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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Повра так вер бал ног делик та
Ових дана цело куп ну срп ску 

јав ност, ма шта да јој меди ји 
пону де за заба ву или бри гу, 

зао ку пља допу на кри вич ног зако
на БиХ којим се забра њу је неги ра
ње „гено ци да у Сре бре ни ци”. Људи 
поре клом са леве стра не Дри не 
или са десне стра не Саве поку ша
ва ју да доми сле нево ље њихо вих 
рођа ка који ма је ускра ће но пра во 
да се бра не од нима ло беза зле них 
опту жби. Оста ли, који на дога ђа је 
гле да ју „само” по разу му и осе ћа ју, 
поку ша ва ју да схва те несхва тљи во: 
зашто бар гра ди ли ште ауто пу та пре
ма Сара је ву, нај ва жни јег и нај ве ћег 
зајед нич ког поду хва та БиХ и Срби је, 
са сва ким изгра ђенм метром рас па
љу је нови шови ни зам, зашто десе
ти не хиља да у Срби ји вак ци ни са них 
држа вља на БиХ ни кри ви ни дужни 
иза зи ва ју повре ђе ност поли тичкх 
вођа. Разум каже да су се сте кли 
усло ви за опа да ње шови ни зма, а он 
се хра ни баш тиме што би тре ба ло 
да му доа ка.

„Тко нат пи сом, лет ком, црте жом, 
гово ром или на дру ги начин пози ва 
или поти че на оба ра ње вла сти рад
нич ке кла се и рад них људи, на про
ту у став ну про мје ну соци ја ли стич ког 
само у прав ног дру штве ног уре ђе ња, 
на раз би ја ње брат ства и једин ства и 
рав но прав но сти наро да и народ но
сти...казнит ће се затво ром од јед не 
до десет годи на.”

„Тко јав но одо бри, порек не, гру бо 
ума њи или поку ша оправ да ти зло
чин гено ци да, зло чин про тив човјеч
но сти или рат ни зло чин... казнит ће 
се казном затво ра од шест мје се ци 
до пет годи на.”

Први цитат, како и прет по ста вља ју 
ста ри ји чита о ци, изва ђен је из фамо
зног чла на 133. Кри вич ног зако на 
СФРЈ. Познат као вер бал ни деликт, 
био је моћ но сред ство вла сти за 
зашти ту кому ни стич ке иде о ло ги је 
од сло бод но ми сле ћих про фе со ра, 
писа ца, фило зо фа, нови на ра. Вео
ма осе тљи ва за пра во на сло бо ду 

мисли и гово ра у соци ја ли стич ким 
земља ма, Запад на Евро па има ла је 
несум њи ве заслу ге за уки да ње вер
бал ног делик та у држа ва ма наста
лим од СФРЈ, као релик та неде мо
крат ског порет ка.

Дру ги цитат изва ђен је из Зако на 
о допу ни Кри вич ног зако на Босне 
и Хер це го ви не, кога је одла зе ћи 

висо ки међу на род ни пред став ник 
(Запад не Евро пе, раз у ме се) Вален
тин Инцко про гла сио 22. јула 2021!

Ако се зна да је пита ње „гено ци
да у Сре бре ни ци” исто риј ски кон
тра верз но, ако се зна да се у Пото
ча ри ма жртва ма ина че несум њи вог 
рат ног зло чи ну при пад ни ка Вој ске 
РС  дода ју и хиља де мусли ман ских 
бора ца и циви ла стра да лих у ситу а
ци ја ма уда ље ним од овог зло чи на и 
вре мен ски и гео граф ски, ако се зна 
да је струч на међу на род на коми си ја 
на челу са изра ел ским про фе со ром 
Гиде о ном Грај фом сачи ни ла изве
штај на 1.200 стра ни ца који даје реа
лан и урав но те жен при каз сре бре
нич ке тра ге ди је... шта се то дого ди ло 
са запад но е вроп ском љуба ви пре ма 

сло бо ди гово ра и мишље ња? 
Она запад на Евро па која се куне у 

сло бо ду меди ја, умет но сти, нау ке... 
апла у ди ра намет ну том зако ну у БиХ 
у коме пише: „ Тко кри вич но дје ло из 
овог чла на извр ши тако да јав но сти 
учи ни доступ ним или јој дистри бу и
ра лет ке, сли ке или дру ге мате ри ја
ле, биће кажњен затво ром од нај ма
ње јед не годи не.”

Не тре ба бити мно го паме тан да 
би се под „дру гим мате ри ја ли ма” 
пре по зна ли рома ни, фил мо ви, исто
ри о граф ски радо ви, новин ски тек
сто ви...

 Не тре ба бити прав ник да би се 
виде ло вези ва ње руку адво ка ту 
бра ни о цу опту же ног за зло чин про
тив човеч но сти. Њего ва одбра на по 
сво јој пиро ди мора да неги ра зло чин 
опту же ног, а сва ко неги ра ње зло чи
на је по намет ну том зако ну кажњи во. 

У намет ну тој допу ни Кри вич ног 
зако на БиХ није изри чи то наве де но, 
али се под ра зу ме ва, да се амби фо
лич ни моли тве ни сло ган „Нека осве
та буде прав да”, укле сан на мер
мер ној пло чи у Пото ча ри ма, мора 
тума чи ти она ко како су Бошња ци 
нау ми ли да се јав но тума чи, и ко га 
друк чи је раз у ме мора или да ћути 
или да иде у затвор. У бошњач ким  
при год ним мемо ри јал ним гово ри ма 
зна че ње сло га на је декла ри са но у 
корист мира и поми ре ња,  те да не 
сме бити дру ге осве те осим суд ске 
прав де, али се на дер не ци ма чује 
само јед но тума че ње: да само осве
та може доне ти нами ре ње. 

Пре вар на ком по зи ци ја сло га на 
можда рачу на да ће пије тет пре ма 
жртва ма бити довољ но густа заве са 
за њего во друк чи је чита ње и њего ве 
можда зло слут не пору ке.

Срби ма је сада зако ном забра
ње но да виде његов амби фо лич
ни карак тер, да виде његов могу ћи 
позив на џихад, а еуроп ски јези ци 
су довољ но про стра ни и довољ но 
при ја тељ ски да се сло ган пре ве де у 
жеље ном зна че њу.
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У бошњач ким при
год ним мемо ри јал
ним гово ри ма зна че ње 
сре бре нич ког сло га
на „Нека осве та буде 
прав да”  декла ри са
но је у корист мира и 
поми ре ња, у сми слу 
да не сме бити дру
ге осве те осим суд ске 
прав де, али се на дер
не ци ма чује само јед
но тума че ње: да само 
осве та може доне ти 
нами ре ње. 
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Суб вен ци о ни сање
пре ми ја оси гу ра ња
Кра јем јула отво рен је 

кон курс за оства ри ва
ње пра ва на под сти ца је 

за пре ми ју оси гу ра ња усе
ва, пло до ва, више го ди шњих 
заса да и живо ти ња у 2021. 
годи ни.

Како је пово дом отва ра ња 
кон кур са изја ви ла Души ца 
Павло вић,  в. д. дирек то ра 
Аген ци је за рурал ни раз вој 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
која спро во ди кон курс, ове 
годи не опре де ље но је 2,7 
мили о на дина ра за суб вен
ци о ни са ње пре ми је оси гу
ра ња.

– Пра во уче шћа на кон кур
су има ју сви носи о ци реги
стро ва них пољо при вред них 

газдин ста ва на тери то ри ји 
Гра да Срем ска Митро ви ца. 
Кон курс ће бити отво рен до 
15. новем бра, а под сти цај, 
одно сно доде ље на сред
ства по јед ном носи о цу су 
20 одсто од вред но сти пла
ће не пре ми је. Мак си мал ни 
износ сред ста ва које јед но 
физич ко лице може доби
ти по овом кон кур су је 20 
хиља да дина ра, рекла је 
Души ца Павло вић.

Она је позва ла пољо
при вред ни ке да се јаве на 
кон курс и наја ви ла да ће у 
Аген ци ји за рурал ни раз вој 
доби ти сву нео п ход ну тех
нич ку помоћ око при ја ва на 
кон курс. С. Ћ.

Души ца Павло вић

ТРЖИ ШТЕ РАДА

Зана тли је
нај тра же ни је

На еви ден ци ји Наци о нал
не слу жбе за запо шља
ва ње нала зи се 12.000 

неза по сле них лица, што је 
мањи број у одно су на рани ји 
пери од. Нај ве ћи број неза по
сле них на еви ден ци ји је забе
ле жен током апри ла месе ца, 
прет по ста вља ју на бироу, 
због нов ча не накна де која се 
тада дава ла неза по сле ни ма. 

Оно што фили ја лу у Срем
ској Митро ви ци издва ја у 
одно су на дру ге фили ја ле, 
јесте нефи нан сиј ска подр шка, 
одно сно ква ли тет но посре до
ва ње при запо шља ва њу. У 
Сре му се у прет ход ном пери
о ду обра ти ло око 600 посло
да ва ца, који су пону ди ли 
око 2.300 сло бод них рад них 
места. 

– Нај тра же ни ји и они који 
се нај пре запо шља ва ју су 
кера ми ча ри, зида ри, теса
ри, арми ра чи, затим меса
ри. Нови инве сти то ри често 
запо шља ва ју нова лица која 
су моти ви са на и спрем на да 
савла да ју нове вешти не, без 
обзи ра на обра зов ни про
фил који има ју, нагла си ла је 
дирек то ри ца фили ја ле НСЗ у 
Срем ској Митро ви ци, Мари ја
на Гра бић.

У недо стат ку кадра су и они 
посло дав ци који потра жу ју 
инже ње ре елек тро тех ни ке и 
машин ства којих је на самој 
еви ден ци ји тек један или два. 
Дру га зани ма ња сед мог сте
пе на су тако ђе, углав ном тех
нич ке стру ке. 

 А. П.

Мари ја на Гра бић

Затво рен пру жни 
пре ла з Вогањ

Oд 29. јула важи пот пу
на обу ста ва сао бра ћа ја на 
делу држав ног пута Дру гог 
А реда бр 120 на део ни
ци Срем ска Митро ви ца  
Вогањ и то у зони пру жног 
пре ла за „Вогањ“, због 
почет ка радо ва на рекон
струк ци ји над во жња ка 
„Вогањ“ који се рекон
стру и ше у скло пу уго во ра 
о поја ча ном одр жа ва њу 
држав ног пута Првог А 
реда бр 3  Ауто пут Бео
град  Шид, део ни ца Срем
ска Митро ви ца  Рума. На 
наве де ном пут ном прав цу, 
током обу ста ве, терет

на вози ла ће аде кват ном 
сао бра ћај ном сиг на ли
за ци јом бити упу ћи ва на 
на алтер на тив ни пра вац 
пре ко Јар ка и оби ла зни це 
око Руме, док ће пут нич
ка вози ла моћи да кори
сте локал ни пут Шашин
ци  Вогањ. Пре во зни ци  
који сао бра ћа ју у редов
ном линиј ском сао бра ћа
ју тре ба да бла го вре ме но 
при ла го де тра се кре та ња 
сво јих лини ја ново на ста
лом режи му. Пре ма пла ну, 
радо ви на рекон струк ци ји 
над во жња ка тра ја ће до 90 
дана.
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ОСМА ГОДИ НА КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈЕ МОЗА И КА ЦАР СКЕ ПАЛА ТЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Очу ва ње свет ског
кул тур ног насле ђа
Осма сезо на кон зер

ва ци је под них моза
и ка Цар ске пала те 

нека да шњег Сир ми ју ма је у 
току. У про сто ру Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту
ре у Срем ској Митро ви ци, 
одви ја се опсе жан посао, 
који ће, про це њу је се, тра
ја ти дуже од деце ни је. У 
ради о ни ци раде истак ну ти 
струч ња ци, кон зер ва то ри, 
који с посеб ном пажњом 
при ла го ђа ва ју моза и ке 
Цар ске пала те, нека да
шњег Сир ми ју ма, за буду ћу 
пре зен та ци ју. Ови моза и ци 
дати ра ју из тре ћег и четвр
тог века. Рим ска импе ри ја 
је оста ви ла бога то кул тур
но насле ђе, не само дана
шњим Митров ча ни ма, већ 
чита вом све ту, а скла па њу 

исто риј ске при че са тих 
про сто ра, пома жу дуго го ди
шња архе о ло шка истра жи
ва ња. Под ни моза и ци иако 
су одлич ног ква ли те та и 
ста ња, мора ју бити под врг
ну ти ова квом послу, како би 
се зашти ти ли и убу ду ће.

– Има те антич ки моза
ик који се чува у депоу. Он 
је демон ти ран и ски нут и 
укла ња му се та нека ста
ра под ло га, која се дро би 
и која није више у ста њу 
да носи тај моза ик. Она се 
мења, а сав носе ћи мате ри
јал је савре ме ни, каже Иван 
Фили по вић, кон зер ва тор.

Ово го ди шњи радо ви 
вред ни су 2,5 мили о на дина
ра. Сред ства је обез бе ди ло 
Мини стар ство кул ту ре. У 
зајед нич кој сарад њи током 

низа годи на дола зи ло се 
до нових откри ћа. По завр
шет ку свих радо ва, гра ђа
ни ма ће бити при ка за но око 
300 ква драт них мета ра. На 

моза и ку ради ли су струч
ња ци из целог све та, изме
ђу оста лог, са аме рич ког 
уни вер зи те та у Алба ни ју, 
јер је ово пре све га свет ско 
кул тур но насле ђе.

– Ради се о мате ри ја лу 
који зах те ва изу зет ну струч
ност, кон зер ва ци ја ових 
моза и ка ради се по нај са
вре ме ни јој мето ди, иста као 
је Љуби ша Шула ја, дирек
тор Заво да за зашти ту спо
ме ни ка кул ту ре.

Цар ска пала та се везу је 
нај ра ни је за пери од 2. века 
у вре ме борав ка Мар ка 
Ауре ли ја, а упра во је антич
ки Сир ми јум био јед на од 
чети ри рим ске пре сто ни це. 
Све до 1957. годи не Цар ска 
пала та била је непо зна та 
јав но сти, када су запо че та 
архе о ло шка истра жи ва ња.
 А. Плав шић

Љуби ша Шула ја Иван Фили по вић

Нови слу чај зара зе
у Пећинцима

Како је саоп штио Штаб за 
ван ред не ситу а ци је општи
не Пећин ци, 29. јула је 
потвр ђен нови слу чај 
инфек ци је виру сом COVID
19 у општи ни Пећин ци. Ово 
је први слу чај инфек ци је у 
пећи нач кој општи ни након 
29 дана без ново о бо ле лих.

Из Шта ба упо зо ра ва ју да 
је нео п ход но стрикт ни је 
пошто ва ње мера за спре
ча ва ње шире ња инфек ци је 
и зна чај но пове ћа ње бро ја 

вак ци ни са них, како се у 
пећи нач кој општи ни не би 
поно ви ла ситу а ци ја с кра ја  
про шле и почет ка ове годи
не, када је било изме ђу 20 
и 30 ново за ра же них днев но 
и бли зу 500 актив них слу
ча је ва инфек ци је на тери
то ри ји општи не.

Пре ма пода ци ма Дома 
здра вља Пећин ци, до сада 
је прву дозу вак ци не при ми
ло 6.133, а обе дозе 5.917 
гра ђа на општи не Пећин ци, 

што је само 30 одсто ста
нов ни штва и ни из бли за 
није дово љан обу хват да 
би се раз вио колек тив ни 
иму ни тет.

Гра ђа ни се за вак ци на ци
ју могу при ја ви ти путем 
пор та ла еУпра ва или 
путем теле фо на 0800 222 
334.
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ОО СУБ НОР РУМА

Посе та Доњој Трно ви

Деле га ци ја СУБ НОРа  
Руме је 26. јула, као и свих 
прет ход них годи на,  поло
жи ла вен це на Спо мен обе
леж је у Доњој Трно ви, у  
Репу бли ци Срп ској, где је у 
Дру гом свет ском рату сахра
ње но 3.700 бора ца, од којих 
је 345 из рум ске општи не. 

Деле га ци ја је дан касни је 
при су ство ва ла цен трал ном 
обе ле жа ва њу Дана устан ка 
у БиХ који је одр жан у Брч
ком. Тамо је, тако ђе, поло
жи ла венац на Спо мен обе
леж је жртва ма и поги ну ли ма 
у Дру гом свет ском рату.

С. Џ.

Деле га ци ја СУБ НОР Рума

УДРУ ЖЕ ЊЕ РИС РУМА

Финан сиј ска подр шка  
швај цар ске вла де

Удру же ње Реги о нал не 
ини ци ја ти ве Сре ма, чије је 
седи ште у Руми,  је на пози
ву за доде лу гран то ва за 
парт нер ске ини ци ја ти ве 
орга ни за ци ја гра ђан ског 
дру штва и једи ни ца локал
не само у пра ве успе шно 
про шло све фазе селек ци је 
и доби ло финан сиј ску подр
шку за свој про је кат. Про је
кат под нази вом „Одр жи ви 
раз вој  за све – плат фор ма 
за локал ни дија лог“ је одо
брен  у окви ру про јек та 
швај цар ске Вла де „Зајед но 
за актив но гра ђан ско дру
штво – АЦТ“ који спро во де 
Hel ve tas Swiss Inter co o pe ra
tion и Гра ђан ске ини ци ја ти
ве. Про је кат ће се спро во ди
ти у парт нер ству са гра дом 
Срем ска Митро ви ца.  У 
окви ру овог пози ва финан
сиј ску подр шку доби ло је 
укуп но 12 пред ло га про је ка
та, а иза бра на удру же ња 
дола зе из свих кра је ва 
Срби је – Руме,  Поже ге, 

Новог Паза ра, При је по ља, 
Ужи ца, Ниша, Kрушевца, 
Kрагујевца, Аде, Алек син ца, 
Kраљева и Бео гра да. 

Позив за парт нер ске ини
ци ја ти ве орга ни за ци ја гра
ђан ског дру штва и једи ни ца 
локал них само у пра ва отво
рен је са циљем да се кроз 
зајед нич ке про јек те гра ђан
ских удру же ња и локал них 
само у пра ва ство ре нови, 
ино ва тив ни меха ни зми за 
веће уче шће гра ђа на у про
це су доно ше ња одлу ка, пру
жа њу услу га гра ђа ни ма на 
лока лу и за пове ћа ње мони
то рин га рада локал них орга
на вла сти. 

У фоку су парт нер ских 
ини ци ја ти ва јесте спро во ђе
ње и про мо ци ја рефор ми у 
локал ној само у пра ви које ће 
уна пре ди ти уче шће гра ђа на 
у про це су доно ше ња одлу
ка, тран спа рент ност, одго
вор ност и инклу зив ност 
локал них орга на вла сти. 

С. Џ.

ПЕРЕ ТИ ЛИ НАМ НОВО ЗАТВАР ЊЕ ГРА НИ ЦА?

Шта ће бити с лето ва њем?
Нови талас коро на  виру са који се 

сва ко днев но наја вљу је, доно си 
нова пита ња за оне који још увек 

нису отпу то ва ли на одмор, а новац су 
упла ти ли. Мно ги гра ђа ни су сво је пар
че пешча не пла же про на шли за август, 
па и сеп тем бар, али, уко ли ко се поно ви 
сце на рио са затва ра њем гра ни ца, шта 
ће се деси ти са аран жма ни ма? У тури
стич ким аген ци ја ма кажу, нема места 
за бри гу. У јед ној срем ско ми тро вач кој 
аген ци ји обја шња ва ју шта се деша ва ло 
про шлог пута.

– Ове годи не има ли смо вели ки број 
замен ских вау че ра, а то су аран жма ни 
који нису реа ли зо ва ни услед пан де ми је 
коро не, а већи на је била усме ре на ка 
Грч кој и Црној Гори, где се није могло 
лето ва ти про шле годи не, тако да смо 
про шле сезо не одра ди ли само Тур ску и 
Еги пат. Доста тога је про да то. За сада 
више нема тако зва не пону де у послед
њем мину ту, за Црну Гору, наво ди Све
тла на Пепел че вић, дирек то ри ца аген
ци је. 

Нај по пу лар ни ја је и ове годи не Грч ка 
и црно гор ско при мор је. Међу тим, сме
штај је тешко наћи, јер сада лету ју и они 
који нису про шле годи не, па кори сте 
вау че ре, али и нови тури сти.

– Када дође кли јент у аген ци ју, мал те
не, у Црној Гори једва да има мо шта да 

им пону ди мо. Гужва је вели ка и потра
жња, каже Пепел че вић

У недо стат ку сме шта ја на поме ну тим 
лока ци ја ма, мно ге аген ци је су увр сти ле 
у пону ду и Алба ни ју.

– Ми до сада нисмо ради ли Алба
ни ју, нисмо има ли аран жма не, а онда 
су поче ли све чешћи упи ти. Тада смо 
одлу чи ли да бисмо могли про ши ри
ти пону ду. Оно што је зани мљи во, све 
већи број тури ста вра ћа се са одлич
ним ути сци ма, о пла жа ма, сме шта ју... С 
обзи ром на то да се по први пут сусре ћу 
са том оба лом, изне на ђе на је саго вор
ни ца.

Уко ли ко би дошло до тога да је поје
ди не аран жма не неиз во дљи во реа ли
зо ва ти, вау че ри ма ће се надок на ди ти 
првом при ли ком, а јед на од опци ја је и 
поврат сред ста ва. Аген ци ја твр ди да ће 
сва ком пут ни ку мак си мал но олак ша ти 
одмор у вре ме епи де ми је.

 А. Плав шић

Мно ги гра ђа ни су сво је пар че пешча не пла же про на
шли за август, па и сеп тем бар, али, уко ли ко се поно ви 
сце на рио са затва ра њем гра ни ца, шта ће се деси ти са 
аран жма ни ма? У тури стич ким аген ци ја ма кажу, нема 
места за бри гу.

Све тла на Пепел че вић
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Епар хи ја срем ска купи ла
део објек та у Глав ној ули ци
На јед ној од наред них сед ни ца СО 

Рума, одбор ни ци би тре ба ло да 
вери фи ку ју про да ју дела објек та у 

Глав ној ули ци бр 150, а потом да се пот
пи ше уго вор о пре но су вла сни штва. Реч 
је о стам бе ној згра ди која је у општин
ском вла сни штву, а која је 2009. годи не 
одлу ком тада шњег Општин ског већа 
усту пље на Епар хи ји срем кој без накна
де, како би се про стор пре у ре дио у вла
ди чан ски дом.

 – Касни је, када се нама Епар хи
ја обра ти ла, про ме ни ли су се зако ни 
о пла ни ра њу и изград њи, тако да ми 
нема мо пра во ништа да покла ња мо. 
Може мо дати у закуп или да путем 
лици та ци је про да мо. На осно ву про це
не вешта ка рас пи са ли смо јав ну про
да ју, било је седам заин те ре со ва них 
купа ца, а на кра ју је Епар хи ја срем ска 
изли ци ти ра ла обје кат  за око 110.000 
евра, каже Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
Општи не.

Дакле, по про це ду ри, сле де ћа инстан
ца је СО Рума која доно си одлу ку о нај
бо љем пону ђа чу и то реше ње је конач
но, а потом сле ди пот пи си ва ње уго во ра.

Под се ти мо, чла но ви Општин ског 
већа су  на сед ни ци одр жа ној 7. маја 
ове годи не доне ли пред лог одлу ке о 
оту ђе њу непо крет но сти из јав не сво ји не 

Општи не у поступ ку јав ног над ме та ња, 
а тај пред лог су потвр ди ли и скуп штин
ски одбор ни ци. Ради се о непо крет но
сти у Глав ној ули ци бр 150, повр ши не 
167 мета ра ква драт них чија је почет на 
цена била 50.000 евра у динар ској про
тив вред но сти. При ли ком рани јег борав
ка у Руми и раз го во ра са пред сед ни ком 
Општи не, Вла ди ка срем ски Васи ли је је 

иста као да често бора ви у Руми и да 
би било добро да се отво ри епи скоп ско 
пред став ни штво у гра ду, као што посто
је и у дру гим већим гра до ви ма у Сре му. 
Део згра де који је пред мет про да је је 
сада у изу зет но лошем ста њу, а тре ба 
иста ћи да се ради о рани јој кући углед
ног рум ског адво ка та Све то за ра Нико
ла је ви ћа. С. Џаку ла

Сада шњи изглед згра де

МЕРЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ У РУМИ:
КОН КУРС ЗА ПРЕД У ЗЕТ НИ КЕ ЗАВР ШЕН

Сле ди кон курс
за дома ћин ства
После доно ше ња одлу ке 

на 36. сед ни ци Општин
ског већа да се из теку ће 

буџет ске резер ве издво ји 15 
мили о на дина ра за про је кат 
и суфи нан си ра ње енер гет ске 
ефи ка сно сти за куће и ста но
ве гра ђа на рум ске општи не, 
рас пи сан је био 28. јула и јав
ни позив за избор директ них 
кори сни ка у спро во ђе њу ове 
мере. Јав ни позив, који је био 
отво рен осам дана, рас пи
сао је пред сед ник Општи не 
на осно ву чла на 70. Зако на 
о енер гет ској ефи ка сно сти и 
раци о нал ној упо тре би енер
ги је и Пра вил ни ка о суфи нан
си ра њу мера енер гет ске ефи
ка сно сти поро дич них кућа 
и ста но ва, који су већ ни ци, 
тако ђе, усво ји ли. 

Он је рас пи сан ради избо
ра директ них кори сни ка који 
се баве изра дом и уград

њом спо ља шње сто ла ри је на 
стам бе ним објек ти ма. Зна чи, 
гра ђа ни који оства ре пра во на 
суфи нан си ра ње, могу наба
ви ти сто ла ри ју  искљу чи во од 
при вред них субје ка та иза бра
них путем јав ног пози ва.

Циљ спро во ђе ња ове мере 
је уна пре ђе ње енер гет ске 
ефи ка сно сти у дома ћин
стви ма на тери то ри ји рум ске 
општи не, а на јав ном пози ву 
су, како је и било наја вље но, 
могла да уче ству ју само при
вред на дру штва и пред у зет
ни ци који има ју седи ште или 
издво је ну послов ну једи ни цу 
у рум ској општи ни. По окон
ча њу овог јав ног пози ва за 
при вред не субјек те локал на 
само у пра ва ће вео ма брзо 
рас пи са ти и јав ни кон курс 
за гра ђа не, одно сно крај ње 
кори сни ке.

Под се ти мо, при ли ком доно

ше ња одлу ке о отва ра њу 
нове апро при ја ци је у буџе ту 
са сред стви ма од 15 мили о на 
дина ра, пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић је иста као да 
се на овај начин пома же свим 
гра ђа ни ма који су спрем ни да 
енер гет ску сана ци ју сво јих 
згра да и ста но ва финан си ра ју 
са поло ви ном сред ста ва. 

 Мислим и да је наш пра
вил ник, јед но став ни ји и да 

је бржа про це ду ра, него код 
оних који су доби ли сред ства 
од Мини стар ства. Ми само 
тра жи мо да су гра ђа ни вла
сни ци објек та, да је обје кат 
лега лан и да су они спрем ни 
да уло же поло ви ну сред ста
ва. Нема ни огра ни че ња у 
мак си мал ном поје ди нач ном 
изно су сред ста ва – рекао је 
Сла ђан Ман чић.

С. Џаку ла
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ПОМОЋ ИЗБЕ ГЛИЧ КИМ ПОРО ДИ ЦА МА

Гра ђе вин ски мате ри јал
за осам поро ди ца
Избе гла лица са тери то ри је пећи

нач ке општи не, која су испу ни ла 
усло ве на јав ном пози ву за избор 

кори сни ка за доде лу помо ћи у гра ђе
вин ском мате ри ја лу у циљу побољ ша
ња усло ва ста но ва ња, пот пи са ла су у 
поне де љак, 26. јула уго во ре о испо ру ци 
и при је му гра ђе вин ског мате ри ја ла са 
Општи ном Пећин ци. Испред локал не 
само у пра ве уго во ре је пот пи сао заме
ник пред сед ни ка Општи не Зоран Вој
кић.

Укуп на вред ност про јек та изно си 
4.400.000 дина ра, од чега је Коме са ри
јат за избе гли це и мигра ци је Репу бли
ке Срби је Општи ни доде лио 3.960.000 
дина ра, док је Општи на уче ство ва ла са 
440.000 дина ра.

По речи ма заме ни ка Вој ки ћа, укуп
но осам кори сни ка је сте кло усло ве за 
помоћ у виду гра ђе вин ског мате ри ја ла 
са којим ће рено ви ра ти сво је домо ве и 
тиме конач но себи и сво јим поро ди ца
ма обез бе ди ти добре усло ве за живот.

– Свих ових годи на, зајед но са Коме
са ри ја том, тежи мо да сва кој избе глој 
поро ди ци на нашој тери то ри ји обез
бе ди мо кров над гла вом и успе шну 
инте гра ци ју у локал ну сре ди ну. Наста
ви ће мо и даље да апли ци ра мо на све 
јав не пози ве Коме са ри ја та, како би 

сва ка поро ди ца у нашој општи ни била 
стам бе но збри ну та, рекао је Вој кић.

Након пот пи си ва ња уго во ра, сва ки 
кори сник ће доби ти гра ђе вин ски мате
ри јал у вред но сти од 550.000 дина ра, 
а како нам је рекао Бран ко Коме нац из 
Прхо ва, који је из Хрват ске избе гао дав
не 1995. годи не, кућа у којој се нала зе 
је ста ра и нео п ход но је рено ви ра ње, 
те ће овај гра ђе вин ски мате ри јал бити 

упо тре бљен да рено ви ра ње свог дома 
при ве ду кра ју.

Тре нут но су у току још два про јек та 
стам бе ног збри ња ва ња избе глич ких 
поро ди ца – про је кат доде ле сео ских 
кућа укуп не вред но сти 44 хиља де евра 
који се спро во ди у окви ру Реги о нал ног 
стам бе ног про гра ма, као и нови про је
кат доде ле гра ђе вин ског мате ри ја ла 
укуп не вред но сти три мили о на дина ра.

Доде ла уго во ра

СЛА ВА У БРЕ СТА ЧУ

Вен ци на спо мен пло чу
Пово дом сео ске сла ве у Бре ста

чу, пред став ни ци Општи не Пећин ци и 
Месне зајед ни це Бре стач поло жи ли су 
26. јула венац на спо мен  пло чу жртва ма 
Првог свет ског рата, поста вље ну у знак 
сећа ња на 17 мешта на Бре ста ча које је 
аустро у гар ска казне на екс пе ди ци ја спа
ли ла у пор ти пра во слав ног хра ма.

Венац су поло жи ли помоћ ник пред сед
ни ка општи не Пећин ци Дејан Жива но вић 
и пред сед ник Саве та МЗ Бре стач Бра ни
слав Кова че вић, а како је тим пово дом 

изја вио Кова че вић, мешта ни Бре ста
ча пам те жртве свих рато ва јер, како је 
рекао, само пам те ћи жртве може мо на 
пра ви начин да цени мо сло бо ду у којој 
данас живи мо.

Дејан Жива но вић је нагла сио да жртве 
који ма ода је мо почаст нису били ни вој
ни ци, ни бор ци, већ мешта ни чији је једи
ни грех био то што су Срби.

Моли тве ни помен слу жи ли су месни 
парох про то је реј Томи слав Којић и јереј 
Јован Стег ња јић, ново по ста вље ни месни 

парох у Кар лов чи ћу.
У окви ру про гра ма обе

ле жа ва ња сла ве, Кул тур
ни цен тар Пећин ци је 23. 
јула за нај мла ђе Бре ста
ча не при ре дио изво ђе
ње позо ри шне пред ста ве 
„Девој чи ца са црве ним 
кач ке том“ која се игра у 
окви ру Деч јег кул тур ног 
лета, а у неде љу 25. јула, 
је на тере ни ма за мале 
спор то ве одр жан тур
нир у малом фуд ба лу, на 
којем је насту пи ло шест 
еки па, а нај у спе шни ји је 
био дома ћи тим „Поке
мо ни“.

САНИ РА НЕ САО БРА ЋАЈ НИ ЦЕ 
КА БРЕ СТА ЧУ И ПРО ГА РУ

Без рупа
на путе ви ма

Током про те кле неде ље завр ше ни 
су радо ви на сани ра њу две сао бра
ћај ни це на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не. Уда р не рупе су сани ра не на 
путу Субо ти ште – Бре стач и на путу 
Купи но во Про гар, на делу који је у 
над ле жно сти општи не Пећин ци.

Ове две део ни це пута су сада без
бед ни је за сао бра ћај, а радо ве на 
сана ци ји је финан си ра ло Јав но кому
нал но пред у зе ће „Путе ви општи не 
Пећин ци“ у окви ру редов ног лет њег 
одр жа ва ња путе ва.
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ДЕЧ

Завр ше на обно ва зво ни ка
У Дечу је у неде љу 25. 

јула, пово дом завр шет
ка радо ва на рекон

струк ци ји зво ни ка хра ма Све
тог Ваз не се ња Господ њег 
одр жа на Све та архи је реј ска 
литур ги ја коју је слу жио Њего
во пре о све штен ство епи скоп 
срем ски Госпо дин Васи ли је. 
Литур ги ји је поред број них 
вер ни ка, испред пећи нач ке 
локал не само у пра ве при су
ство вао и заме ник пред сед
ни ка Општи не Пећин ци Зоран 
Вој кић.

– Општи на Пећин ци сва ке 
годи не издва ја сред ства за 
обно ву пра во слав них хра мо
ва на тери то ри ји наше општи
не, а реа ли за ци ја обно ве је у 
дого во ру са Епар хи јом срем
ском и пећи нач ким ари хи је
реј ским наме сни штвом, јер су 
хра мо ви, пре све га, део исто
риј ског, кул тур ног и духов
ног насле ђа нашег наро да. 
Општи на Пећин ци ула же 
сред ства и у обно ву паро хиј
ских домо ва, јер жели мо да 
све ште ни ци ма који слу жбу ју 
у нашим насе љи ма обез бе ди
мо при стој не усло ве за живот 
и рад, рекао је заме ник пред
сед ни ка Општи не Зоран Вој
кић.

После више од 70 годи на, 

на деч ком хра му ста ром пре
ко 190 годи на поно во сија 2,5 
метра висок нови крст, који 
је поста вљен на обно вље ни 
торањ и купо лу током про те
кле годи не. Упра во зато је за 
деч ког паро ха Недељ ка Кова
ча тај дан био један од зна чај
ни јих, јер како каже Вла ди ка 
није од 2006. годи не слу жио 
у Дечу, а одр жа но је и прво 
руко по ло же ње у чин све ште
ни ка у овом насе љу. Сам јереј 
Недељ ко Ковач уна пре ђен је 
у чин про то је ре ја, а по њего

вим речи ма у пита њу је виши 
чин  вели ка част, али и вели
ка оба ве за.

На све ча но сти Вла ди ка 
срем ски Васи ли је је и руко по
ло жио ђако на Јова на Стег ња
ји ћа у чин све ште ни ка који ће 
бити поста вљен у паро хи ји у 
Кар лов чи ћу, а након литур ги
је Вла ди ка је оку пље ним вер
ни ци ма упу тио пору ке мира и 
љуба ви пре ма бли жњи ма.

У знак захвал но сти орга ни
за ци ја ма, уста но ва ма и поје
дин ци ма који су у про те клом 

пери о ду пома га ли обно ву 
Све тог хра ма у Дечу награ
ђе ни су Архи је реј ском гра
ма том: фир ма „Пери“ Шима
нов ци, мле ка ра „Муза“ Деч, 
Живо та Гајић, Злат ко Обра
до вић, Милен ко Пау но вић, 
Петар Секу лић, Дра ган Пет
ко вић, Мар ко Перо вић, Ђор
ђо Дрља ча и Ружи ца Мркаљ. 
Орде ном мај ке Анге ли не 
за више дет но мате рин ство 
награ ђе не су госпо ђе Дани је
ла Дрља ча, Весна Мир ко вић 
и Биља на Цакић.

Награ ђе ни Архи је реј ском гра ма том

СЛА ВА У ПОПИН ЦИ МА

Богат про грам
Пово дом сео ске сла ве 

у Попин ци ма, заме ник 
пред сед ни ка општи

не Пећин ци Зоран Вој кић и 
пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Попин ци Дејан 

Бано вач ки поло жи ли су у 
поне де љак 26. јула венац на 
спо ме ник палим бор ци ма и 
жртва ма фаши зма у Дру гом 
свет ском рату.

Како нам је рекао Бано вач

ки, на тај начин је још јед ном 
потвр ђе на дубо ка посве
ће ност мешта на Попи на ца 
него ва њу сло бо дар ске тра
ди ци је насле ђе не од пре да
ка, који су за сло бо ду били 

спрем ни да дају свој живот.
Про грам обе ле жа ва

ња сла ве почео је већ у 
субо ту про мо ци јом књи ге 
Попин ча ни на Петра Јова
но ви ћа „Попи нач ка шко ла 
17692021“. У неде љу су се 
љуби те љи добр ог зало га ја 
оку пи ли на котли ћи ја ди, а 
одр жан је и шахов ски тур
нир, на којем је нај у спе шни
ји био Сла ви ша Спа сић из 
Шима но ва ца са 6 пое на из 
7 пар ти ја. У цен тру насе ља 
одр жа на је изло жба радо ва 
удру же ња жена са тери то
ри је пећи нач ке општи не, а у 
вечер њим часо ви ма мешта
ни и њихо ви гости могли су 
да ужи ва ју у насту пу бен да 
„Матрикс“.

У поне де љак за љуби те
ље фуд ба ла је упри ли че
на реви јал на утак ми ца ФК 
„Напре дак“ – ФК „Инђи ја“, а 
гости су побе ди ли са 4:1.
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ИРИГ

Оба ве ште ње
о обу ста вља њу
сао бра ћа ја

Од 26. јула  до 20. авгу ста 
обу ста вља се сао бра ћај на 
делу држав ног пута Првог Б 
реда број 21, део ни ца Ириг  
Рума и делу држав ног пута Дру
гог Б реда број 313, део ни ца 
Ириг  Врд ник, због обез бе ђе ња 
зоне радо ва на реха би ли та ци
ји држав ног пута Дру гог Б реда 
број 313. Сао бра ћај се обу ста
вља од рас кр сни це држав ног 
пута Првог Б реда број 21, део
ни ца Ириг  Рума и држав ног 
пута Дру гог Б реда број 313, 
део ни ца Ириг  Врд ник, пре ко 
Риви це до рас кр сни це локал
них путе ва од Руме ка Врд ни
ку и од Ири га ка Врд ни ку пре ко 
Риви це. Алтер на тив ни пут ни 
пра вац из Ири га ка Врд ни ку је 
пре ко држав ног пута Првог  Б 
реда број 21, Ириг  Рума, пре
ко Руме, даље локал ним путем 
из Руме ка Врд ни ку  поред села 
Павлов ци. Радо ви ће бити обез
бе ђе ни аде кват ном сао бра ћај
ном сиг на ли за ци јом и опре мом.

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ ИРИГ

Уче ње стра них јези ка и пли вач ка обу ка

Kanceларија за мла де у Ири гу је 
парт нер Кари та су Срби је у про
јек ту „Your job“. Наи ме Кари тас је 

до сада радио струч ну прак су и запо
шља ва ње при прав ни ка,  а сада је реч 
о новом  про јек ту који се одно си на 
уче ње енгле ског јези ка који спро во ди 
Кари тас и, као парт нер, Кан це ла ри ја 
за мла де у Ири гу. 

– Упра во смо 28. јула има ли тести ра
ње зна ња енгле ског јези ка, како би се 
утвр дио ниво позна ва ња овог јези ка и 
фор ми ра ње гру па од по осам чла но ва, 
уз онлајн уче ње. При ја ви ло се пето ро 

мла дих Ири жа на, а биће укуп но пре ко 
90 пола зни ка из Руме, Ири га, Зре ња
ни на и Алек син ца – каже Нико ла Бој
чић, коор ди на тор Кан це ла ри је за мла
де.

Осим ове актив но сти, Кан це ла ри ја 
за мла де води децу из ири шке општи
не у шко лу пли ва ња на базен у Инђи ју. 
Прве две неде ље су била деца из Ири
га, Нера ди на, Шатри на ца, Кру ше дол 
Прња во ра и Кру ше до ла, а сада шко лу 
пли ва ња поха ђа ју мали ша ни  из Мале 
Реме те, Јаска, Врд ни ка и Риви це.

Тако ђе, Спорт ски савез Општи не 

Ириг и Кан це ла ри ја за мла де су 28. 
јула орга ни зо ва ли посе ту фуд бал ској 
утак ми ци дру гог кола  ква ли фи ка ци ја 
УЕФА Лиге шам пи о на изме ђу „Црве не 
зве зде“ и ФК „Каи рат“. 

Ова утак ми ца се игра ла без публи ке, 
а нави ја чи су били само деца од осам 
до 14 годи на. 

Утак ми ца је игра на на ста ди о ну „Рај
ко Митић“, а 15 деце из Ири га који су 
се при ја ви ли, мла де „Фру шко гор ске 
дели је“има ли су орга ни зо ван пре воз 
до Бео гра да где су бодри ли свој оми
ље ни клуб. С. Џаку ла 

Нико ла Бој чић Шко ла пли ва ња – доде ла дипло ма

УВО ЂЕ ЊЕ ФИНА НИСЈКОГ УПРА ВЉА ЊА И КОН ТРО ЛЕ
У ОПШТИ НИ ШИД

Про је кат за одго вор ну власт

Про шле неде ље је одр жан рад ни 
саста нак изме ђу пред став ни ка USAIDa 
Про јек та за одго вор ну власт и пред став
ни ка општи не Шид на тему уво ђе ња 
Финан сиј ског упра вља ња и кон тро ле 
(ФУК) за који је Општи на Шид апли ци ра
ла код USAIDа. Циљ састан ка је био 
упо зна ва ње рад них гру па и руко во ди о ца 

о начи ну спро во ђе ња ФУКа уну тар једи
ни це локал не само у пра ве. ФУК обу хва та 
цело куп ни систем финан сиј ских и дру гих 
кон тро ла, укљу чу ју ћи и орга ни за ци о ну 
струк ту ру, мето де и про це ду ре, и то не 
само финан сиј ских систе ма, већ и опе
ра тив них и стра те шких систе ма орга ни
за ци је.

Рад ни састан ак пред став ни ка локал не само у пра ве и УСА ИД
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СЕД НИ ЦА СО ИРИГ

Донет про стор ни план оптши не

Зна ча јан број тача ка днев ног реда 
14. сед ни це СО Ириг одно сио се 
на план ску доку мен та ци ју и то 

како про стор ни план Општи не, као нај
ви ши доку мент, тако и изме не и допу не 
пла на гене рал не регу ла ци је Врд ни ка, 
те неко ли ко пла но ва детаљ не регу ла
ци је дело ва Врд ни ка и Мале Реме те.

Скуп штин ска сед ни ца је одр жа на 30. 
јула. Са овим пла но ви ма је одбор ни ка 
упо знао Оли вер Огње но вић, начел ник 
Општин ске упра ве, али и шеф Слу
жбе за имо вин ско  прав не посло ве и 
урба ни зам. Одлу ком о доно ше њу про
стор ног пла на Општи не Ириг донет је 
про стор ни план који је изра ди ло ЈП 
Завод за урба ни зам Вој во ди не, а који 
се састо ји из тек сту ал ног и гра фич ког 
дела.

Про стор ни план је од стра те шког 
зна ча ја за сва ку локал ну само у пра ву и 
то је хије рар хиј ски нај ви ши план који 
ће у наред ној деце ни ји дефи ни са ти 
смер ни це раз во ја ири шке општи не. 

– Овај доку мент има и нека ино ва
тив на реше ња, посеб но у обла сти од 
суштин ског зна ча ја за раз вој општи
не, када гово ри мо о раз во ју тури зма и 
посеб но када је реч о  вин ском сек то ру. 
Нарав но, и оста ли сег ме ти су бит ни, 
као што је рурал ни тури зам, спа, вел
нес и здрав стве ни тури зам – рекао је 
Огње но вић. 

Завод за урба ни зам Вој во ди не је 
посту пио у скла ду са Зако ном о тури
зму и одлу ком Вла де Срби је, инте
гри сао је све стар те шке смер ни це 
и детаљ но раз ра дио, у делу који се 
одно си на Бању Врд ник, урба ни стич
ки део који се одно си на тури стич ки 
про стор, али и пре по знао одре ђе не 
обла сти раз во ја које су у скла ду са 
Стра те гиј ским мастер пла ном  раз во
ја тури зма Фру шке горе за под руч је 

Општи не Ириг који је усво ји ла Вла да 
Срби је.

Дефи ни са на је листа при о ри тет
них про је ка та које тре ба реа ли зо ва ти 
у наред ним годи на, првенствнео се 
мисли на кому нал ну и сао бра ћај ну 
инфра струк ту ру која је од суштин ског 
зна ча ја за раз вој општи не, али и за 
тури стич ку струк ту ру и под струк ту ру. 

 Отво ре не су и неке смер ни це кад 
је у пита њу раз вој вин ског сек то ра, 
јер по први пут дефи ни ше мо вин ски 
рејон на тери то ри ји општи не. План је 
про шао сву закон ску про це ду ру изра
де, при ба вље на су мишље ња свих 
над ле жних инсти ту ци ја од ЈП „Путе
ви Срби је“, Покра јин ског секре та ри ја
та  за пољо при вре ду, Мини стар ства 
зашти те живот не сре ди не, Заво да за 
зашти ту при ро де и Покра јин ске коми
си је за пла но ве – рекао је Огње но вић 
и додао да га зато тре ба усво ји ти како 
би се кре ну ло у даљу импле мен та ци ју 
и реа ли за ци ју пред ло же них реше ња.

Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник 
ири шке општи не је ука зао да се, пре 
мање од годи ну дана, кре ну ло у изра
ду про стор ног пла на чији је обра ђи вач 
Завод за урба ни зам Вој во ди не, чији је 
један од осни ва ча и Општи на Ириг.

За Општи ну Ириг то зна чи да поста
вља мо теме ље за буду ћу град њу и 
деша ва ња на нашој тери то ри ји у скла
ду са нор ма ти ви ма и при ро дом коју се 
тру ди мо да очу ва мо. Било је одла га ња 
у доно ше њу због Мастер пла на Вла де 
Срби је, али смо ми за мање од годи
ну дана ура ди ли про стор ни план. То 
је озби љан доку мент и мислим да смо 
јед на од рет ких општи на која је за ова
ко крат ко вре ме успе ла да га  ура ди. 
Све је ушло у тај план и рас кр сни ца на 
Фру шко гор ском  кори до ру, као и нова 
бања која  је усво је на на Вла ди Срби је 

– рекао је Тихо мир Сто ја ко вић.
Изме не и допу не Пла на гене рал

не  регу ла ци је Врд ни ка, који је тако ђе, 
усво јен, је план ски доку мент који се 
надо ве зу је на неке стра те шке смер
ни це и опре де ље ња у инве сти ци о ном 
делу који је пред ви ђен Мастер пла
ном, веза но за раз вој тури зма на Фру
шкој гори  за под руч је Ири га. Кон крет
но у том Мастер пла ну је пред ви ђе на 
изград ња пре чи ста ча како у насе љу 
Врд ник тако и Ири гу. 

  Оно што се при ли ком импле мен
та ци је посто је ћег план ског доку мен та 
пока за ло као про блем, то је да смо код 
посто је ћег реше ња наи шли на про бле
ме веза не за реша ва ње имов ни ско  
прав них однос. То зах те ва детаљ ни ју 
ана ли зу када је у пита њу утвр ђи ва ње 
лока ци је пре чи ста ча, што је и глав
ни циљ изра де изме не и допу не. По 
доно ше њу ове одлу ке  ми ћемо ићи на 
саста нак у Завод  за зашти ту при ро де, 
с обзи ром да на том потен ци јал ном 
лока ли те ту пре чи ста ча је дефи ни сан 
про стор при род ног ста ни шта. Дакле 
да види мо које би усло ве тре ба ли 
испо што ва ти при изра ди овог план ског 
реше ња и како би могли да уђе мо у 
про це ду ру изра де про јект но тех нич ке 
доку мен та ци је, али и реа ли за ци ју ове 
зна чај не инве сти ци је. Ми пре чи стач 
не може мо да финан си ра мо, ту ћемо 
има ти подр шку над ле жних држав них 
инсти ту ци ја и  Вла де Срби је, око опре
де ље ња сред ста ва за финан си ра ње  
капи тал ног  про јек та какав је пре чи
стач – каже Оли вер Огње но вић. 

Он је ука зао да је то и један од глав
них раз ло га што се ула зи у про це ду ру 
изра де изме не и допу не пла на гене
рал не регу ла ци је Врд ни ка по скра ће
ном поступ ку.

С. Џаку ла

Оли вер Огње но вић Тихо мир Сто ја ко вић
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РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ПУТЕ ВА У ОПШТИ НИ СТА РА ПАЗО ВА

Ради се пуном паром
Ових дана се ста вља завр шни и нај де бљи слој асфал та на пут изме ђу Ста рих Бано

ва ца и Ста ре Пазо ве. Како је то део реги о нал ног прав ца Банов ци – Рума, наста ви ће 
се са рекон струк ци јом пута од над во жња ка у изград њи у Ста рој Пазо ви па све до 
Голу би на ца

У току овог лета и јесе ни у пот пу
но сти ће се рекон стру и са ти пут 
Ста ра Пазо ва – Голу бин ци, а  

све је део шире рекон струк ци је укуп
ног реги о нал ног прав ца кроз Срем, 
изме ђу Руме и Ста рих Бано ва ца. 
Рани јих годи на је на овом прав цу ура
ђен пут кроз Ста ру Пазо ву и њего ва 
пот пу на рекон струк ци ја изме ђу Ста ре 
Пазо ве и Ста рих Бано ва ца на коме се 
ових дана ста вља завр шни дебе ли 
слој асфал та.  И пре ма Голу бин ци ма 
ће се ради ти тотал на рекон струк ци ја, 
то је обе ћа ње Алек сан дра Вучи ћа 
Голу бин ча ни ма, каже Ђор ђе Ради но
вић, пред сед ник општи не Ста ра Пазо
ва.

– Вели ка фре квен ци ја тих тешких 
ками о на дове ла је до тога да не може 
да се ура ди само пре свла че ње, него 
се мора ура ди ти ком плет на рекон
струк ци ја пута, не сана ци ја већ рекон
струк ци ја, прак тич но изград ња новог 
пута по истој тра ци,  изја вио је пред
сед ник општи не Ђор ђе Ради но вић за 
Радио теле ви зи ју Ста ра Пазо ва. 

У овом момен ту маши не се нала зе 
изме ђу Ста ре Пазо ве и Ста рих Бано
ва ца где овај пут доби ја конач ни 
облик, након тога селе се на пут изме
ђу Голу би на ца и Ста ре Пазо ве. Ради
о но вић каже да се неће чека ти да се 
завр ши над во жњак.

– Док се ради над во жњак тре ба да 
се завр ши тај пут, зато што је пут 
затво рен за сао бра ћај и мислим да 
ћемо уско ро има ти посе ту мини стра, 
са којим смо се дого во ри ли да погле
да мо те радо ве. Ради се и пут Сур дук 
 Слан ка мен, који је делом на тери то
ри ји општи не Инђи ја, нама је тај пут 
вео ма зна ча јан зато што је то ком шиј
ска општи на, радо ви на изград њи тог 
пута су поче ли јер је био у јако лошем 
ста њу. Посе том мини стра дого во ри
ће мо се када ће кре ну ти радо ви, али 

мислим да ће то бити одмах кад се 
завр ши пут изме ђу Ста ре Пазо ве и 
Бано ва ца, додао је Ђор ђе Ради но вић

Пре ма речи ма над ле жних, сле де ћи 
пут ни пра вац за тотал ну рекон струк
ци ју је пут који води од Крње ше ва ца 
пре ко Вој ке, кру жног тока код Пазо
вач ких базе на па све до Ста рих Бано
ва ца. То је ујед но и нај ду жа тран
сфер за ла кроз општи ну опте ре ће на 
ками о ни ма због вели ких инду стриј
ских зона.

Зден ка Кожик

Ђор ђе Ради но вић: Ради ће се пут Ста ра Пазо ва  Голу бин ци

ДАВА ЊЕ КРВИ У ТРОП СКИМ ДАНИ МА

Вели ки број нових дава ла ца крви
У Ста рој Пазо ви је  у четвр

так, 29. јула одр жа на редов на 
акци ја добро вољ ног дава ња 
крви у орга ни за ци ји Покра јин
ског заво да за тран сфу зи ју и 
општин ског Црве ног крста.  
Помо ћи и спа си ти неком живот 
– то мно го зна чи и тиме се воде 
и добро вољ ни дава о ци крви у 
Ста рој Пазо ви, које ни висо ке 
тем пе ра ту ре нису спре чи ле да 
дођу на  редов ну јул ску акци ју. 
Од  46 коли ко се ода зва ло, 39 
оро је дало крв а  чак 16 осо ба 
је уче ство ва ло по први пут. 
Упра во због екс трем но висо ких 
тем пе ра ту ра, Црве ни крст 
општи не Ста ра Пазо ва је у 
дого во ру са Заво дом за тран
фу зи ју крви Вој во ди не донео 
одлу ку да се редов на акци ја 
добро вољ ног  дава ња крви  

одр жи са скра ће ном сат ни цом, 
тако да је уме сто до 14, тра ја ла 
до 12 часо ва.  При ли ком дони
ра ња узи ма се око 400 мили ли
та ра крви, што тело надок на ди  
у року од 24 сата, али због вру
ћи не и тем пе ра тур не раз ли ке у 
тран сфу зи о мо би лу и напо љу, 
орга ни за то ри су пом но пра ти ли 
ста ње дава ла ца након дава ња 
крви и обез бе ди ли за њих 
довољ но теч но сти. У лет њем 
пери о ду, првен стве но због 
годи шњих одмо ра буде мање 
зали ха једи ни ца крви, и зато се 
у Црве ном крсту тру де да ани
ми ра ју дава о це и да их на вре
ме оба ве сте о пла ни ра ним 
акци ја ма.  Сле де ћа редов на на 
цен тру Ста ре Пазо ве биће 
послед њег четврт ка авгу сту.

З. К.
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ЈАВ НИ ЧАС ШКО ЛЕ ГЛУ МЕ

Пред ста ви ли
се мали глум ци

У сре ду, 28. јула, у Позо ри шној сали 
у Ста рој Пазо ви је  одр жан јав ни час 
пола зни ка драм ског сту ди ја “ТеАрт” из 
Ста ре Пазо ве. Два де се так девој чи ца и 
деча ка основ но школ ског узра ста пока
за ли су шта су све нау чи ли у прет ход
на два месе ца када су у пита њу глу ма, 
реци то ва ње, сцен ски покрет и мју зикл. 
Драм ски сту дио води Тео до ра Кушић, 
дипло ми ра на глу ми ца из Ста ре Пазо
ве, која сма тра да ће вешти не које 
нау че у току ради о ни це глу ме, деца 
испо љи ти у разним живот ним и про
фе си о нал ним ситу а ци ја ма. Пред 
вели ким бро јем роди те ља и оста лих 
заин те ре со ва них, деца су при ка за ла 
крат ке драм ске сце не, како гово ре 
пое зи ју, игра ју, пева ју и сна ла зе се у 
разним ситу а ци ја ма. Можда нико но 
њих неће бити глу мац, али ће сигур но 
бити буду ћа врхун ска позо ри шна 
публи ка, те наша сре ди на за раз вој 
позо ри шта не мора да бри не. З. К.

Шест деце ни ја
општи не Ста ра Пазо ва

Дво днев ну мани фе ста ци ју Дани 
општи не Ста ра Пазо ва у неде љу, 1. 
авгу ста на Тргу др Зора на Ђин ђи ћа 
отво рио је пред сед ник општи не Ђор
ђе Ради но вић, који је под се тио да је 
за овај пра зник узе та више де це ниј ска 
сла ва цен трал ног места у општи ни, 
Све ти Или ја. Поред тури стич ког,  има 
вели ки зна чај и на при вред ном пла ну, 
с обзи ром на вели ки број  зва нич них 
деле га ци ја не само из Срби је, већ из 
ино стран ства, пре све га гра до ва из 
Сло вач ке, са којом Општи на Ста ра 
Пазо ва има дуго го ди шњу сарад њу.

Ово го ди шњи Дани општи не Ста ра 
Пазо ва били су у зна ку  60 годи на од 
доно ше ња зако на по којем је уки нут 
срез и фор ми ра на општи на Ста ра 

Пазо ва, а град ски трг је уре ђен у сти
лу кор зоа, који је некад има ло сва ко 
место. Ста ри бици кли, кан те и мушка
тле као деко ра ци ја сва ка ко су допри
не ли томе, а посе ти о ци су могли да 
ужи ва ју у раз гле да њу 31 штан да,  и у 
дегу ста ци ји  бога те гастро ном ске 
пону де, изла га ча из општи не, али и 
из Срем ске Митро ви це, Руме, Бога
ти ћа.

Музич ки део про гра ма прве вече
ри је отво ри ла певач ка  етно гру
па Колев ка, затим је насту пио Град
ски там бу ра шки орке стар, Лаки кеш 
бенд и Аку стич на соба а дру гог дана 
мани фе ста ци је насту пи ли су  Аку
стик трио, Ђор ђе Чавић и Апсо лут но 
роман тич но бенд.

ОПШТИНА ИНЂИЈА: СИСТЕ МА 48

Расте број обо ле лих од коро не
Број обо ле лих од коро на  виру са 

до пет ка, 30. јула порас тао је на 
10. То су потвр ди ли пред став ни

ци Дома здра вља „Др Мило рад Мика 
Павло вић“ на састан ку Систе ма 48. 
Како су иста кли, након месец дана 
без ијед ног зара же ног лица, поја ви
ли су се нови слу ча је ви обо ље ва ња 
од Кови да 19. 
Дирек тор Дома здра вља Др Јово 
Кома зец потвр дио је и да се вак ци
на ци ја не одви ја жеље ним и нео п
ход ним интен зи те том.

– Тај пода так је алар ман тан али 
смо такву ситу а ци ју и оче ки ва ли. 
Јед на од погод но сти коју смо има ли 
али је нисмо иско ри сти ли је, да се 
у овом „мир ном“ пери о ду вак ци ни
ше мо, али то нажа лост није слу чај, 
иста као је Др Јово Кома зец и додао:

– Због лошег одзи ва, број вак ци ни
са них и ревак ци ни са них нам је ско ро 

иден ти чан, што гово ри у при лог томе 
да је вео ма мали број оних који су 
у ско ри је вре ме при ми ли прву дозу 
вак ци не.

О томе шта су прет ход не две неде
ље ради ли, гово ри ли су и пред став
ни ци  ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“ 
и ЈП „Ингас“.

Пре ма речи ма пред став ни ка 
„Водо во да“, у мину лом изве штај ном 
пери о ду забе ле жен је пад утро ше не 
воде у одно су на прет ход ни пери од, 
када је потро шња била на рекорд
ном нивоу. Ста бил не су и резер ве 
воде, док је на  водо вод ној мре жи 
забе ле же но 20 хава ри ја, а на кана
ли за ци о ној две.

С дру ге стра не, пред став ни ци Јав
ног пред у зе ћа „Ингас“ изве сти ли 
су над ле жне да је од почет ка годи
не извр ше но 1300 кон тро ла гасних 
инста ла ци ја. Тако ђе, њихо ви рад ни

ци анга жо ва ни су на изра ди при кљу
ча ка а само у прет ход ном изве штај
ном пери о ду било их је чети ри. 

Радо ви на мер но ре гу ла ци о ном 
телу при ком па ни ји „Тојо тајерс“, 
биће завр ше но у пред ви ђе ном року, 
рекао је Зоран Мили ће вић, дирек тор 
ЈП „Ингас“.

– За нас је изу зет но важно да 
јапан ска ком па ни ја што пре поч не са 
радом и ми смо у сарад њи са локал
ном само у пра вом учи ни ли све како 
би се роко ви испо што ва ли, рекао је 
Мили ће вић и додао да је за поме ну
то јав но пред у зе ће у пита њу нај ве ћи 
посао до сада.

– Морам напо ме ну ти и да се у 
одно су на про шлу годи ну, захва љу
ју ћи новим инве сти ци ја ма, пове ћа
ла потро шња гаса код при вред них 
субје ка та  потвр дио је дирек тор ЈП 
„Ингас“а. М.Ђ.
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Дунав кроз објектив

ПРО МО ТИВ НА ФОТО ТУРА 

Уз подр шку Мини стар ства тури
зма, трго ви не и теле ко му ни ка ци
ја Тури стич ка орга ни за ци ја oпш

тине Инђи ја орга ни зо ва ла је у 27. и 28. 
јула про мо тив ну фото туру „Дунав кроз 
објек тив“. Пред став ни ци меди ја првог 
дана про мо туре има ли су при ли ку да 
бора ве на Крче дин ског ади, док је дру
гог дана орга ни зо ва на вожња бро ди ћем 
до ушћа Тисе у Дунав, као и оби ла зак 
Ста рог Слан ка ме на.

Милан Бого је вић, дирек тор Тури стич
ке орга ни за ци је општи не Инђи ја про
мо тив на фото тура орга ни зо ва на је са 
циљем да се јав ност путем меди ја још 
боље упо зна са при род ним лепо та ма 
овог дела инђиј ске општи не.

– Са Дуна ва, овде у Ста ром Слан ка
ме ну види се мно го тога. Овде је тро
ме ђа Сре ма, Бана та и Бач ке. Пре ма 
леген ди, на овом месту је сахра њен и 
вели ки вој ско во ђа Ати ла Хун ски али ту 
су и мно го број ни кул тур но  исто риј ски 
спо ме ни ци који све до че о бур ној про
шло сти Ста рог Слан ка ме на, а које сва
ка ко не тре ба про пу сти ти, иста као је 
Бого је вић.

Током про мо тив не фото туре на Дуна
ву код Ста рог Слан ка ме на, пред став ни
ци меди ја могли су да чују поје ди но сти 
и о архе о ло шком лока ли те ту Гра ди на 
са оста ци ма твр ђа ве Аку мин кум и о 
спо ме ни ку Слан ка ме нач кој бици.

– Про стор око твр ђа ве Аку мин кум 
смо после више од пола века очи сти
ли и сада се на овом про сто ру сни ма ју 
сце не за филм ску бај ку у којој уче ству ју 
деца са посеб ним потре ба ма. Тако ђе, 
жели мо да и ово место буде убу ду ће 
доступ но тури сти ма, рекао је дирек тор 
ТО општи не Инђи ја.

Ста ри Слан ка мен пред ста вља нај
по вољ ни је место за раз вој тури зма у 
општи ни Инђи ја, пого то во реч ног јер се 

Дунав, нај ве ћа река у нашој земљи про
те же дуж чита вог насе ља. Тако ђе, при
ро да је Ста ром Слан ка ме ну пода ри ла 
број не тури стич ке вред но сти: лесне 
насла ге једин стве не у Евро пи, леко ви
ту мине рал ну воду, реку бога ту рибом, 
пре ле пу оба лу, пешча не аде и пла же. 
Извор леко ви те мине рал не воде „Сла
на ча“, један од рет ких изво ра сла не 
воде у Вој во ди ни, кори шћен је још у 
доба Тура ка и вео ма рано послу жио 
за фор ми ра ње бањ ског лечи ли шта. Уз 
Ста ри Слан ка мен, на оба ли Дуна ва 
сме штен је Заград  нека да шње рибар
ско село које гово ри о тра ди ци ји рибо
ло ва и добрим рибо лов ним тере ни ма 
који овде посто је. То су све раз ло зи 
због којих тури сти желе да дођу у Ста ри 
Слан ка мен, али за њих још увек нису 
ство ре ни сви нео п ход ни усло ви. 

Дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја Милан Бого је вић наја
вио је да је сле де ћи капи тал ни, инфра
струк тур ни про је кат који ће допри не
ти даљем раз во ју тури зма изград ња 
шета ли шта дуж дунав ске оба ле у овом 
инђиј ском селу. Како је рекао, план је 
да се шета ли ште изгра ди у наред не три 
годи не.

– Про це ду ра има дупло више него 
што их је било за Келт ско село у Инђи
ји. У про је кат ћемо укљу чи ти ЈВП „Воде 
Вој во ди не“, Вла ду Вој во ди не и ресор
на мини стар ства, све, како би дошли 
до реа ли за ци је, обја снио је Бого је вић 
и додао:

– Када завр ши мо про је кат сле ди нам 
и посао који се одно си на обез бе ђи ва
ње нео п ход них сред ста ва за изво ђе ње 
радо ва на изград њи шета ли шта. Када 
завр ши мо радо ве Ста ри Слан ка мен 
ћемо са поно сом вра ти ти на тури стич ку 
мапу, где му је и место. 

М.Ђ.

ДОМ ЗДРА ВЉА
Сто ма то ло шке
сто ли це

Инђиј ски Дом здра вља „Др Мило
рад Мика Павло вић“ побољ шао је 
рад Сто ма то ло шке слу жбе набав ком 
три нове сто ма то ло шке сто ли це са 
пра те ћим инстру мен ти ма. Посто је
ћа опре ма била је ста ра више од три 
деце ни је, што су потвр ди ли недав но 
и пред став ни ци те здрав стве не уста
но ве. Како је иста као Др Јово Кома
зец, дирек тор инђиј ског Дома здра
вља две сто ли це су пред ви ђе не за 
дечи је и оде ље ње за одра сле, док је 
тре ћа сто ли ца наме ње на амбу лан ти 
у Бешки.

– Сто ли це које су кори шће не до 
сада, а које су функ ци о нал ном ста
њу, биће пре ба че не у орди на ци ју у 
Чор та нов ци ма и Новом Слан ка ме
ну, рекао је др Кома зец и додао да 
је  набав ка нових сто ли ца од вели ког 
зна ча ја за рад сто ма то ло шке слу жбе.

М.Ђ.

РАДОВИ ЈАМЕНА
Уређење капеле

У Јамени су спроведени радови на 
постављању фасаде, унутрашњем 
кречењу и лимарски радови на 
капели на месном гробљу. У склопу 
радова реконструисан је пешачки 
мост. Замењени су прозори на 
просторијама Удружења жена Јамена 
и комплетно су саниране и окречене 
просторије Дома културе у Јамени. 
Радови су финансирани из буџета 
Општине Шид.
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ПЕСНИЧ КИ САБОР „БЕШЕ НОВ СКА ПРИ НО ШЕ ЊА“

При зна ња за Срђа на Мале ше ви ћа 
и Дра ги цу Сто ја но вић

Шаљу ћи песму „Гори Фру шка, гори Беше но во“ на песнич ки кон курс мана сти ра 
Беше но во, без вели ких оче ки ва ња, само сам ура дио оно што ми вас пи та ње, савест 
и моја при пад ност Шиду, гра ду стра дал ни ку запо ве да. Захва љу јем се жири ју, јер је 
имао пове ре ња у мене и што ми је на неки начин дат под стрек за даљи рад, рекао је 
Срђан Мале ше вић

Срђан Мале ше вић, 
песник из Шида, добит
ник је ово го ди шње 

„Беше нов ске пове ље“ и то 
за песму „Гори Фру шка, гори 
Беше но во“.Тема ово го ди
шњег кон кур са била је „Беше
но во кроз црве на слов ца зове 
Дару изнад Јасе нов ца“, а уче
ство ва ло је око сто ти ну песни
ка из Срби је, али и из ино
стран ства. С обзи ром на то да 
се про шло го ди шњи песнич
ки сабор није могао одр жа ти 
због епи де ми је коро на – виру
са, ове годи не је доде ље на 
прва награ да за 2020. годи ну, 
а добит ни ца је Дра ги ца Сто ја
но вић, песни ки ња из Зре ња
ни на за песму „Вера“. Тема 
про шло го ди шњег поет ског 
кон кур са је била „Не дамо 
све ти ње, јер оне нису дале 
нас“. На песнич ком сабо ру 
„Беше нов ска при но ше ња“, 
који је одр жан 28. јула у пор ти 
мана сти ра Беше но во, награ
де је уру чио епи скоп срем ски 
Васи ли је. Он је иста као да 
је мана стир Беше но во увек 
био место оку пља ња људи 
и духов не радо сти, а да су 
награ де при па ле нај дра го
це ни јим срп ским песни ци ма. 
Пред сед ник жири ја, песник 
Бла го је Бако вић, чести тао је 
добит ни ци ма, исти чу ћи да је 
ово го ди шња тема кон кур са 
инспи ри са на фил мом „Дара 

из Јасе нов ца“, чији је циљ био 
да се ода гна магла само по ри
ца ња и само за бо ра ва.

Песник Срђан Мале ше вић 
је рекао да за њега награ да 
„Беше нов ска пове ља“ пред
ста вља вели ки под стрек. 
Пре ма њего вим речи ма, тема 
ово го ди шњег кон кур са га је 
вео ма брзо инспи ри са ла да 
напи ше ово го ди шњу побед
нич ку песму „Гори Фру шка, 
гори Беше но во“. 

– Дола зим из малог гра да, 

чији је нај по зна ти ји ста нов
ник нај ве ћи срп ски сли кар 
Сава Шума но вић поде лио 
злу суд би ну са сво јим наро
дом и са још 120 Шиђа на 
и хиља да ма Сре ма ца тако 
што је стре љан на стра ти
шту у Срем ској Митро ви ци. 
Мој град гаји сећа ње на овај 
нај те жи пери од у сво јој исто
ри ји и зајед но са Срп ском 
пра во слав ном црквом орга
ни зу је сва ке годи не мемо ри
јал не ску по ве и ода је почаст 

свим неви ним жртва ма уста
шког и наци стич ког теро ра. 
Шаљу ћи песму „Гори Фру шка, 
гори Беше но во“ на песнич ки 
кон курс мана сти ра Беше но
во, без вели ких оче ки ва ња , 
само сам ура дио оно што ми 
вас пи та ње, савест и моја при
пад ност Шиду, гра ду стра дал
ни ку запо ве да. Захва љу јем се 
жири ју, јер је имао пове ре ња 
у мене и што ми је на неки 
начин дат под стрек за даљи 
рад, а ја ћу се потру ди ти да не 
изне ве рим оно што је у поза
ди ни ове књи жев не награ де 
и допри не сем срп ском роду 
оним што нај бо ље знам, а то 
је писа на реч, рекао је Срђан 
Мале ше вић.

Песни ци ма Јасни Миле но
вић из Срем ске Каме ни це, 
Миру Кова чу из Новог Сада 
и Жељ ки Аврић из Срем ске 
Митро ви це доде ље не су три 
рав но прав не дру ге, а Даја ни 
Петро вић из Ваље ва, Дра го
љу бу Стан ко ви ћу и Јова ну Н. 
Бун да лу из Бео гра да три рав
но прав не тре ће награ де за 
2021. годи ну.

Како је рекла песни ки ња 
Вери ца Сто ја но вић, Беше нов
ска пове ља“ у њеном ства
ра ла штву зау зи ма посеб но 
место.

– Песма „Вера“ је наста ла 
као одго вор на све поша сти 
које нам се сада деша ва ју. 
Вера нам у свим вре ме ни
ма, па тако и у овом, гово ри 
да нас једи но може спа си ти 
духов ност. Хте ла сам да скре
нем пажњу да нам је спас у 
моли тви, каза ла је Вери ца 
Сто ја но вић. 

За 2020. годи ну, доде ље не 
су и две рав но прав не дру
ге награ де које су при па ле 
песни ци ма Јеле ни Калај џи ји 
из Бије љи не и Трип ку Дра
га ни ћу из Под го ри це, док су 
чети ри рав но прав не тре ће 
награ де доби ли Весе лин П. 
Џеле то вић из Бео гра да, Миро 
Ковач из Новог Сада и Ива на 
Свр ко та и Еми ло Лабу до вић 
из Под го ри це.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Дра ги ца Сто ја но вић и Срђан Мале ше вић

Одр жан песнич ки сабор у пор ти мана сти ра Беше но во
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ИРИГ
Бес плат на
ауто седи шта

Локал на само у пра ва је, у сарад њи са 
Кан це ла ри јом за мла де, обез бе ди ла ауто 
седи шта за сву децу у ири шкој општи ни 
која су рође на у про шлој годи ни.

 – Ово смо ура ди ли у жељи да побољ
ша мо без бед ност нај мла ђих у сао бра
ћа ју, али и да под стак не мо одго вор но 
пона ша ње роди те ља, а биће поде ље но 
укуп но 87 дечи јих седи шта, каже Тихо
мир Сто ја ко вић, први човек ири шке 
општи не.

У про сто ри ја ма Срп ске чита о ни це 30. 
јула је поде ље но три де се так ауто седи
шта, које је роди те љи ма уру чио Тихо мир 
Сто ја ко вић. Ауто  седи шта задо во ља ва ју 
све про пи се и посе ду ју нео п ход не сер ти
фи ка те које је изда ла Аген ци ја за без бед
ност сао бра ћа ја.  Поде ла ауто седи шта 
за нај мла ђе Врд ни ча не је 3. авгу ста у 
згра ди „Каси не“, док ће роди те љи деце 
која су рође на током про шле годи не у 
Јаску, доби ти деч ја седи шта истог дана 
у про сто ри ја ма МЗ Јазак. С обзи ром на 
мали број деце у оста лим сели ма, локал
на само у пра ва је одлу чи ла да се ауто 
седи шта роди те љи ма из пре о ста лих 
села уру чи директ но, на кућ ну адре су. 
Роди те љи ће бла го вре ме но бити оба ве
ште ни о дату му и вре ме ну. С. Џ.

Деле га ци ја немач
ког гра да Кар лсхулд 
са којим је Бешка у 
парт нер ским одно си
ма 11 годи на бора ви
ла је мину лог викен
да у општи ни Инђи ја. 
У скло пу те посе те, 
немач ку деле га ци ју 
у петак, 30. јула уго
сти ли су пред став ни
ци Општи не Инђи ја и 
Тури стич ке орга ни за
ци је општи не Инђи ја. 
На састан ку у згра
ди Општи не било је 
речи о про ду бљи ва
њу посто је ћег парт
нер ства. Суми ра ју ћи 
доса да шње зајед нич
ке актив но сти пред
став ни ци локал не 
само у пра ве и Парт
нер ства изра зи ли су 
жаље ње што про шле 
годи не услед пан де
ми је виру са Ковид 19 
није све ча но обе ле
жен јуби леј десе то го
ди шњи це од зва нич
ног успо ста вља ња 
одно са изме ђу два 
места.

– Наше парт нер ство није пре ста
ло да функ ци о ни ше упр кос тешко ћа ма 
које су заде си ле наше две земље али и 
цео свет, иста као је Нема ња Мило је вић, 
шеф Каби не та пред сед ни ка општи не. 

Мило је вић је додао да се Општи на 
Инђи ја уве ли ко спре ма за обе ле жа ва ње 
Бешка феста иста кав ши да је локал ној 
само у пра ви вео ма ста ло до раз ви ја ња 
одно са са Кар лсхул дом. У при лог томе 
гово ри и пода так да је локал на само у
пра ва за ово го ди шњу мани фе ста ци ју 
издво ји ла нај ви ше сред ства до сада.

Пред сед ник Парт нер ства Бешка  Кар
лсхулд Карл Хајнц Вен дел изја вио да 
је сре ћан што је опет у Бешки и Инђи ји 
као и да се пока за ло да је успо ста вље но 

при ја тељ ство издр жа ло тест вре ме на и 
да посто ји обо стра на жеља за наста вак 
сарад ње.

– Мно го наше деце је до сада бора ви
ло у Бешки и Инђи ји, као и ваше деце 
у Кар лсхул ду за ових 11 годи на. Чим се 
епи де ми о ло шка ситу а ци ја ста би ли зу
је оче ку јем наста вак међу соб них посе
та уче ни ка, сред њо шко ла ца, сту де на та, 
спо р ти ста и кул ту р них рад ни ка рекао је 
Вен дел. 

У току борав ка у општи ни Инђи ја, 
деле га ци ја из Немач ке има ла је при ли
ку да оби ђе твр ђа ву Аку мин кум у Ста ром 
Слан ка ме ну и још неко ли ко лока ци ја 
које пред ста вља ју зна ча јан тури стич ки 
потен ци јал те срем ске општи не. М.Ђ.

ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА КАР ЛСХУЛ ДА БОРА ВИ ЛА У ИНЂИ ЈИ

Сарад ња се наста вља

Деле га ци ја Кар лсхул да у Инђи ји

ПЕЋИНЦИ

Завр ше но Деч је кул тур но лето
Дечи је кул тур но лето које орга ни зу је 

пећи нач ки Кул тур ни цен тар под покро ви
тељ ством Општи не Пећин ци при ве де но је 
кра ју извед бом пред ста ва за децу у Срем
ским Миха љев ци ма, Ога ру и Сиба чу током 
про те кле сед ми це. У пита њу је нај ве ћа кул
тур на мани фе ста ци ја за децу у општи ни 
Пећин ци у окви ру које су нај мла ђи ста нов
ни ци овог дела Сре ма има ли при ли ку да 
сва ког четврт ка, пет ка и субо те од 1. до 31. 
јула ове годи не погле да ју две интер ак тив не 
пред ста ве  „Дечак који није хтео да одра
сте“ рађе ну по моти ви ма при че „Петар Пан“ 
и „Девој чи ца са црве ним кач ке том“ рађе ну 
по мото ви ма при че „Црвен ка па“, рађе не у 
про дук ци ји пећи нач ког КЦа.
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РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО
Про мо ци ја 

„Семе про па сти или два на е сти дрон“ је 
наслов првог рома на Румља ни на 

Бран ка Јови чи ћа који је публи ци пред
ста вљен 28. јула у чита о ни ци Град ске 
библи о те ке „Ата на си је Стој ко вић“ која је 
и изда вач рома на. Поред  ауто ра, на про
мо ци ји су уче ство ва ли  чла но ви жири ја,  
проф. др Сла ђа на Милен ко вић, Тодор 
Бјел кић и Ђока Фили по вић који су има
ли само речи хва ле за овај роман Бран ка 
Јови чи ћа. Одлом ке из рома на су чита ли  
Милан Дудић и Јеле на Јови чић Пудар, а 
за умет нич ки про грам су били заду же ни 
чла но ви шко ли це „Музич ки кутак“. Бран ко 
Јови чић је рекао да није оче ки вао да ће 
се бави ти писа њем, али да га је повре да 
ноге при си ли ла да миру је, да није могао 
да се бави позо ри штем као рани је, па се 
окре нуо писа њу. 

Ово је први награ ђен роман на кон кур су 
чији је аутор из Руме. Награ да 2018. годи
не није доде ље на, што је пока за тељ  да је 
кон курс  врло озби љан.

Изло жба 
Изло жба сли ка мла де бео град ске  умет

ни це Ива не Стру га ре вић отво ре на је 29. 
јула у Зави чај ном музе ју Рума, али је 
орга ни за тор овог про гра ма била Град ска 
библи о те ка. Реч је о 34 сли ке у тех ни
ци  уље на плат ну, из циклу са „Кре та ње“. 
Заин те ре со ва ни ову изло жбу могу погле
да ти до 20. авгу ста. Ака дем ска умет ни
ца Ива на Стру га ре вић је дипло ми ра ни 
сце но граф, а на сли ка ма из овог циклу
са ради уна зад шест годи на. У Ива ни ном 
апстракт ном сли кар ству је основ на боја, 
више је сло бо де и мање раз у ме ва ња од 
публи ке,  што су одли ке апа стракт ног сли
кар ства.  Реци мо и да је ово 19. само стал
на изло жба мла де умет ни це која је изла га
ла и у земљи, али и ино стран ству. 

Пре да ва ње
Зави чај ни музеј Рума је при ре дио вео ма 

зани мљи во пре да ва ње из обла сти етно ло
ги је на тему  „Народ на веро ва ња и оби ча
ји веза ни за труд но ћу и рађа ње“ које је 30. 
јула одр жа ла  Јеле на Арсе но вић, кусто са 
етно лог. 

– Потру ди ла сам се да све те оби ча
је, веро ва ња и рад ње које се пред у зи ма ју 
током труд но ће и рађа ња дете та поре ђам 
по редо сле ду и посла жем у један тзв „обред 
пре ла за“. Зна мо да је сва ко дете бла го слов 
за поро ди цу и све рад ње које се пред у зи
ма ју су у циљу зашти те и омо гу ћа ва ња што 
бољег поро ђа ја а касни је да се дете здра во 
раз ви ја, каже Јеле на Арсе но вић.

Поред низа зани мљи вих оби ча ја, који 
нису карак те ри стич ни само за наше под не
бље. У нашем наро ду је било веро ва ње да 
је сед ми дан по рође њу дете та опа сан и ако 
пре жи ви тај дан, дете ће пре жи ве ти и до 40 
дана. Па се тако у цркви сед мог дана дете
ту чита ју моли тве тзв „зна ме ње“ када дете 
доби ја дру го име у одно су на оно које су му 
дали роди те љи. Тако ђе и данас на,  гото
во свим беба ма види мо црве ни конац, сада 
више црве ну бро ја ни цу, као зашти ту од уро
ка у првих 40 дана, јер црве на боја одвла чи 
зле силе. С. Џ.

СЛА ВА У ПЕЋИН ЦИ МА

Почаст бор ци ма
и жртва ма 

На спо мен обе леж је у цен тру 
Пећи на ца, пово дом сео ске сла
ве, у петак 30. јула поло жен је 

венац и ода та почаст палим бор ци ма 
и жртва ма фаши зма из Дру гог свет
ског рата. Венац су поло жи ли заме ник 
пред сед ни ка општи не Пећин ци Зоран 
Вој кић и пред став ни ци Месне зајед
ни це на челу са пред сед ни ком Саве
та МЗ Пећин ци Злат ком Јови чи ћем, 
а цере мо ни ји пола га ња вен ца при
су ство вао је одбор ник у Скуп шти ни 
општи не Пећин ци Алек сан дар Јови
чић.

Након цере мо ни је пола га ња, заме
ник Вој кић је оку пље ни ма пору чио да 
је овај чин повод не само да се сећа
мо свих жрта ва фаши зма, него и да на 
тај начин ожи ви мо сећа ње на њихо ву 
бор бу и стра да ње за сло бо ду.

Моли тве ни помен бор ци ма и жртва
ма Дру гог свет ског рата слу жио је 
пећи нач ки Архи је реј ски наме сник 
јереј Бојан Мија но вић, а о стра да њи
ма пећи нач ких херо ја у осло бо ди лач
ким рато ви ма гово рио је мешта нин 
Лазар Чикић, који је иста као да не 
сме мо дозво ли ти да поги ну ли и стра
да ли буду забо ра вље ни, јер, како је 
рекао, ако је смрт јача од живо та није 

јача од наше љуба ви и сећа ња.
Пово дом сла ве Пећи на ца орга ни

зо ван је богат спорт ски про грам. У 
субо ту, 31. јула, на глав ном тере ну 
Спорт ског цен тра „Сува ча“, игра ли 
су нај ста ри ји фуд ба ле ри (вете ра ни) 
Доњег Сре ма и Омла дин ца из Нових 
Бано ва ца, а бољи су били гости који 
су побе ди ли резул та том 0:3 (0:1). У 
неде љу, 1. авгу ста, шахи сти су оди
гра ли тур нир по убр за ном тем пу (10 
мину та по игра чу). Уче ство ва ло је 12 
шахи ста, а нај у спе шни ји је био Лазар 
Бабић из Срем ских Миха ље ва ца са 
9,5 пое на (11 пар ти ја). Ипак, неде љу је 
у спорт ском сми слу обе ле жи ла при ја
тељ ска утак ми ца Доњег Сре ма 2015, 
новог зона ша и Будућ но сти из Доба
но ва ца, чла на Прве саве зне лиге. 
Кона чан резул тат: 1:0, полу вре ме 1:0.

На пећи нач ком шета ли шту, Удру
же ње жена „Сре ми ца“ у неде љу је 
орга ни зо ва ло мани фе ста ци ју Кола чи 
наших бака, коју је отво ри ла пред сед
ни ца Скуп шти не општи не Пећин ци 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки. Уче
ство ва ло је 18 удру же ња из Срби је 
и Репу бли ке Срп ске, а поред лепог 
дру же ња, сва удру же ња су доби ла 
захвал ни це за уче шће.
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Кућа поро ди це 
Нико ла је вић Пише: 

Алек сан дра Ћирић, 
кустос исто ри чар

Пошто ва ни чита о ци, и у овом бро ју обја вљу је мо исто риј ски текст о рум ским поро
ди ца ма које су током дру ге поло ви не 19. и почет ком 20.  века живе ле у цен тру Руме, 
у Глав ној ули ци, изгра ђу ју ћи репре зен тат ив не куће, које све до че о еко ном ском, 
при вред ном и кул тур ном раз во ју Руме. Овај текст се одно си на поро ди цу Нико ла је
вић, а напи са ла га је Алек сан дра Ћирић, кустос исто ри чар

ПОЗНА ТЕ РУМ СКЕ ПОРО ДИ ЦЕ И ЊИХО ВЕ КУЋЕ (2)

Први сусед поро ди ца 
Кри то вац – Кинг  је 
била поро ди ца Нико

ла је вић. Кра јем 18. века ова 
поро ди ца се из Срби је досе
ља ва у Срем, а прво се 
наста њу ју у Сте ја нов ци ма, 
1788. годи не. Чла но ви поро
ди це Нико ла је вић су се 
бави ли трго ви ном. Баве ћи 
се трго ви ном сте кли су вели
ки посед тако да су има ли  
неко ли ко сто ти на јута ра 
обра ди ве земље. Међу чла
но ви ма ове поро ди це било 
је доста уче них људи. Шко
ло ва ли су се у Пешти, Пра гу 
и Бечу, где су сти ца ли зва ња 
прав ни ка и док то ра пра ва, 
али је међу Нико ла је ви ћи ма  
било и цркве них вели ко до
стој ни ка. Наи ме,  Љубо мир 
Нико ла је вић се после завр
ше них сту ди ја пра ва замо
на шио у мана сти ру Кру ше

до лу. Сте као је  чин архи
ман дри та, а потом и епи ско
па Гор њо кар ло вач ке епар
хи је. Током вре ме на, баве ћи 
се трго ви ном чла но ви ове 
поро ди це сти чу богат ство, 
тако да су има ли неко ли ко 
кућа у Руми.

Кућу у Глав ној ули ци на 
бро ју 176, одмах до куће 

поро ди це Кри то вац, сагра
дио је Милен ко Нико ла је
вић. Он је анга жо вао архи
тек ту Фран ца Хоф ма на који 
је 1898. изра дио про је кат за 
про стра ну спрат ну кућу, која 
поста је јед на од леп ших гра
ђан ских кућа у Руми. Кућа се 
исти че бога то укра ше ном 
фаса дом. Изнад пра во у га о

ног ајнфор та (ула за), издва
ја се бал контера са који је 
изгра ђен од кова ног гво жђа 
са огра дом густо попу ње ном 
фло ра ним моти ви ма. Про зо
ри на спра ту су били укра
ше ни тро у гла стим реље фи
ма, тим па но ни ма и оиви че
ни  деко ра тив ним сту бо ви ма 
–кон зо ла ма. На кући је тако
ђе био упе ча тљив кров ни 
венац са низом деко ра тив
них сту бо ва.

Са супру гом Јели са ве том 
Милен ко је имао осмо ро 
деце. Румља ни ма, пого то во 
мла ђим, ова кућа је сва ка ко 
позна ти ја као обје кат у којем 
је сме штен тржни цен тар 
„Атри јум“. У Глав ној ули ци 
број 150,  пре ко пута тада
шњих хоте ла „Кру на“ и 
„Орао“ била је кућа углед ног 
рум ског адво ка та Све то за ра 
Нико ла је ви ћа. Ову при зем ну 

Румља ни ма, пого то во мла ђим, 
ова кућа је сва ка ко позна ти ја као 
обје кат у којем је сме штен тржни 
цен тар „Атри јум“. У Глав ној ули ци 
број 150, пре ко пута тада шњих хоте
ла „Кру на“ и „Орао“ била је кућа 
углед ног рум ског адво ка та Све то
за ра Нико ла је ви ћа

Кућа Николајевићa (прва с лева)
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кућу карак те ри ше полу кру
жни свод/отвор уву че ног 
бал ко на. Са обе стра не бал
ко на су била два деко ра тив
на еле мен та, кон зо ле. Изнад 
бал ко на се изди же кров ни 
забат на коме се исти чу три 
укра ше на сту ба, риза ли та.

Све то зар Нико ла је вић је 
поха ђао Кар ло вач ку гим на
зи ју, а познат је и по томе 
што је  први, пре Бран ка 
Ради че ви ћа, опи сао Стра
жи ло во. 

Након завр ше них сту ди ја 

пра ва у Бечу, вра ћа се у 
Руму и успе шно се бави 
адво ка ту ром. Румља ни су га 
цени ли као доброг и углед
ног адво ка та. 

Био је заступ ник фру шко
гор ских мана сти ра, као и 
пред сед ник Цркве не општи
не у Руми. Све то зар се зала
гао да се Рума укљу чи у 
про је кат изград ње желе зни
це, одно сно  земун ско  
сисач ке пру ге. Годи не 1875. 
је тим пово дом у Руми одр
жа на кон фе рен ци ја, а при

сут ни ма је упра во Све то зар 
Нико ла је вић  обја снио 
потре бу посто ја ња пру ге у 
овим кра је ви ма. 

Са супру гом Мили цом је 
имао три сина и три ћер ке. 
Јед на од ћер ки Љуби ца, 
била је уда та за песни ка 
Симу Мата ву ља. Бавио се и 
соци јал ним пита њи ма, па је  
био пред сед ник „Сирод чад
ске коми си је“. Његов син 
Милош, тако ђе адво кат, био 
је посла ник пештан ског 
сабо ра. Међу потом ци ма 
Николајевићa је и Мара 
Нико ла је вић –Цвет ко вић, 
рође на 1907. годи не у Руми. 
Као ћер ка позна тог адво ка
та, из углед не и бога те гра
ђен ске поро ди це, била је 
уда та за висо ког држав ног 
зва нич ни ка. Била је супру га 
Дра ги ше Цвет ко ви ћа –пред
сед ни ка Вла де Кра ље ви не 
Југо сла ви је. Зајед но са 
супру гом Маром, Дра ги ша је 
бора вио у Руми, када је Срп
ска жен ска добро твор на 
задру га орга ни зо ва ла све
сло вен ски кости ми ра ни бал 
у кафа ни „Вашаш“. 

После Дру гог Свет ског 
рата Мари је оду зе то држа
вљан ство, имо ви на је кон
фи ско ва на, укљу чу ју ћи и 
поло ви ну куће у Руми. 

После одслу же не затвор
ске казне у Пожа рев цу, Мара  
одла зи у Париз где про во ди 
оста так живо та. Пре ми ну ла 
је 11. новем бра 1984. годи
не. 

Део фото гра фи ја су из 
Збир ке Исто риј ског

оде ље ња Зави чај ног 
музе ја Рума

Међу потом ци
ма Николајевићa 

је и Мара Нико
ла је вић – Цвет

ко вић, рође на 
1907. годи не у 

Руми. Као ћер ка 
позна тог адво ка

та, из углед не и 
бога те гра ђен ске 

поро ди це, била 
је уда та за висо

ког држав ног 
зва нич ни ка. 

Била је супру га 
Дра ги ше Цвет ко
ви ћа – пред сед

ни ка Вла де
Кра ље ви не 
Југо сла ви је

Мара, у сре ди ни, иза супруг Дра ги ша Цвет ко вић

Кућа Николајевићa, сада шњи изглед
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Отре жњу ју ћи шамар

Лето је, вре ме годи шњих одмо ра, на 
небу гори зве зда, а наши фуд бал
ски клу бо ви се по оби ча ју пате по 

разним вуко је би на ма поку ша ва ју ћи да 
се домог ну неког од европ ских так ми че
ња. Чека ју ћи тај дан да се неки наш клуб 
директ но пла си ра у Евро пу, без оба ве зе 
да се цима на овим несно сним вру ћи на
ма, гене ра ци је су ома то ри ле.  

Про шле неде ље су сва чети ри срп
ска клу ба напра ви ла корак даље у 
ква ли фи ка ци ја ма за европ ска так ми
че ња. Резул тат вре дан пажње. И ако 
се од наша два нај ве ћа клу ба то и оче
ки ва ло, посеб но је лепо виде ти када 
Чука рич ки и Вој во ди на про ђу даље у 
ква ли фи ка ци ја ма.

Чука рич ки је после нере ше ног исхо
да у Бео гра ду, побе дио азер беј џан
ску еки пу за коју нарав но нико од нас 
до сад није чуо – Сум га ит. Побе дом 
од 2:0, пла си ра ли су се у тре ће коло 
ква ли фи ка ци ја за Лигу кон фе рен ци је, 
ново так ми че ње осно ва но из раз ло
га да и сиро ти ња осе ти мало европ
ске акци је. У наред ној рун ди чека их 
швед ски Хамар би.

Воша јена пра ви ла исти успех као 
и Чука. У Новом Саду је пао изве сни 
Пане ве жис, пред став ник литван ског 
фуд ба ла. Ако тако нешто и посто ји. 
Елем, Ново са ђа ни су се пати ли про
тив бра ти је са Бал ти ка, али су про
шли даље, што је нај бит ни је. У тре
ћем колу Лиге кон фе рен ци је чека их 
аустриј ски ЛАСК.

У истом так ми че њу, Пар ти зан је 
потвр дио доми на ци ју над сло вач ком 
Дунај ском Стре дом и побе да ма у оба 
меча ове рио пла сман у сле де ћу рун ду. 
Сти че се ути сак да тре нер Ста но је вић 
ради добар посао у Пар ти за ну и један 
је од рет ких дома ћих тре не ра који кад 
зине, уме да каже нешто памет но. У 
настав ку их чека дуел са потен ци јал
ном нага зном мином – руским Сочи
јем.

Ина че, црнобели су оста ли без 
гол ма на Вла ди ми ра Стој ко ви ћа, који 

је напу стио Пар ти зан и сво ју сре ћу и 
додат ну лову тра жи у Сау дисјској Ара
би ји. У пате тич ној обја ви при ли ком 
растан ка, деч ко који и поред бога те 
фуд бал ске кари је ре, не може да се 
похва ли неком попу лар но шћу и хари
змом, кори стио је фло ску ле као што су 
„љуба ви моја хва ла ти за све“ и „одла
зим, а волим те“. Путуј игу ма не и надај 
се да Ара пи не уме ју да пре ба це живи 
зид.

Црве на Зве зда је у Бео гра ду рас ту
ри ла казах стан ски Каи рат. Није било 
мно го људи који су били сигур ни у 
Зве здин про ла зак даље у ква ли фи ка
ци ја ма за Лигу шам пи о на. Нека ко су 
црве нобели дело ва ли тро мо и неу и
гра но на почет ку сезо не и мно ги су се 
пла ши ли да би већ у првом колу ква
ли фи ка ци ја могли доби ти по усти ма.

Утак ми ца у Бео гра ду и побе да од 
чак 5:0 пока за ла је да су, ипак, еки
пе из при пи зди на попут Азер беј џа на, 
Казах ста на и оста лих бив ших совјет
ских репу бли ка, тешки ама те ри. Чак и 
у поре ђе њу са нашим фуд ба лом.  Са 
дру ге стра не, тре ба ода ти при зна ње 
Зве зди ним игра чи ма, који су у неху
ма ним усло ви ма и по несно сној вру

ћи ни одр жа ли час сво јим коле га ма 
из Казах ста на. Добра ствар је то што 
је вели ки део еки пе остао на оку пу и 
у овој сезо ни и уз још које поја ча ње, 
Бео гра ђа ни могу да се нада ју да ће 
поно ви ти успех из прет ход не сезо не.

Нај ве ћи ути сак про шло не дељ ног 
европ ског лоп та ња јесте атмос фе
ра на Зве зди ном ста ди о ну. Сти ца

јем окол но сти које су тако типич не за наш 
фуд бал, а све због казне коју је наш клуб 
попио про шле сезо не, деца из разних 
дело ва Срби је и Репу бли ке Срп ске су 
доби ла при ли ку да при су ству ју утак ми
ци у Бео гра ду. Било их је пре ко 20.000. 
Кадро ви деце која усхи ће но пра те утак
ми цу и нави ја ју свих 90 мину та, пра ве ћи 
при том спе ци фич ну буку, оста ви ли су у 
дру гом пла ну и игру и резул тат. Мислим 
да је мало људи оста ло рав но ду шно на 
овај при зор. Опте ре ће ни морем разних 
днев нополи тич ких сра ња, пре ви ра ња, 
међу соб них опту жби, одсе че них гла ва, 
тала са коро не и оста лих пизда ри ја, мно
ги су забо ра ви ли коли ко је мало потреб
но за сре ћу. У очи ма те деце се виде ла 
чиста и неис ква ре на радост, јер је већи
на њих до сада има ла при ли ку да гле да 
сво је идо ле само пре ко малих екра на. 
Отре жњу ју ћи шамар.

ГРАД СКА ПЛА ЖА

Сал са 
вече

На Град ској пла жи 31. 
јула је одр жа но сал са 
вече у орга ни за ци ји Град
ске упра ве за кул ту ру и 
спорт и „Сир ми у мар та“. 
Ова пле сна ради о ни ца је 
била при ли ка за све да 
нау че осно ве сал са пле са.
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БАНОВ ЦИ  ДУНА ВА

Доче кан брон за ни олим пи јац 
Дејан Мај сто ро вић!

Општи на Ста ра Пазо ва има чак 
два брон за на олим пиј ца  Дејан 
Мајсторовићa и Алек сан дра Рат

ко ва. На Видов дан ском Тргу у насе љу 
Банов ци  Дунав у петак, 30. јула  упри
ли чен је све ча ни дочек  Деја ну Мај сто
ро ви ћу који је као члан репре зен та ци је 
Срби је у баске ту 3x3 осво јио брон за ну 
меда љу на Олим пиј ским игра ма у Токи
ју. На педе се так мета ра од места где је 
напра вио прве кошар ка шке кора ке иза
шао је са олим пиј ском меда љом на гру
ди ма пред више хиља да сво јих сугра ђа
на. 

– Увек је сја јан осе ћај када дођем у 
сво је род но место, у сво је Банов це. Хва
ла пуно дру га ри ма и сугра ђа ни ма који 
су се оку пи ли овде и хва ла пред сед ни
ку општи не који је ово орга ни зо вао. Заи
ста се фено ме нал но осе ћам. О осва ја њу 

олим пиј ске меда ље сам могао само да 
сањам као кли нац а сада ми се сно ви 
оства ру ју, рекао је Дејан Мај сто ро вић.

Дани ло Лукић, тако ђе Банов ча нин, који 
је имао функ ци ју тре не ра репре зен та ци
је.

– Вели ки успех. После пора за у полу
фи на лу про шли смо кроз неку врсту 
раз о ча ре ња али када ова ко види мо да 
су дру ги људи срећ ни, и ми смо срећ ни, 
нагла сио је Лукић.

Општи на Ста ра Пазо ва има чак два 
брон за на олим пиј ца, јер поред Мај сто ро
ви ћа ту је и на доче ку оправ да но одсут
ни његов саи грач Алек сан дар Рат ков из 
Ста ре Пазо ве. Пред сед ник ове срем ске 
општи не Ђор ђе Ради но вић каже да је 
поно сан што ова сре ди на рађа олим пиј
ске шам пи о не.

– Нео бич но је бити поред неког ко је 

осво јио тако висо ко одлич је а да је овде 
наш ком ши ја. Ја им од срца желим пуно 
успех и да се са сле де ће олим пи ја де 
вра те са зла том, пору чио је Ради но вић 
након што је уру чио при год не покло не 
олим пиј ци ма.

Банов ча ни су више него поно сни на 
свог сугра ђа ни на. Јако цене то што је 
вели ки локал  патри о та и што не про пу
шта целом све ту да пока же где је одра
стао и где му је зави чај а на бини му се 
при дру жио а  сто ти не мали ша на гура ло 
се за ауто грам њихо вог кошар ка шког 
идо ла. А да је Мај сто ро вић шам пи он, 
џен тлмен и хума ни ста дока зу је и то што 
је свој дра го це ни дрес у коме је осво јио 
меда љу покло нио Сте фа ну Субо ти ћу, 
мом ку из Беле ги ша који се бори са леу
ке ми јом и за кога хит но тре ба саку пи ти 
600.000 евра.  Зден ка Кожик

Мелодије 
Руског двора

Фестивал народних и 
тамбурашких оркестара 

„Мелодије Руског двора“ 
одражан је по четрнаести 

пут у суботу, 31. јула, у 
порти Владичанског 

двора у Шиду у 
организацији Културно  

просветног друштва 
„Ђура Киш“.


