а у
финалу је све могуће. На
великим такмичењима смо
сви једнаки. Деси се да
фаворити немају велике
резултате, а аутсајдери
буду добри. Биће одлична
конкуренција, а ја волим
када је конкуренција јака,
кажеМарија.
Она додаје да ће ового

дишња Олимпијада због
епидемијекорона–вируса
битидругачија.
– Неће бити публике,

нити изласка из олимпиј
ског села. Мало је чудно,
алиштаје,ту је.Надамсе
да ћу и на следећој уче
ствоватиидаћеседотада
ситуација променити. Ина
че,главнициљмиједасе
спремим и узмем медаљу
на Европском првенству
наредне године. На много
тогасамрадилаисматрам
даимамјошпотенцијалаза
напредак,кажеМарија.
Иначе, након квалифика

ције на Олимпијске игре,
МаријаВученовићсеобра
тила АК „Срем“, јер јој је
билопотребноновокопље.
ГрадСремскаМитровицаје
нањенумолбу одреаговао
и у кратком року је наба
вљено ново копље. Први
МаријиннаступуТокију се
очекује3.августа.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Мари ја Вуче но вић
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ФК  „1.МАЈ“ РУМА

Нов тре нер и нови игра чи
Румски ФК „1.мај“, који

јепредвегодинеизбо
рио пласман у виши

ранг такмичења – Српску
лигу Војводина, пред поче
так треће сезоне у овој
лиги, озбиљно се припре
ма за јуришна врх табеле.
Овусезонусу завршилина
деветом месту, а појачање
су сада нашли како у анга
жовањуновихтренера,тако
инеколиконовихиграча.
Нови главни тренер

је Жељко Љубеновић, а
помоћни тренер Милан
Перић, који су уговоре са
клубомпотписали13.јулау
просторијамаФК„1.мај“.
Главни тренер Жељко

Љубеновић иза себе има
озбиљнукаријеру:преко12
година је играо у Украјини,
потом је радио и као скаут
„Зорје“изЛуганска,затими
каотренер.Прегодинудана
Жељко се вратио у Србију,
асадајеизваничноглавни
тренер„1.маја“.
–Овојемојпрвииндиву

дални посао, тако да ћу се
трудитидаоправдамуказа
но поверење. Што се тиче
амбиција клуба, због тога
самипристаонаовупону
ду.Циљклубајеврхтабеле,
ајаћусе,заједносаиграчи
ма,трудитидасетоиреа
лизује. Врх табеле су прва
четири места Српске лиге
Војводине. Нећемо ништа
да обећавамо, ипак сам ја
нов, млад тренер, доста је
новихиграча, такодаћемо
прво морати да направимо

екипу,апотомсвизаједнои
резултат,кажетренерЖељ
коЉубеновић.
По њему, у овој сезо

ни која почиње половином
августа,требасеборитиза
тачетирипрваместа,асле
дећепробатиинештовише,
каошто је евентуални ула
закувиширангтакмичења.
ФилипОсманјеиграч,али
и спортски директор клуба
у последњих шест месеци.
Онистичедајерумскиклуб
већпоставионекестандар
де, у смислу да су важили
заекипукојаигранајлепши
фудбал у Српској лиги Вој
водина.
– Настојимо да постигне

моштобољипласмануовој
сезони, наравно то је врх
табеле.Тујеиновитренер,
помоћићенамутоме.При
стижуновииграчи,торади
мополако,темељно,струч

но,  радимона квалитету а
не квантитету. Нови играчи
полакопристижу,такодасе
надам да ћемо формирати
екипуунареднихнедељу–
две,кажеФилипОсман.
Капитен екипе који је у

клубдошаопрегодинудана
јеСтефанМилојевић
којикажедаједостаигра

ча напустило екипу, али и
дапристижунови,озбиљни
играчи.
– Дошао је сада тренер

који је имао озбиљну фуд
балску каријеру, тако да ће
узњега доћи доста добрих
иквалитетнихиграчакојиће
нам помоћи да направимо
то што желимо. Тренирамо
седамдана,свеидедобрим
током, добро се тренира,
добросеради...Кадајереч
о припремама за почетак
сезоне, овдећемо се спре
мати, имамо добре услове,

истичеМилојевић.
Он додаје да ће стићи и

неколико младих и добрих
играча из омладинске шко
ле.
– Мислим да ћемо бити

добра екипа, а услови за
радсуврхунски,кажекапи
тенСтефанМилојевић.

С. Џаку ла

Еки па ФК „1. мај“ Рума

Жељ ко Љубе но вић

АКЦИ ЈА „СПО РТ У ПОЛИ ЦИ ЈИ“

Митро вач ки поли цај ци први у фут са лу
ЕкипаПолицијскеуправе

Сремска Митровица осво
јилајепрвоместоуфутса
лу на регионалном такми
чењууоквируакције„Спо
рт у полицији“. Такмичење
је одржано у Суботици, а
екипаизСремскеМитрови
цесепласираланаДржав
но првенство. Митровачку
екпу у футсалу су чинили
следећи игтачи: Ален
Ђокић, Ненад Лукић, Вла
димир Јефтић, Милош
Петровић, Драган Бојанић,
Владимир Бојанић, Саша
Петковић, Марко Мачкић,

Горан Васиљевић, Илија
Васиљевић и Радован
Малешевић. Координатор
акције је био Владимир
Васелек. На такмичењу
„Куперов тест“ Владимир
Вујанић је освојио друго
место. Акцију „Спорт у
полицији“ реализују МУП
Србије и Спортски савез
Србије.НатериторијиСре
ма технички организатор
био јеСпортски савез гра
да Сремска Митровица, а
координатор генерални
секретар савеза Немања
Црнић.


