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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Зашто није при хва ћен 
дан жрта ва

Ево, навр ша ва се шест годи на од 
како је срп ски пред сед ник, док је 
још био пре ми јер, пред ло жио лиде

ри ма сусед них зема ља уве за них гра ђан
ским ратом на про сто ру бив ше Југо сла
ви је да усво је зајед нич ки дан сећа ња на 
жртве крва вих суко ба. И пре но што је 
фор ма ли зо вао пред лог на беч кој кон фе
рен ци ји запад но бал кан ских држа ва наи
шао је на одби ја ње код свих осим црно
гор ског пред сед ни ка. И осим Репу бли ке 
Срп ске, што је само пола БиХ. Похва ле 
пред ло гу од коме са ра ЕУ не узи ма ју 
се за озбиљ но, јер је изо ста ло њихо
во истин ско зала га ње за нови пра зник. 
Зајед нич ки дан сећа ња на све жртве 
које се не би раз ли ко ва ле по наци о нал
ној при пад но сти, обра зла гао је Вучић, 
под ста као би јед на ко пошто ва ње пре
ма жртва ма, и сви би зна ли да су жртве 
посто ја ле на свим стра на ма. Раз у ме се, 
посеб не наци о нал не дане сећа ња нико 
не би гурао у дру ги план. Вучић није био 
наро чи то уве рен да ће његов пред лог 
бити одмах при хва ћен, више је веро вао 
да ће се у будућ но сти раз ми шља ти да се 
уста но ви, поред свих посто је ћих „наших” 
дана, наших Јасе но ва ца, Пре би ло ва
ца, Бра ту на ца, бошњач ке Сре бре ни це, 
хрват ских Овча ра, један зајед нич ки дан 
где ћемо сви да гово ри мо о свим жртва
ма и сви без раз ли ке по наци о нал ној 
при пад но сти гово ри мо о томе како и на 
који начин тре ба ода ти почаст жртва ма.

Раз ло зи који су пози ва ли на при хва та
ње пред ло га о зајед нич ком дану жрта ва 
послу жи ли су и за одби ја ње. Ни Загреб, 
ни При шти на, ни Сара је во нису хте ли да 
испу сте из руку достиг ну ту стиг ма ти за
ци ју Срби је, виде ћи у њој ко зна какве 
пред но сти на путу до сре ће.      

Зајед нич ко сећа ње на жртве, наи ме, 
про из ве ло би не мале про бле ме за нове 
наци о на ло сло бо ди лач ке мито ве који, 
по утвр ђе ном обра сцу, мора ју да има
ју агре со ра и осло бо ди о ца. Могло би, 
недај бо же, неко дете да упи та на часу 
наци о нал не исто ри је како то да је и агре
сор имао неви не жртве и како то да је и 
осло бо ди лац чинио зло чи не?

Кален дар је могао неже ље но да све

до чи да на овим про сто ри ма нема наро
да у чије име нису чиње ни зло чи ни. 
Био би то датум који би у наци о нал ним 
кален да ри ма, који наро ди ма пуне плу ћа 
поно сом на соп стве не исто ри је, штр чао 
као нево ља која мора да се трпи. Не би 
га пра ти ле наци о нал не емо ци је, јер би 
он пози вао и на стид. Био би то један 
од вео ма рет ких пра зни ка у кален да ри
ма Срба, Хрва та и Бошња ка који не би 
будио у нама понос већ осе ћај сти да што 
су за мно ге жртве одго вор ни при пад ни ци 
нашег наро да. 

Тај дан би могао да има и катар зич но 
деј ство, јер би чинио да се нико од нас, 
који нисмо зло учи ни ли, не осе ћа неви
ним. Само из осе ћа ња кри ви це за зло
чи не које је неко дру ги почи нио може да 
наста не истин ско и ста бил но раз у ме ва
ње дру ге стра не. За трај но поми ре ње на 
Бал ка ну потреб но је све учи ни ти да се 
прав но осу де они који су прав но одго
вор ни за зло чи не, али то неће бити дело
твор но ако се сви ми оста ли, који нема мо 
прав ну кри ви цу за зло чи не, буде мо осе
ћа ли пот пу но неви ним за исте. Тек кад 

осе ти мо да нисмо неви ни за оно што су 
дру ги учи ни ли биће мо спрем ни да раз
у ме мо нево љу дру го га и поде ли мо је с 
њим.

Уоста лом, уво ђе ње нена ци о нал ног 
пра зни ка у соп стве ни кален дар не би 
нам било прво у нови јој исто ри ји. Пра
зник рада, на при мер, сла ви мо као 
држав ни пра зник 1. маја у спо мен на 
побу ну рад ни ка у Чика гу 1886. годи не. 
Аме ри кан ци ма не пада на памет да тако 
сла ве побу ну сво јих рад ни ка, па су за 
пра зник рада узе ли 1. сеп тем бар. Могли 
смо и ми на про сто ри ма бив ше Југо сла
ви је узе ти за пра зник рада неку побу ну 
сво јих рад ни ка, неки масов ни штрајк гла
ђу, али смо се угле да ли на већи део 
Евро пе, која не сла ви побу не сво јих већ 
побу ну туђих рад ни ка у којој су поги ну ла 
чети ри син ди кал ца и седам поли ца ја ца и 
због које је држа ва погу би ла четво ри цу 
људи, не дока зав ши њихо ву кри ви цу. 

Ево, про ђе шест годи на од одби ја ња 
пред ло га о зајед нич ком дану жрта
ва, а муч ни на тако зва них „сре бре

нич ких дана” на пре ла зу изме ђу јуна и 
јула не поста де мања ни за Србе ни за 
Бошња ке. Фор ма ти ра ње сре бре нич ког 
зло чи на ста ту сом гено ци да зама гљу је 
оста ле зло чи не. Забра ни њего вог пори
ца ња и ума њи ва ња уско ро ће се при
дру жи ти и забра на даљег про у ча ва ња 
исти не о зло чи ну, и исто ри ја неће бити 
оно што се дого ди ло већ оно што је про
пи са но, исто ри ча ри ће пола га ти испит 
пред коме са ри ма, жртве ће бити лише
не бро ја и места стра да ња и суштин ски 
забо ра вље не пред ста ту сним при о ри те
том зло чи на.

Ето, то тре ба да доне се сре ћу мир ног 
сужи во та на овим про сто ри ма. 

И, да не оста не мо дужни шестој годи
шњи ци јед ног пред ло га. Пока за ло се 
у међу вре ме ну да је и при ста нак црно
гор ског пред сед ни ка на зајед нич ки дан 
жрта ва био њего ва гре шка у кора ци ма. 
Друк чи је не може да се обја сни нова 
посве ће ност наших сусе да на непри зна
ва њу „сво јих” зло чи на, непри зна ва њу 
без кога зајед нич ки дан жрта ва не може 
да буде усво јен.   
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Зајед нич ко сећа ње на 
жртве гра ђан ског рата на 
про со три ма бив ше Југо
сла ви је про из ве ло би не 
мале про бле ме за нове 
наци о на ло сло бо ди лач ке 
мито ве који, по утвр ђе
ном обра сцу, мора ју да 
има ју агре со ра и осло бо
ди о ца. Могло би, недај
бо же, неко дете да упи та 
на часу наци о нал не исто
ри је како то да је и агре
сор имао неви не жртве и 
како то да је и осло бо ди
лац чинио зло чи не?
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Сезо на купа ња на Град ској пла
жи отво ре на је од 11. јуна. 
Осим лепог вре ме на, песка, 

и зани мљи вих садр жа ја, води се 
рачу на и о њеној уре ђе но сти које је 
у над ле жно сти  Јав ног кому нал ног 
пред у зе ћа „Кому на ли је”. Како исти че 
дирек тор Радо слав Јевре мо вић ЈКП 
„Кому на ли је” је  у скла ду са град ском 
одлу ком про гра мом одр жа ва ња пла
же извр ши ло све при прем не радо ве 
у про те клом пери о ду, почев ши од 20. 
маја. 

–У мају смо насу ли песак и изме
ни ли одре ђе не моби ли ја ре на пла жи. 
Тех нич ки при јем пла же извр шен је 
11. јуна, када је била Град ска коми
си ја која је пре гле да ла пла жу и утвр
ди ла да се од тог дату ма може поче ти 
са радом. Оно што је нај бит ни је јесте 
да и ове годи не на пла жи у скла ду са 
одлу ком има мо спа си о це. Има мо пет 
спа си ла ца у вре мен ском пери о ду од 

10.00 до 20.00 часо ва сва ког дана. 
Чети ри спа си о ца се нала зе на самој 
оба ли, један спа си лац се нала зи на 
води. Тако ђе смо ура ди ли набав
ку сред ста ва за ана ли зу воде коју 
ради Хиги јен ски завод и у про те клом 
пери о ду је врше на прва анли за воде. 
Вода на Град ској пла жи је исправ на 
за купа ње. Здрав стве не услу ге су 
доступ не од 10 до 20 часо ва.  На пла
жи има мо пункт за иму ни за ци ју про
тив кови да19. Овом при ли ком пози
вам све гра ђа не Срем ске Митро ви це 
који се нису вак ци ни са ли, да дођу 
на пла жу и при ме вак ци ну.  Тако ђе, 
поста ви ли смо нове сто ло ве и кан
те, као и нову тере та ну.  Заме њен је 
песак на одбој ка шком тере ну и ком
плет на мре жа око одбој ка шког тере
на. Град Срем ска Митро ви ца опре де
лио је сред ства од 10 мили о на за ове, 
казао је  Радо слав Јевре мо вић.

К. Вереш

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ”

Уре ђе ње град ске пла же

Радо слав Јевре мо вић

Уре ђе ње град ске пла же 

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ 

Конкурс за удру же ња гра ђа на
Аген ци ја за рурал ни раз вој гра да рас пи

са ла је кон курс за доде лу бес по врат них 
сред ста ва за финан си ра ње актив но сти 
удру же ња гра ђа на у 2021. годи ни. Уку пан 
износ сред ста ва који се доде љу је по кон
кур су је 1.000.000,00 дина ра, а пра во уче
шћа има ју удру же ња гра ђа на са седи штем 
на тери то ри ји гра да, која оба вља ју делат
ност у вези са рурал ним раз во јем, одно сно 
уна пре ђе њем пољо при вред не про из вод
ње. Дирек то ри ца Аген ци је за рурал ни раз
вој Души ца Павло вић позва ла је сва заин
те ре со ва на удру же ња гра ђа на да кон ку ри
шу и обја сни ла на који начин то могу да 
учи не. 

– Аген ци ја за рурал ни раз вој рас пи са ла 
је кон курс за доде лу бес по врат них сред ста

ва. Кон курс је наме њен удру же њи ма гра ђа
на у обла сти рурал ног раз во ја и отво рен је 
до 16. јула. Све потреб не инфор ма ци је 
могу се доби ти у Аген ци ји за рурал ни раз
вој гра да, као и на сај ту, где се могу пре у зе
ти сви потреб ни обра сци које је потреб но 
попу ни ти при ли ком при ја ве на кон курс, 
каже Души ца Павло вић. 

Сред ства која се доде љу ју по овом Кон
кур су могу се кори сти ти за  реа ли за ци ју 
про грам ских актив но сти (про је ка та) удру
же ња гра ђа на чија  реа ли за ци ја ути че на 
раз вој локал не рурал не еко но ми је кроз 
уна пре ђе ње  при мар не пољо при вред не 
про из вод ње, пре ра ђи вач ке делат но сти и 
оста лих еле ме на та поли ти ке рурал ног раз
во ја.  К. Вереш

Души ца Павло вић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Нове мере

Даном уки да ња ван ред не ситу а
ци је, 11. јуна, на тери то ри ји гра да 
Срем ске Митро ви це  пре ста ла су 
да важе сва осло ба ђа ња од пла ћа
ња заку па и тро шко ва која су била 
уве де на као помоћ физич ким и 
прав ним лици ма у усло ви ма сма
ње не при вред не актив но сти, одно
сно сма ње ног кори шће ња услу га 
јав них уста но ва због непо вољ не 
епи де ми о ло шке ситу а ци је. Рад но 
вре ме уго сти тељ ских, трго вин ских 
и занат ских обје ка та на тери то ри ји, 
као и важе ће мере,  обја вље не су  
на зва нич ном сај ту  Гра да  Срем
ска Митро ви ца www.srem ska mi tro
vi ca.rs. 

РУМА

Ревак ци ни са но 
17.000 Румља на

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја у рум
ској општи ни  је доста добра, јер је 
пред викенд забе ле же но све га шест 
актив них слу ча је ва обо ле лих од 
коро навиру са.

Дато је укуп но 18.273 прве дозе 
вак ци на, док је ревак ци ни сан  17.001 
гра ђа нин рум ске општи не.

  Мора мо и даље да води мо рачу
на и одго вор но се пона ша мо и пре
ма себи и дру ги ма, јер је вирус 
непред ви див, што је и пока зао у 
прет ход ном пери о ду. Живот тече 
даље, мора се ради ти, али ако сви 
пока же мо одре ђе ну дозу одго вор но
сти, мислим да ће све ићи у добром 
прав цу када је реч о епи де ми ји – 
каже Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
Општи не. С. Џ.

ИРИГ

Без актив них
слу ча је ва коро не 

Ири шка општи на је из послед њег 
викен да иза шла без ијед ног актив
ног слу ча ја коро на виру са. У про те
клој неде љи било је све га десе так 
пре гле да, а исто вре ме но је дато 
укуп но 7.524 вак ци не про тив коро на 
виру са, док је ком плет но ревак ци ни
са но око 4.000 гра ђа на. С. Џ.

ГРАД СКА КУЋА

Реа ли зо ва ни про јек ти
за помоћ Роми ма

Град Срем ска Митро ви ца, Град ска 
упра ва за соци јал ну зашти ту, уз 
подр шку Еку мен ске хума ни тар не 

орга ни за ци је и Немач ке раз вој не аген
ци је реа ли зо вао је два про јек та која су 
наме ње на за збри ња ва ње Рома. У 
окви ру  про јек та „Подр шка за нови 
поче так“ чети ри Ром ки ње из Срем ске 
Митро ви це, Лаћар ка и Мачван ске 
Митро ви це су доби ле подр шку у само
за по шља ва њу, док је 16 ром ских поро
ди ца у окви ру про јек та „Подр шка за 
побољ ша ње усло ва ста но ва ња“ доби
ло гра ђе вин ски мате ри јал. У Град ској 
кући 16. јуна гра до на чел ни ца Све тла
на Мило ва но вић је са пред став ни ци ма 
Еку мен ске хума ни тар не орга ни за ци је 
пот пи са ла спо ра зум о сарад њи.

Пре ма речи ма начел ни ка за соци
јал ну зашти ту Дра же на Риђо ши ћа, 
про јек ти су усме ре ни на помоћ Роми
ма, као осе тљи вој кате го ри ји ста нов
ни штва.

– Сам про је кат засни ва се на помо ћи 
Роми ма, који су поврат ни ци у наш 
град, у виду само за по шља ва ња. Има
мо чети ри помо ћи у виду само за по
шља ва ња, а 16 поро ди ца ће доби ти 
обно вље не домо ве. Ради ће се поправ
ке про зо ра, вра та, кров не кон струк ци
је, изо ла ци је, купа ти ла и све га што је 
потреб но. Локал на само у пра ва ће и 
даље подр жа ва ти све акци је помо ћи и 
бри ге о гра ђа ни ма, рекао је начел ник 
Риђо шић, који се захва лио Еку мен ској 
хума ни тар ној орга ни за ци ји и ГИЗу.

Ана Брт ка Валент, дирек то ри ца Еку
мен ске хума ни тар не орга ни за ци је, 
иста кла је да је та орга ни за ци ја и у 
прет ход ном пери о ду успе шно сара ђи

ва ла са митро вач ком локал ном само у
пра вом.

– Нај бит ни је је да сви зајед но функ
ци о ни ше мо пер фект но како бисмо 
дошли до циља пома га ња угро же ним 
поро ди ца ма. Само зајед но може мо 
ура ди ти вели ке ства ри. Са Срем ском 
Митро ви цом смо сара ђи ва ли рани је на 
разним про јек ти ма, углав ном у сфе ра
ма обра зо ва ња. Први пут смо сара ђи
ва ли на про јек ту деље ња гра ђе вин ског 
мате ри ја ла и ста рт апо ва, изја ви ла је 
Брт ка Валент.

Коор ди на тор ка про јек та „Подр шка за 
нови поче так” Ана Бир геш рекла је да  
се ове годи не про јек ти спро во де у три 
општи не у Сре му.

– Срем ска Митро ви ца због сво је 
вели ке тери то ри је има нај ви ше кори
сни ка који су ове годи не доби ли подр
шку. Даје мо више врста помо ћи у окви
ру овог про јек та, јед на од њих је тако
зва на прав на подр шка која омо гу ћа ва 
кори сни ци ма да доби ју помоћ у доку
мен ти ма или дру гим инфор ма ци ја ма 
које су им нео п ход не да би ство ри ли 
осно ве соци јал не потре бе. Дру га врста 
подр шке је подр шка у старт апо ви ма за 
само за по шља ва ње, коју кори сник доби
ја у вред но сти до 750 евра без ПДВа и 
са тим ала том он запо чи ње свој само
ста лан посао. Тре ћа врста подр шке је 
гра ђе вин ска подр шка, која је наме ње на 
за обно ву кућа и оних који нема ју купа
ти ла и стру ју. Овако се заи ста поди же 
свест о њихо вим усло ви ма ста но ва ња 
као и њихо ва хиги је на, пого то во у усло
ви ма пан де ми је кови да, изја ви ла је 
Бир геш.  З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Све тла на Мило ва но вић и Дра жен Риђо шић
са пред став ни ци ма Еку мен ске хума ни тар не орга ни за ци је
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У име рота ри клу бо ва  
Рума и Ста ра Пазо ва  16. 
јуна су Боја на Гла до вић и 
Петар Попов  покло ни ли  
нашој бол ни ци два апа ра та 
за визу а ли за ци ју вена. 
Један ће бити у упо тре би у 
Дечи јем оде ље њу, а дру ги у 
Оде ље њу за ново ро ђен
чад. Сред ства за ову дона
ци ју обез бе ди ли су и роа
три клу бо ви из Срем ске 
Митро ви це, Кале мег да на и 
Еклу ба.

Апа ра ти су вео ма дра го
це ни, јер омо гу ћа ва ју брзо 
и јед но став но успо ста вља
ње вен ског пута код нај
мла ђих паци је на та од 

рође ња до 5. годи не. Бол
ни ца их до сада није има
ла, те је овом дона ци јом 
омо гу ће но ква ли тет ни је 
лече ње и пре ци зни ја дијаг
но сти ка код обо ле лих 
мали ша на.

На покло ни ма су захва
ли ли в.д. дирек то ра  митро
вач ке Опште бол ни це прим.
др Дра ган Мало ба бић, 
начел ни ца Дечи јег оде ље
ња др Љиља на Бан че вић, 
шеф Оде ље ња нео на то ло
ги је др Дра га на Докић, као 
и  глав на сестра бол ни це 
Гор да на Павло вић и глав на 
сестра Дечи јег оде ље ња 
Љуби ца Пачир ски.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Митро вач ка ноћ под зве зда ма

У петак 25. јуна  на 
тргу Ћире Миле ки
ћа у вре ме ну од 20 

сати до поно ћи, одр жа ће се 
мани фе ста ци ја под нази
вом „Митро вач ка ноћ под 
зве зда ма“. Мани фе ста ци ја 
је наста ла на ини ци ја ти ву 
асо ци ја ци је уче нич ких пар
ла ме на та основ них и сред
њих шко ла гра да у сарад њи 
са При род номате ма тич ким 
факул те том из Новог Сада, 
одре дом изви ђа ча „Бошко 
Пав ко вље вић Пин ки“, Дру
штвом физи ча ра Срби је, 
подру жни ца Срем, под пот
кр о ви тељ ством Гра да Срем
ска Митро ви ца. Испред 
Град ске упра ве за обра зо
ва ње, на ову тему гово рио је 
Зоран Ђурић.

– Захва љу ју ћи повољ ној 
епи де ми о ло шкој ситу а ци ји, 
у могућ но сти смо да овај 
про је кат реа ли зу је мо на 

начин на који смо то и пла
ни ра ли. Град ска  Упра ва за 
обра зо ва ње увек  ће подр
жа ти еду ка тив не и зани
мљи ве про јек те попут ово га, 
исти че Зоран Ђурић.

Соња Туца ко вић, коор ди
на тор Асо ци ја ци је и пред
сед ни ца Ђач ких пар ла ме на
та, каже да се овај несва ки
да шњи дога ђај одр жа ва по 
први пут у гра ду, те су оче ки
ва ња ће реа ли за ци ја истог 
про те ћи у нај бо љем реду. 

– Ово је једин ствен дога
ђај, спој еду ка тив ног и 
забав ног садр жа ја који ће 
омо гу ћи ти нашим сугра ђа
ни ма да посма тра ју небе ски 
свод и ујед но ужи ва ју у чари
ма добр ог рит ма. При род но
мате ма тич ки фал ку тет из 
Новог Сада и одред изви ђа
ча „Бошко Пав ко вље вић 
Пин ки“ ће нам том при ли ком 
усту пи ти њихо ве теле ско пе 

који ће бити поста вље ни на 
град ском тргу како би посе
ти о ци могли да посма тра ју 
небе ска тела. На тргу ће 
бити поста вље на бина за 
диџе ја који ће пушта ти музи
ку и тиме допри не ти да сви 
посе ти о ци ужи ва ју те вече
ри. Још јед ном желим да 
иско ри стим при ли ку да се 
захва лим Гра ду Срем ска 
Митро ви ца и Град ској упра
ви за обра зо ва ње што су 
нам иза шли у сусрет и омо
гу ћи ли да се ова мани фе
ста ци ја реа ли зу је, каже 
Соња Туца ко вић.

Пред став ни ца дру штва 
физи ча ра Срби је Подру жни
це Сре ма Бра ни сла ва Блај
ваз, рекла  је шта оче ку је 
Митров ча не у ноћи 25. јуна

– На тргу Ћире Миле ки ћа 
у ноћи 25. јуна, биће поста
вље на чети ри теле ско па од 
којих је један покрет на 

опсер ва то ри ја, затим у град
ском пар ку ће бити поста
вље на каме ра помо ћу које 
ће посе ти о ци моћи да 
посма тра ју небеска тела у 
мра ку, уз све то има мо и 
нека додат на изне на ђе на. 
Посе ти о ци ће на сво ду 
изнад гра да у тој ноћи, моћи 
да виде пун  ме сец који ће се 
поја ви ти негде након 23 
часа. Пре тога, посма тра ће
мо сазве жђа зве зда. Они 
који буду има ли више сре ће 
моћи ће да ухва те и пре лет 
међу на род не све мир ске 
ста ни це изнад наших гла ва. 
На тргу ће бити поста вљен 
штанд при род номате ма тич
ког фал ку те та, где ће буду ћи 
сту ден ти моћи да се инфор
ми шу о сту диј ским про гра
ми ма које могу поха ђа ти на 
департ ма ну за физи ку, каже 
Бра ни сла ва. 

K. Вереш

Зоран Ђурић Соња Туца ко вић Бра ни сла ва Блај ваз

ОПШТА БОЛНИЦА

Дона ци ја за лече ње нај мла ђих паци је на та

На тргу Ћире 
Миле ки ћа у ноћи 

25. јуна, биће 
поста вље на чети

ри теле ско па од 
којих је један 

покрет на опсер
ва то ри ја
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Тра ди ци о нал на 22. „Срем
ска куле ни ја да“ одр жа ће 
се 3. јула у Ерде ви ку. Уз 

так ми чар ски део, ову мани фе
ста ци ју сре мач ке тра ди ци је и 
гур ман лу ка, обе ле жи ће и кул
тур ноумет нич ки про грам. 
Орга ни за то ри су Реги о нал на 
при вред на комо ра Срем, 
Општи на Шид и Месна зајед
ни ца Ерде вик. Тер ми ни за оце
њи ва ње узо ра ка су 30. јун и 1. 
јул, а про из во ди се могу пре да
ти у Реги о нал ној комо ри и у 
Месној зајед ни ци Шид. Како је 
рекао дирек тор Реги о нал не 
комо ре Срем Пре драг Муј кић, 
так ми чар ски део обу хва та две 
кате го ри је: пољо при вред на 
газдин ства и прав на лица и 
пред у зет ни ке који су реги стро
ва ни за делат ност обра де и 
пре ра де меса. 

– У одно су на прет про шлу 
годи ну има мо мање уче сни ка, 
јер смо про ме ни ли пра вил ник, 
којим је утвр ђе но да један про
из во ђач може пре да ти само 
један кулен. Има ли смо у прет
ход ном пери о ду ситу а ци ју да 
поје ди ни про из во ђа чи пре да ју 
већи број узо ра ка па се деси 
да има ју више побед нич ких 
места. То није било добро за 
саму одр жи вост мани фе ста ци
је. Има мо мањи број узо ра ка, 
али сма трам да када је реч о 

ква ли те ту мани фе ста ци је 
нисмо изгу би ли ништа, већ 
доби ли, казао је Муј кић.

Он је ука зао и на одре ђе не 
нови не на ово го ди шњој „Срем
ској куле ни ја ди“.

– Рани је смо има ли апсо лут
ног побед ни ка у кате го ри ји 
реги стро ва них пољо при вред
них газдин ста ва и апсо лут ног 
побед ни ка у кате го ри ји пред у
зе ћа и пред у зет ни ка. На суге
сти је жири ја, сада има мо апсо
лут ног побед ни ка у кате го ри ји 
ката и апсо лут ног побед ни ка у 
кате го ри ји уза ни омо тач, јер је 
сама тех но ло ги ја у про из вод
њи пот пу но дру га чи ја. Нови на 
је и то да смо уве ли још један 
жири. Поред тех нич котех но
ло шког жири ја (др Милен ко 
Перић, и Пре драг Ико нић), ове 
годи не ћемо има ти и који чине 
три врхун ска кува ра. Они ће 
дава ти дру гу оце ну, која није 
тех нич котех но ло шка са 
циљем  да крај њи кори сни ци 
има ју цело куп ну пону ду узо ра
ка. Уку си су раз ли чи ти, о њима 
не тре ба рас пра вља ти. Неком 
се сви ди побед ник, а неко ме 
про из вод на 12. или 13. месту. 
Биће зани мљи во виде ти да ли 
ће се оце на тех нич котех но ло
шког жири ја покло пи ти са оце
ном кува ра, рекао је дирек тор 
Реги о нал не комо ре.

Он је под се тио да је циљ ове 
мани фе ста ци је да се моти ви
шу људи који има ју озбиљ ну 
про из вод њу. 

– С дру ге стра не, жели мо и 
про из во ђа че који се пре ми
шља ју да ли да уђу у тај посао 
или не, додат но сти му ли ше мо, 
како би сво је посло ва ње уве ли 
у легал не токо ве и сво је про из
во де у скла ду са пра вил ни ци
ма Мини стар ства пољо при
вре де про да ју уго сти тељ ским 
објек ти ма. Тако ђе, циљ нам је 
да људе који има ју већу про из

вод њу издиг не мо на виши 
ниво. Јер, мора мо да схва ти мо 
да је Срем озби љан про из во
ђач пре ра ђе ви на од свињ ског 
меса и тако тре ба и да насту
па мо. Нама циљ као Реги о нал
не комо ре јесте да издиг не мо 
про из во ђа че са тери то ри је 
Сре ма и да њих пла си ра мо 
као про из вод изнад про сеч ног 
ква ли те та, рекао је Пре драг 
Муј кић.

Победници као и претходних 
година добијају статуу „Кулен
ко“. З. П.

РЕГИ О НАЛ НА ПРИ ВРЕД НА КОМО РА СРЕМ

„Срем ска куле ни ја да“ 3. јула

Пре драг Муј кић

ТРИБИНА У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Про бле ми бора ца и прог на них лица
Савез Срба из реги о на 18. јуна је одр

жао у Град ској кући три би ну посве
ће ну реша ва њу про бле ма бора ца, 

прог на них лица и дру гих соци јал но угро
же них гру па. Том при ли ком, гово рио је 
Мио драг Лин та, пред сед ник Саве за Срба 
из реги о на и народ ни посла ник. Глав не 
теме су се тица ле про бле ма са који ма се 
сусре ћу прог на на лица са под руч ја Хрват
ске и Босне и Хер це го ви не, а било је речи 
о рат ним вете ра ни ма. 

– Као народ ни посла ник инси сти рам да 
Вла да Репу бли ке Срби је конач но реши 
стам бе но пита ње свих про те ра них Срба 
који су већ 26 годи на, а неки и 30 у ста
ту су прог на ни ка. Годи на ма поку ша вам 
да покре нем реша ва ње кључ них про бле
ма нашег наро да одно сно да буду пред
мет раз го во ра у нај ва жни јим држав ним 
инсти ту ци ја ма с циљем да се про на ђе 
пра вич но, трај но и све о бу хват но реше ње. 
Тра жим да Вла да покре не суштин ски дија
лог са зва нич ним Загре бом и зва нич ним 
Сара је вом у реша ва њу број них имо вин
ских и дру гих про бле ма про те ра них лица, 
али и мно гих дру гих оште ће них гра ђа на. 
Темељ тога дија ло га морао би да буде 
важан држав ни спо ра зум, то је Беч ки спо

ра зум о сук це си ји који гаран ту је пра ва 
свим гра ђа ни ма која су има ли на дан 31. 
12. 1990. годи не, рекао је Лин та.

Он је додао да се зала же да држа
ва осну је мемо ри јал ни цен тар срп ских 
жрта ва на про сто ру бив ше Југо сла ви је, а 
под нео је и пред лог зако на о изме на ма 
и допу на ма Зако на о избе гли ца ма како 
би Народ на скуп шти на Срби је оба ве за ла 

Вла ду да се наста ви реа ли за ци ју Реги о
нал ног стам бе ног про гра ма. 

– Тра жим да наше Тужи ла штво за рат
не зло чи не конач но поч не да ради свој 
посао. У прет ход них ско ро 18 годи на наше 
Тужи ла штво је поди гло 90 посто опту жни
ца про тив Срба. Инси сти рам да Тужи ла
штво конач но поч не да покре ће истра ге, 
да поди же опту жни це про тив свих при пад
ни ка хрват ских, мусли ман ских, албан ских 
вој них пара вој них фор ма ци ја које су чини
ли бру тал не зло чи не над нашим наро дом, 
изја вио је Лин та.

Он је кри ти ко вао кате го ри за ци ју бора
ца у зако ну и нагла сио да би тре ба ло да 
сви бор ци буду рав но прав но кате го ри са ни 
без обзи ра где су рато ва ли. Због тога је 
под нео у скуп штин ску про це ду ру Пред лог 
зако на о изме на ма и допу на ма Зако на о 
пра ви ма бора ца, рат них вој них инва ли да, 
цивил них инва ли да рата и чла но ва њихо
вих поро ди ца. Нагон изла га ња Мио дра га 
Лин те гра ђа ни су поста вља ли пита ња, 
ука зу ју ћи на мно го број не про бле ме. Лин та 
је при сут не позвао да сва ки дан могу да 
се обра те путем теле фо на у кан це ла ри ји 
Саве за Срба из реги о на у Новом Саду.

З. П.

Мио драг Лин та
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ХОТЕЛ „СРЕМ“

Про сла ве матур ских вече ри

Захва љу ју ћи повољ ној 
епи де ми о ло шкој ситу а
ци ји у гра ду, митро вач

ка локал на само у пра ва  је 
дозво ли ла про сла ве матур
ских вече ри, и доне ла одлу ку 
да пре у зме на себе ком плет
ну орга ни за ци о ну и финан
сиј ску одго вор ност за про сла
ву матур ских вече ри за свих 
шест митро вач ких сред њих 
шко ла. Мату ран ти су вече за 
пам ће ње про сла ви ли у вео ма 
лепом амби јен ту лет ње баште 
Хоте ла и ресто ра на „Срем“ уз 
пошто ва ње свих про ти ве пи де
миј ских мера. Уче ни ци завр
шних раз ре да Сред ње тех
нич ке шко ле „Нико ла Тесла“ 
14. јуна, су први про сла ви ли 
матур ско вече. Том дога ђа ју је 

при су ство вао и заме ник гра
до на чел ни це Петар Самар
џић. 

–Тре нут но се у нашем гра
ду беле жи повољ на епи де
ми о ло шка ситу а ци ја што је 
резул тат успе шног про це са 
иму ни за ци је. Вак ци ни са но је 
пре ко 50 посто Митров ча на, и 
у таквим окол но сти ма сте кли 
су се усло ви за орга ни зо ва ње 
про сла ва, лет њих мани фе ста
ци ја на отво ре ном, које наши 
сугра ђа ни, пого то во мла ди 
жељ но ишче ку ју. Про шле годи
не је гене ра ци ја мату ра на та 
оста ла, нажа лост, ускра ће на 
за про сла ву матур ских вече
ри, а сви смо све сни чиње ни це 
да се ради о јед ном вели ком и 
важном дога ђа ју, који се пам

ти чита вог живо та. Због тога је 
локал на само у пра ва одлу чи
ла, дозво ли ла и омо гу ћи ла да 
се орга ни зу ју сред њо школ ске 
матур ске вече ри. Свим мату
ран ти ма желим пуно успе ха у 
даљем шко ло ва њу и нарав но 
пуно сре ће и успе ха у даљем 
живо ту и раду, каже Петар 
Самар џић.

Уз еле гант не одев не ком би
на ци је, мату ран ти нису кри ли 
радост што им је омо гу ће но да 
зајед но са сво јом гене ра ци јом 
про сла ве матур ско вече. Мату
рант ки ња из Ката ри на Могуш 
из СТШ „Никола Тесла“ пре не
ла је сво је ути ске.

– Јако сам задо вољ на с 
обзи ром на то каква је ситу а
ци ја била и шта се деша ва ло. 

Срећ на сам што може мо да 
про сла ви мо мату ре, што могу 
да будем са сво јим при ја те љи
ма, рекла је Ката ри на Могуш.

СТШ „Нико ла Тесла“ ове 
годи не има 197 мату ра на та, 
док 140 уче ни ка завр ша ва 

Мили сав Дани чић

Митровачки матуранти

Марко Марас и Милица Мишура
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сме ро ве четвр тог сте пе на и 
57 усме ре ња тре ћег сте пе на, 
рекао је дирек тор шко ле Мили
сав Дани чић.

– Ове годи не има мо про сла
ву захва љу ју ћи јед ном висо ком 
сте пе ну саве сно сти и хума но
сти наших гра ђа на, зато што 
су добро ура ди ли иму ни за ци ју 
на висо ком нивоу и ове годи
не град ске вла сти су одо бри ле 
про сла ву матур ских вече ри. 
Тако да смо сви срећ ни и мату
ран ти, и настав ни ци, и дирек
то ри, рекао је Дани чић, који 
се при том захва лио локал ној 
само у пра ви која је орга ни зо ва
ла матур ска сла вља. 

У уто рак 15. јуна матур ско 
вече у лет њој башти Хоте ла 
и ресто ра на „Срем” про сла
ви ли су уче ни ци Митро вач ке 
гим на зи је. Они су уз музи ку и 
весе ље обе ле жи ли јед но од 
нај леп ших вече ри. Све ча но сти 
је при су ство ва ла гра до на чел
ни ца Све тла на Мило ва но вић и 
пред став ни ци локал не само у
пра ве.. Уче ни ци су има ли при
ли ке да уз лепо вре ме, музи ку 
и весе ље, све ча но обе ле же 

матур ско вече, сход но томе 
мату рант Давид Пер ко вић је 
пре нео сво је ути ске. 

– Мисли ли смо да матур ске 
вече ри неће бити због ситу
а ци је која нас је заде си ла. 
Амби јент баште Хоте ла „Срем“ 
је јако леп. Мало је несва ки да
шње јер сла ви мо напо љу. Из 
шко ле коју завр ша вам носим 
лепе успо ме не. Недо ста ја ће 
ми без бри жност, и сигур ност 
које су нам пру жа ле раз ред не 
ста ре ши не и про фе со ри. То 
ће ми оста ти у пам ће њу, али 
и одлич но дру штво које сам 
имао током чети ри годи не шко
ло ва ња, каже Давид Пер ко вић, 
уче ник Митро вач ке гим на зи је.

Матур ско вече, 16. јуна про
сла ви ли су уче ни ци Сред ње 
еко ном ска шко ла „Деве ти мај“, 
17. јуна сла ви ли су мату ран
ти Сред ње меди цин ске шко
ле „Дра ги ња Ник шић“, док су 
матур ско вече 21. јуна про сла
ви ли ђаци Сред ње пре храм бе
но, шумар ске и хемиј ске шко
ле.

             К. Вереш
Фото: Б. Туца ко вић

Ката ри на Могуш

Све тла на Мило ва но вић и Петар Самар џић

Давид Пер ко вић

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

Квиз за прва ке

Квиз за ђаке прва ке под 
нази вом „Ау, што је шко
ла згод на“  у орга ни за

ци ји Библи о те ке „Гли го ри је 
Воза ро вић“ одр жан је 15. јуна  
у Град ском амфи те а тру од 
10 до 12 часо ва. Ове годи
не уче ство ва ло је пре ко 60 
ђака прва ка из свих основ них 
митро вач ких шко ла. Они су 
се так ми чи ли у зна њу, вешти
на ма, реци то ва њу, пева њу 
и ликов ном изра жа ва њу. 
Кроз так ми че ње могли су да 
пока жу сво сте че но зна ње у 
првом раз ре ду. Дога ђа ју је 
при су ство вао начел ник Град
ске упра ве за обра зо ва ње 
Зоран Ђурић.

– Дечи је оде ље ње митро
вач ке Библи о те ке покла ња 
вели ку пажњу кул тур нопро
свет ном раду са сво јим нај
мла ђим чита о ци ма. Квиз „Ау, 
што је шко ла згод на“ наме
њен је ђаци ма прва ци ма 

митро вач ких основ них шко ла 
који се так ми че у реша ва њу 
заго не та ка, пева њу, ликов
ном изра жа ва њу. Квиз је при
ли ка да кроз игру и дру же ње 
при ка жу зна ња и вешти не 
сте че не у првом раз ре ду. 
Дра го ми је што су нам ове 
годи не повољ не окол но сти 
тако да се квиз може одр жа
ти, каже Ђурић.

Библи о те кар ка Дечи јег 
оде ље ња Мир ја на Делић 
каже да је так ми че ње сјај на 
при ли ка за нај мла ђе Митров
ча не да се дру же и заба ве уз 
зани мљи во так ми че ње које 
се одр жа ва годи на ма уна зад.

Вера Ненић, учи те љи ца 
ОШ „Бошко Пав ко вље вић 
Пин ки“, каже да су се за овај 
квиз деца при пре ма ла неко
ли ко дана, и да су се радо
ва ли при ли ци да уче ству ју 
зајед но са дру га ри ма из дру
гих шко ла.  К. В.

У кви зу уче ство ва ло пре ко 60 прва ка

AГРОСИРМ
Сремски 
пољопривредни сајам

Пољо при вред ни ци конач
но могу поно во да се сусре
ћу на сај мо ви ма, a прва при
ли ка је Срем ска Митро ви ца 
 Агро Сирм 2021, Срем ски 
пољо при вред ни сајам.  

Сајам ће се одр жа ти 910. 
јула на про сто ру Хипо дро ма 
и Хоте ла Срем у Срем ској 
Митро ви ци. 

Агро Сирм ће бити орга ни
зо ван на пре ко 10.000 ква
драт них мета ра изло жбе ног 
про сто ра, а оче ку је се више 
од 250 воде ћих дома ћих и 
свет ских про из во ђа ча раз
ли чи те опре ме и про из во да 
наме ње них савре ме ној 
пољо при вред ној про из вод

њи. Поред изло жбе ног дела, 
пла ни ран је и кон фе рен циј
ски про грам, који ће обу хва
ти ти струч на пре да ва ња и 
окру гле сто ло ве на тему 
финан си ра ња пољо при вре
де, пла сма на про из во да на 
ино стра на тржи шта и при
ме ну модер них тех но ло ги ја. 

Покро ви тељ Сај ма је 
Мини стар ство пољо при вре
де, шумар ства и водо при
вре де Репу бли ке Срби је, за 
орга ни за ци ју су заду же ни 
Град Срем ска Митро ви ца, 
При вред на комо ра Срби је  
Срем ски управ ни округ и 
дома ћин ПЈ “Дубра ва” КПЗ 
Срем ска Митро ви ца.

Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“
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УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“ И ОПШТИ НА РУМА

Поло жен камен теме љац
за вртић „Коц ки ца 2“

Радо ви на изград њи новог објек та 
врти ћа „Коц ки ца 2“ запо че ли су 
зва нич но пола га њем каме на 

темељ ца 17. јуна, а то су зајед но ура
ди ли Бран ко Ружић, мини стар нау ке, 
про све те и тех но ло шког раз во ја, и 
Сла ђан Ман чић, први човек рум ске 
Општи не.

Сла ђан Ман чић је под се тио да је 
ова инве сти ци ја нешто што је локал на 
само у пра ва обе ћа ла гра ђа ни ма про
шле годи не, а што ће бити завр ше но у 
јуну наред не годи не. 

 – Већ четвр ту годи ну у нашој општи
ни врти ћи су бес плат ни за сву децу, 
пио ни ри смо у томе, мно ги нису веро
ва ли да ћемо то и реа ли зо ва ти. Про
шле годи не смо, опет пио нир ски, уве
ли бес плат не уџбе ни ке за све основ
це, реч је о око 3.700 уче ни ка. Изград
њом овог врти ћа неће мо има ти листе 
чека ња, а под се ти ћу да смо пре само 
чети ри годи не има ли 1.270 деце у 
врти ћи ма, док смо ове упи са ли 1.711 
мали ша на, дакле 300 више него прет
ход не годи не – рекао је Сла ђан Ман
чић.

Сада је листа чека ња кра ћа, има 23 
деце у гра ду и 15 у сео ским сре ди на
ма.

У новом објек ту биће места за још 
280 мали ша на, тако да се на дужи рок 
реша ва про блем сме шта ја деце.

Ман чић је под се тио да се овај обје

кат гра ди сред стви ма општи не, али 
држа ва сва ка ко пома же самим растом 
и поди за њем при вре де и про из вод ње, 
па је локал на само у пра ва у могућ но
сти да овај и слич не про јек те финан
си ра сама. 

 Велик број ком па ни ја, вели ка упо
сле ност су глав ни  пуни о ци буџе та.  
Порез на зара де, на имо ви ну расте из 
годи не у годи ну  и ми смо дошли у 
ситу а ци ју да може мо све више само

стал но да  ула же мо и реа ли зу је мо 
ова кве про јек те – иста као је Сла ђан 
Ман чић и додао да је то заслу га ком
плет не поли ти ке која се води у Срби ји, 
а да се и на лока лу сле ди такав пут. 

 Желим да се о овом чује, не само о 
томе да гра ди мо шко ле, пре чи ста че, 
путе ве, инфра струк ту ру, про из вод не и 
послов не пого не, да се пона вља да 
смо ство ри ли усло ве да је вртић бес
пла тан, да су уџбе ни ци бес плат ни и да 

Мини стар Бранко Ружић пола же камен теме љац

Сла ђан Ман чић гово ри о про јек ту
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се чује да има мо одлич ну сарад њу са 
сви ма мини стар стви ма , као што је то 
данас слу чај са Мини стар ством нау ке, 
про све те и тех но ло шког раз во ја – 
пору чио је први човек рум ске Општи не 
Сла ђан Ман чић.

Мини стар Бран ко Ружић је иста као 
да, по први пут, при су ству је пола га њу 
каме на темељ ца за један важан 
инфра струк тур ни обје кат за вас пит но 
обра зов ни систем где је локал на само
у пра ва инве сти тор. Он је додао да је 
обра зо ва ње нај бо ља инве сти ци ја у 
будућ ност, не само у Срби ји, но у свим 
дру штви ма која пре тен ду ју да се раз
ви ја ју. 

– У пред школ ским уста но ва ма отпо
чи ње изград ња лич не и етич ке, пси хо
ло шке вер ти ка ле сва ке лич но сти. У 
врти ћи ма сти че те прва зна ња и рад не 
нави ке, прво вас пи та ње и соци ја ли за
ци ја. Зато је важно да ула же мо како би 
сва та деца поста ла инте грал ни део 
систе ма као што Срби ја јесте и како би 
дала свој допри нос, након завр шет ка 
шко ло ва ња, да се Срби ја на пра ви 
начин раз ви ја – пору чио је мини стар 
Ружић.

Он је ука зао да је рум ска општи на 
упра во модел како јед на озбиљ на 
локал на само у пра ва тре ба да функ ци
о ни ше. По њему, Рума има одре ђе не 
ком па ра тив не пред но сти, које важе и 
за цео Срем, али и те пред но сти неко 
мора да афир ми ше, да их иско ри сти 
на пра ви начин и при ву че инве сти то
ре. Он је похва лио пред сед ни ка Ман
чи ћа и његов тим да су успе ли у томе 
и да Рума има јед ног од нај бо љих 
пред сед ни ка Општи не на тери то ри ји 
целе Срби је. 

– У Руми и Сре му сто па неза по сле
но сти прак тич но не посто ји, гра де се 
инфра струк тур ни објек ти, гра ди се 
овај веле ле пан обје кат за наше нај
мла ђе, води се рачу на путе ви ма, о 
водо снаб де ва њу, у скла ду са свим ЕУ 
стан дар ди ма, а такав модел раз во ја 
мора мо при ме ни ти на целу Срби ју – 
под ву као је Бран ко Ружић додав ши да 
се нада да ће доћи овде и на отва ра
ње новог врти ћа.

Ево и неко ли ко нај ва жни јих пода та
ка о новом врти ћу „Коц ки ца 2“.

Обје кат ће зау зи ма ти 2.600 ква драт
них мета ра и у њему ће моћи да се 
сме сти  280 мали ша на. Обје кат ће 
има ти 12 соба, чети ри за јасли це, за 
децу обда ни шног узра ста осам  соба, 
чети ри у при зе мљу за узраст од три  
до пет годи на и чети ри на спра ту за 
ста ри ју децу узра ста од пет до седам 
годи на. Биће ту и више на мен ска сала, 
трпе за ри ја, про стор за адми ни стра ци
ју, тех нич ке про сто ри је, лекар ска соба 
и фискул тур на сала. Вред ност опре ме 
и наме шта ја је пре ко 16 мили о на дина
ра,  а спољ њег уре ђе ња са моби ли ја
ром је нешто пре ко 11,5 мили о на 
дина ра. 

Укуп на вред ност про јек та који је 
финан си ран  сред стви ма општин ског 
буџе та изно си 131,7 мили о на дина ра.

С. Џаку ла

РУМА

Помоћ за 13 ром ских 
поро ди ца
Еку мен ска хума ни тар на орга ни за

ци ја из Новог Сада реа ли зо ва ла је 
про је кат подр шке поврат ни ци ма из 

Немач ке и Запад не Евро пе, али и дру гом 
угро же ном локал ном ста нов ни штву. 

У окви ру тог про јек та, 18. јуна у Руми 
су пот пи са ни уго во ри за доде лу помо ћи 
за 13 ром ских поро ди ца на тери то ри ји 
рум ске општи не. 

Од тога, девет поро ди ца је доби ло 
помоћ у гра ђе вин ском мате ри ја лу за 
сана ци ју стам бе них обје ка та, а  чети ри 
поро ди це су доби ле  сред ства за само
за по шља ва ње у вред но сти од по 1.000 
евра.

Поро ди це које су доби ле помоћ у гра
ђе вин ском мате ри ја лу су пот пи са ле уго
во ре са пред став ни ци ма ЕХО орга ни за
ци је у про сто ри ја ма рум ског Удру же ња 

Рома, које је пома га ло под но си о ци ма 
при ја ва у писа њу бизнис пла на.

Када је реч о само за по шља ва њу, Руди 
Петро вић је један од четво ро кори сни
ка који је добио сред ства за опре му за 
дубин ско пра ње ауто мо би ла и тепи ха. 

 Ова ми помоћ доста зна чи јер могу 
сам да покре нем свој посао, не морам да 
радим код дру гог, бићу само ста лан. Први  
пут радим овај посао и надам се да ће 
бити добро. Било би мно го теже да сам 
морао сам да купим маши не које су ми 
биле потреб не. Захва љу јем се ЕХО орга
ни за ци ји што нам је помо гла – рекао је 
Руди Петро вић.

Поро ди це које су доби ле хиља ду евра 
за само за по шља ва ње, прет ход но су за 
уче шће мора ле издво ји ти 50 евра.

С. Џаку ла

Руди Петро вић и пред став ни ца ЕХO орга ни за ци је

РЕГИ О НАЛ НА РАЗ ВОЈ НА АГЕН ЦИ ЈА СРЕМ 

Јав ни позив за
услу гу мен то рин га
У току је јав ни позив за спро во ђе

ње стан дар ди зо ва не услу ге мен
то ринг, који се обја вљу је у скла ду 

са про гра мом Мини стар ства при вре де 
за микро, мала и сред ња пред у зе ћа и 
пред у зет ни ке, а који се реа ли зу је пре ко 
акре ди то ва них реги о нал них арзвој них 
аген ци ја. Кон курс је отво рен до 15. јула.

Ова услу га се пру жа у циљу подр шке 
несме та ном раз во ју и сма ње њу бро
ја неу спе шних при вред них субје ка та и 
задру га, кроз пру жа ње све о бу хват не и 
бла го вре ме не подр шке кори сни ци ма.

Про цес мен то рин га се одви ја по мето
ди која је раз ви ја на у сарад њи са Јапан
ском ген ци јом за међу на род ну сарад њу. 

Кори сник ове услу ге и мен тор зајед но 
про у ча ва ју акту ел но посло ва ње, раз ло
ге тре нут них про бле ма и смет њи, нај ва
жни је потен ци ја ле за раст и на осно ву 
тога се при пре ма ју пла но ви раз во ја.

Заин те ре со ва ни кан ди да ти могу под
не ти при ја ве у кате го ри ја ма ново о сно
ва ни при вред ни субјек ти, посто је ћи 
при вред ни субјек ти и задру ге. Крај њи 
рок за завр ше так пру жа ња стан дар ди
зо ва не услу ге мен то ринг је 31. децем
бар. 

Уку пан буџет за реа ли за ци ју ове 
услу ге је пет мили о на дина ра, а за пру
жа ње услу ге је опре де љен бру то износ 
од 2.000 дина ра по сату.

При ја ве за овај јав ни позив са свом 
потреб ном доку мен та ци јом се под но се, 
када је реч о Срем ском окру гу, Реги о
нал ној раз вој ној аген ци ји Срем чије је 
седи ште у Руми. 

Про мо ци ју овог кон кур са одр жа ла је у 
Ста рој Пазо ви 16. јуна про јект мена џер
ка Тања Мијај ло вић, док је про мо ци ја у 
Срем ској Митро ви ци одр жа на 22. јуна.

С. Џаку ла
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ОШ „НЕБОЈ ША ЈЕР КО ВИЋ“, БУЂА НОВ ЦИ: Пре ко гра нич на сарадња Срби је и БиХ

150 учесника у пројекту
„Интер кул ту ра и раз ме на за модер

ни за ци ју шко ла и раз вој добро су сед
ских одно са” je назив про јек та у окви
ру про гра ма пре ко гра нич не сарад ње 
Срби ја – Босна и Хер це го ви на у којем 
уче ству ју Основ на шко ла „Небој ша 
Јер ко вић“ из Буђа но ва ца, Основ на 
шко ла „Фран це Пре шерн” из Бео гра
да и основ не шко ле „Пале” са Пала и 
„Мех ме да ли ја Мак Диздар” из Сара је
ва.

Сам про је кат, који тра је две годи не, 
усме рен је на раз вој про фе си о нал
них ком пе тен ци ја настав ни ка, а њего
ва реа ли за ци ја кроз пред у зет ни штво 
и про јек те уче ни ка тре ба да омо гу ћи 
бољу пер спек ти ву за запо шља ва ње 

и про фе си о нал но укљу чи ва ње уче ни
ка у дру штве ни живот у сре ди на ма из 
којих поти чу. У про је кат ће се, током 
њего ве реа ли за ци је, укљу чи ти пре ко 
150 уче сни ка, настав ни ка, дирек то ра 
и уче ни ка, међу њима су и они који 
при па да ју осе тљи вим гру па ма, као и 
роди те љи.

У окви ру про јек та, дирек то ри и 
настав ни ци шко ла из Бео гра да, Пала 
и Сара је ва, посе ти ли су почет ком јуна 
шко лу у Буђа нов ци ма и при су ство ва
ли часо ви ма наста ве. При ка за не су 
раз ли чи те настав не мето де уз кори
шће ње интер ак тив них табли и дру гих 
модер них настав них сред ста ва. Раз
ме ње на су иску ства обра зов не прак се 

изме ђу дирек то ра и настав ни ка.
Пред став ни ци све три шко ле су 

посе ти ли и ОШ „Змај Јова Јова но вић” 
у Руми где су их шефи ца  Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти Боба на Мале
тић и дирек тор ка шко ле  Жакли на 
Него ва но вић упо зна ле са орга ни за ци
јом и струк ту ром обра зов ног систе ма 
у рум ској општи ни, али и са актив ним 
мера ма попу ла ци о не поли ти ке рум ске 
Општи не које су усме ре не ка уче ни ци
ма. 

Гости из Сара је ва су иско ри сти ли 
свој бора вак у Руми и  да се вак ци ни
шу на вак ци нал ном пунк ту у Кул тур
ном цен тру.

С. Џаку ла

РАЗ ВОЈ НИ ФОНД АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пре зен та ци ја кре дит них лини ја
Раз вој ни фонд АП 

Вој во ди не у сарад
њи са Оде ље њем за 

локал ни еко ном ски раз вој 
Општин ске упра ве, орга
ни зо вао је пре зен та ци ју 
сво јих кре дит них лини ја 17. 
јуна у Кул тур ном цен тру. 

Кре дит не лини је су наме
ње не реги стро ва ним пољо
при вред ним газдин стви ма, 
прав ним лици ма и пред у
зет ни ци ма за набав ку нове 
и полов не пољо при вред
не меха ни за ци је, купо ви ну 
пољо при вред ног земљи
шта, ИПАРД про грам, инве
сти ци је, обрт на сред ства, 
тури зам, као и купо ви ну 
систе ма за навод ња ва ње.

Ста ни ша Ста ни шић,  
шеф  Оде ље ња мар ке
тин га у Раз вој ном фон ду 
Вој во ди не, иста као је да 
РФВ кре ди ти ра поме ну те 
кате го ри је по нај по вољ ни
јим усло ви ма, уз камат не 
сто пе од јед ног до три про
цен та, на пери од отпла те 
до седам годи на и пери од 
миро ва ња од 24 месе ца.

Кон кур си су отво ре ни 
током целе годи не и нису 
вре мен ски огра ни че ни, а 
сред ста ва има довољ но.

На  овим кон кур си ма могу 
уче ство ва ти, осим реги
стро ва них пољо при вред
них газдин ста ва и прав на 
лица и пред у зет ни ци, а оно 
што је нај бит ни је је да су 
вла сни ци пољо при вред
них газдин ства иска за ли 

нај ве ће инте ре со ва ње за 
кон курс не лини је за купо
ви ну меха ни за ци је и пољо
при вред ног земљи шта, док 
су прав на лица  и пред у
зет ни ци посеб но иска за ли 
инте ре со ва ње за кре дит
не лини је за инве сти ци је 

у про из вод не делат но сти, 
одно сно за опре ма ње про
из вод них капа ци те та. 

 Нова кре дит на лини ја 
коју смо недав но уве ли у 
одно си се на тури зам. Ту 
смо оства ри ли сарад њу са 
Покра јин ским секре та ри ја

том за при вре ду и тури зам 
, где Секре та ри јат доде љу
је бес по врат на  сред ства у 
виси ни од осам  про це на та 
у одно су  на одо брен износ 
кре ди та, одно сно 12 про це
на та,  уко ли ко је носи лац 
пољо при вред ног газдин
ства или ако воде ћу уло гу у 
фир ми има  жена – иста као 
је Ста ни ша Ста ни шић.

Један од пољо при вред
ни ка који је дошао на 
пре зен та ци ју је и Милош 
Кален де рац из Стар че
ва. Он се при мар но бави 
ратар ском про из вод њом, 
одно сно узго јем пше ни це, 
куку ру за и соје, а члан је и 
Удру же ња пољо при вред
ни ка Општи не Рума.

 – Пра тим кон кур се, 
инфор ма ци ја је је данас 
јако бит на. Када се гово ри 
о кре ди ти ма, људи одмах  
поми сле да се ту мора 
при ку пи ти мно го доку мен
та ци је, и да је цео про цес 
ком пли ко ван. Када чита те 
пре ко интер не та о усло ви
ма, има неја сно ћа, а када 
инфор ма ци ју доби је те ужи
во, сасвим је дру га чи је. 
За сада нисам сара ђи вао 
са Раз вој ним фон дом Вој
во ди не. На покра јин ским 
кон кур си ма сам кори стио 
сред ства за пољо при вред
не маши не и вра ћао сам 
само поло ви ну, што је за 
пољо при вред ни ке добра 
ствар – рекао је Милош 
Кален де рац.  С. Џ.

Ста ни ша Ста ни шић Милош Кален де рац

Кре дит не лини је су наме ње не реги
стро ва ним пољо при вред ним газдин
стви ма, прав ним лици ма и пред у зет
ни ци ма за набав ку нове и полов не 
пољо при вред не меха ни за ци је, купо
ви ну пољо при вред ног земљи шта, 
ИПАРД про грам, инве сти ци је, обрт
на сред ства, тури зам, као и купо ви
ну систе ма за навод ња ва ње

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

59,7 мили о на за пред школ ску 
уста но ву у Шима нов ци ма

На сед ни ци Скуп шти не општи
не Пећин ци, одр жа ној 16. јуна, 
одбор ни ци су изгла са ли реба

ланс буџе та, којим је у општин ски 
буџет уне то додат них 59,7 мили о
на дина ра за завр ше так радо ва на 
изград њи новог објек та пред школ ске 
уста но ве у Шима нов ци ма.

– Ова сред ства је општи ни Пећин ци 
уго во ром доде ли ла Покра јин ска вла
да, пре ко Упра ве за капи тал на ула га
ња АП Вој во ди не. Део сред ста ва биће 
иско ри шћен за финан си ра ње завр
шет ка радо ва на самом објек ту, док је 
оста так наме њен за опре ма ње пред
школ ске уста но ве, која би у сеп тем
бру тре ба ло да при ми прве пола зни
ке – изја вио је заме ник пред сед ни ка 

Општи не Пећин ци Зоран Вој кић.
Одбор ни ци пећи нач ког пар ла мен

та су изгла са ли и Локал ни акци о ни 
план запо шља ва ња за 2021. годи ну. 
Како је обја сни ла начел ни ца Општин
ске упра ве Дра га на  Кр стић, у акци о
ни план за ову годи ну је унет и Сајам 
запо шља ва ња, као мера која је прет
ход не годи не изо ста ла због пан де ми
је, а која је прет ход них годи на дава ла 
одлич не резул та те.

– Уко ли ко  епи де ми о ло шка ситу а
ци ја буде ста бил на, насто ја ће мо да 
Сајам запо шља ва ња у Шима нов ци ма 
одр жи мо на јесен ове годи не. И ове 
годи не су међу мера ма, које су пред
ло же не акци о ним пла ном запо шља
ва ње при прав ни ка и запо шља ва ње у 

окви ру јав них радо ва, у скла ду са про
гра ми ма Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње – рекла је Крстић.

На сед ни ци су усво је ни изве шта ји о 
раду и посло ва њу ЈКП „Путе ви општи
не Пећин ци“, ЈУ „Спорт ски цен тар“, 
Кул тур ног цен тра Пећин ци, Народ не 
библи о те ке, Цен тра за соци јал ни рад, 
Општин ске упра ве, ЈКП „Водо вод и 
кана ли за ци ја“, ЈКП „Сава“, Тури стич
ке орга ни за ци је општи не Пећин ци и 
Аген ци је за раз во јо пшти не Пећин ци, 
као и изве шта ји о раду свих 15 месних 
зајед ни ца са тери то ри је пећи нач
ке општи не, а усво је ни су и Локал ни 
анти ко руп циј ски план и Локал ни акци
о ни план за уна пре ђе ње поло жа ја  
Рома.

Са седнице Скупштине

ЕКОЛОГИЈА

При ку пље но две тоне отпа да
У акци ји при ку пља ња иско ри шће

не амба ла же од сред ста ва за 
зашти ту биља, коју већ тра ди

ци о нал но орга ни зу ју Удру же ње пољо
при вред них про из во ђа ча општи не 
Пећин ци и Пољо при вред на струч на  
слу жба у Срем ској Митро ви ци, 18. јуна 
је на тери то ри ји пећи нач ке општи не 
при ку пље но око две тоне амба ла жног 
отпа да. По речи ма Нема ње Алек си ћа 
из Удру же ња пољо при вред них про

из во ђа ча, одзив пољо при вред ни ка је 
био рела тив но добар, а нај ве ће коли
чи не амба ла же су пре да ла пред у зе ћа 
„Луки“ и „ПетМБ аграр“.

–Амба ла жа од сред ста ва за зашти
ту биља се у нашој општи ни при ку пља 
орга ни зо ва но сед му годи ну заре дом 
и видљи во је да код наших пољо при
вред ни ка сазре ва свест о томе коли
ко је важно да амба ла жа не завр ши у 
кана ли ма по ата ри ма, већ да се орга

ни зо ва но при ку пи и реци кли ра, јер на 
тај начин чува мо живот ну сре ди ну од 
зага ђе ња и ства ра мо боље усло ве за 
пољо при вред ну про из вод њу у будућ
но сти – изја вио је Алек сић.

Он је ујед но наја вио да ће ове годи не 
први пут бити орга ни зо ва не две акци
је при ку пља ња амба ла жног отпа да, а 
дру га акци ја се пла ни ра за сеп тем бар 
ове годи не.
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ОПШТИ НА ПЕЋ ИНЦИ

Уки ну та ван ред на ситу а ци ја
Одлу ком пред сед ни

ка Општи не Пећин ци 
Сини ше Ђоки ћа, про

шле неде ље је на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не уки ну та 
ван ред на ситу а ци ја про гла
ше на због пан де ми је коро на
виру са. Ван ред на ситу а ци ја 
је про гла ше на 21. новем бра 
2020. годи не, у тре нут ку када 
је на тери то ри ји општи
не актив но било 73 слу ча ја 
инфек ци је, а број ново за ра
же них на днев ном нивоу је 
растао из дана у дан.

Сада су се сте кли усло ви 
да се та одлу ка ста ви ван сна
ге, каже пред сед ник Општи
не и коман дант општин ског 
Шта ба за ван ред не суи ту а ци
је Сини ша Ђокић.

– Захва љу ју ћи ста бил
ној епи де ми о ло шкој ситу а
ци ји у целој општи ни више 
нема потре бе да на сна зи 
буде ван ред на ситу а ци ја. У 
послед њих 30 дана на тери
то ри ји наше општи не реги
стро ва на су укуп но 33 слу
ча ја инфек ци је, а у истом 
пери о ду има ли смо чак 20 
дана без ијед ног новог слу
ча ја зара зе. Исто вре ме но, 
већ седам дана заре дом 
има мо мање од 10 актив них 
слу ча је ва инфек ци је – изја

вио је Ђокић и пору чио да 
уки да њем ван ред не ситу а ци
је не пре ста је оба ве за да се 
пошту ју све про пи са не мере 
зашти те од шире ња инфек
ци је.

Штаб за ван ред не ситу а ци

је ће и даље, како је рекао, 
сва ко днев но пом но пра ти ти 
ситу а ци ју и бити спре ман да 
у слу ча ју понов ног пове ћа
ња бро ја зара же них реа гу је 
новим мера ма.

Пред сед ник Ђокић је још 

јед ном упу тио апел свим гра
ђа ни ма који се до сада нису 
вак ци ни са ли да то што пре 
учи не, како би се на мини мум 
све ла могућ ност новог шире
ња виру са у локал ној зајед
ни ци.

Синиша Ђокић

Пово дом обе ле жа ва ња 
Свет ског дана добро
вољ них дава ла ца 

крви Црве ни крст Пећин ци 
је 15. јуна, у скуп штин ској 
сали Општи не, упри ли чио 
све ча ну доде лу при зна ња 
добро вољ ним дава о ци ма.

При зна ња је уру чио заме
ник пред сед ни ка Општи не 
Пећин ци Зоран Вој кић који 
је том при ли ком нагла сио 
да Општи на Пећин ци увек 
подр жа ва све акци је добро
вољ ног дава ња крви и с 
пошто ва њем се одно си пре
ма добро вољ ним дава о ци
ма.

– Добро вољ ни дава о ци 
крви из наше општи не су 
пока за ли висок ниво хума
но сти. Чак и током пан де
ми је коро навиру са акци је 
добро вољ ног дава ња крви 
које су одр жа ва не у Пећин
ци ма и Шима нов ци ма су 
биле успе шне и због тога 
ћемо им увек бити захвал ни, 

а Општи на Пећин ци ће увек 
бити ту да подр жи и награ
ди добро вољ но дава ла штво 
крви– пору чио је Вој кић.

Ове годи не доде ље но 
је укуп но 14 при зна ња. За 
више од 50 дава ња, пла
ке ту Црве ног крста Срби је 
доби ло је тро је дава ла ца, 
за 35 дава ња, пла ке ту је 

добио један дава лац, за 20 
и 10 дава ња захвал ни цу је 
доби ло дво је дава ла ца. Беџ 
Црве ног крста за пет добро
вољ ног дава ња крви доби ло 
је четво ро дава ла ца, док је 
за а прво дава ње, беџ тако
ђе, доби ло четво ро дава ла
ца

Пово дом обе ле жа ва ња 

овог дана, пред став ни ци 
Црве ног крста Пећин ци су 
били у посе ти Основ ним 
шко ла ма „Сло бо дан Бајић 
Паја“ у Пећин ци ма и „Душан 
Вука со вић Дио ген“ у Аша
њи и Обре жу, где су уру чи ли 
покло не деци која су уче
ство ва ла на ликов ном кон
кур су „Крв живот зна чи“.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Награ ђе ни добро вољ ни дава о ци крви

Са доделе награда
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МУЗИЧ КА ШКО ЛА
Концерт ученика

На лет њој сце ни Кул тур ног цен тра на 
пећи нач ком шета ли шту, 15. јуна је одр жан 
цело ве чер њи кон церт исту ре ног оде ље ња 
музич ке шко ле „Тео дор Тоша Андре је вић“ 
у Пећин ци ма. Завр шни кон цер ти у музич
ким шко ла ма пред ста вља ју дугу тра ди ци ју 
кру ни са ња јед не школ ске годи не, при чему 
се обич но нај бо љи уче ни ци пред ста вља ју 
сво јом тален ти ма и вешти на ма у пева њу и 
сви ра њу.

На кон цер ту одр жа ном на шета ли шту 
пред ста ви ли су се сви пола зни ци ново о
тво ре ног оде ље ња музич ке шко ле без 
изу зет ка. По речи ма дирек то ра музич ке 
шко ле Дар ка Ђоки ћа, на тај начин су 
настав ни ци који воде кла се там бу ри це, 
хар мо ни ке и кла ви ра, као и настав ни ца 
груп не наста ве сол фе ђа, нагла си ли да 
сма тра ју да је сва ки уче ник упи сан у сеп
тем бру про шле годи не пости гао изван ре
дан успех и заслу жио да насту пи на завр
шном кон цер ту.

– Ово је била јед на изу зет на годи на. 
Доста зах тев на за све нас, али успе ли смо 
да отво ри мо музич ку шко лу у Пећин ци ма, 
а данас ћемо да се сла ди мо насту пи ма 
наших уче ни ка. И надам се и поже ле ћу им 
сре ћу да осво је број не награ де, да насту
па ју у мно гим гра до ви ма, да пред ста вља ју 
шко лу и Пећин це – рекао је Ђокић.

Репер то ар је био крај ње разно вр стан, те 
је број на публи ка има ла задо вољ ство да 
чује попу лар не кла сич не инстру мен тал не 
мело ди је, затим број не народ не песме, 
егзо тич не пле сне обра сце, тра ди ци о нал ну 
музи ку раз ли чи тих наро да, као и хор ску 
музи ку. Кон цер ту су при су ство ва ли и гости 
из дру гих оде ље ња музич ке шко ле – Ириг, 
Ста ра Пазо ва и, матич на, Рума – те су се 
поред там бу ре, хар мо ни ке, кла ви ра и 
хора, могли чути вио ли на и гита ра.

Настав ни ца Бра ни сла ва Три фу но вић се 
са захвал но шћу обра ти ла роди те љи ма, 
који су сачи ња ва ли нај број ни ји део публи
ке, за труд и рад који су зајед но са децом 
уло жи ли у њихо во почет но музич ко обра
зо ва ње.

Уче ни ци ма исту ре ног оде ље ња у 
Пећин ци ма у наред ним дани ма пред сто је 
завр шни испи ти, за које су, како кажу 
њихо ви настав ни ци, апсо лут но спрем ни.

На сед ни ци Општин ског већа 
Општи не Пећин ци, одр жа ној 15. 
јуна, већ ни ци су дали пози тив но 

мишље ње на пред лог локал ног акци о
ног пла на за уна пре ђе ње поло жа ја 
Рома.

Како је обра зло жи ла начел ни ца 
Општин ске упра ве Дра га на Крстић, 
Општи на Пећин ци је има ла Локал ни 
акци о ни план за уна пре ђе ње поло жа ја 
Рома који је важио до 2019. годи не.

– Током 2020. годи не је при пре ман 
нови акци о ни план који ће важи ти од 
2021. до 2025. годи не, јер и наци о нал
на стра те ги ја за уна пре ђе ње поло жа ја 
Рома, на којој је бази ран наш акци о ни 
план, тако ђе важи до 2025. годи не. 
Акци о ним пла ном обу хва ће но је пет 
обла сти – обра зо ва ње, запо шља ва
ње, соци јал на зашти та, здрав стве на 
зашти та и ста но ва ње. У при пре ми 
пла на, рађе на је и ана ли за посто је ћег 
ста ња и одре ђе не су мере које би тре
ба ло реа ли зо ва ти, као и циље ви које 
би тре ба ло пости ћи новим акци о ним 
пла ном. Циљ нам је да у што већој 
мери укљу чи мо локал не уста но ве 
попут шко ла, пред школ ске уста но ве, 
Цен та р за соци јал ни рад и Дом здра
вља, који сво јим мера ма у зна чај ној 
мери могу допри не ти ква ли тет ни јем 
живо ту Рома – рекла је Крстић.

Она је иста кла да је у обла сти 
побољ ша ња усло ва ста но ва ња пећи
нач ка локал на само у пра ва и у прет
ход ном пери о ду била усме ре на на 
побољ ша ње инфр струк ту ре у нај ве
ћим ром ским насе љи ма на тери то ри ји 
општи не.

– Нај да ље смо одма кли у Попин ци
ма, где смо већ завр ши ли са изра дом 
Пла на детаљ не регу ла ци је ром ског 
насе ља, а у току је про је кат пре пар це
ла ци је и при пре ма доку мен та ци је за 
изград њу кана ли за ци о не мре же. Све 
то би тре ба ло ура ди ти и у Доњем 
Товар ни ку и Обре жу, где тако ђе има
мо вели ка ром ска насе ља, а све то је 
обу хва ће но новим Локал ним акци о
ним пла ном за уна пре ђе ње поло жа ја 
Рома – обра зло жи ла је начел ни ца 
Крстић.

Већ ни ци су пози тив но мишље ње 
дали и на изме не про гра ма посло ва
ња јав них кому нал них пред у зе ћа 
„Путе ви општи не Пећин ци“ и „Водо вод 
и кана ли за ци ја“, и на изве шта је о раду 
за 2020. годи ну Тури стич ке орга ни за
ци је општи не Пећин ци и пећи нач ке 
Аген ци је за раз вој, а зеле но све тло су 
доби ла још два акци о на пла на – 
Локал ни акци о ни план запо шља ва ња 
за 2021. годи ну и Локал ни анти ко руп
циј ски план општи не Пећин ци.

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Уна пре ђе ње
поло жа ја Рома

Циљ нам је да у што већој мери укљу чи мо локал не 
уста но ве попут шко ла, пред школ ске уста но ве, Цен та р 
за соци јал ни рад и Дом здра вља, који сво јим мера ма 
у зна чај ној мери могу допри не ти ква ли тет ни јем живо
ту Рома, рекла је Драгана Крстић

Драгана Крстић

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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„Шек спир фести вал“ од 2. до 6.  јула

„Тра ге ди ја Хамле та“ чуве ног Пите ра 
Бру ка у изво ђе њу фран цу ског теа тра 
„Des Lumi e res et des Ombres“, коју је 
режи рао Ги Пјер Куло, отво ри ће 8. „Шек
спир фести вал“ у Вили Стан ко вић у Чор
та нов ци ма. Међу на род ни фести вал, који 
се одр жа ва од 2. до 6. јула, чини про грам 
савре ме них свет ских про дук ци ја Шек
спи ро вих дела, а публи ци ће пред ста ви
ти позо ри шне пред ста ве из Фран цу ске, 
Ита ли је, Маке до ни је и Срби је.

Како је наја вље но на кон фе рен ци ји за 
меди је у четвр так, 17. јуна, на цен трал
ној фести вал ској лока ци ји, у Вили Стан
ко вић, насту пи ће Народ ни теа тар Бито
ла пред ста вом „History of mot her fuc kers– 
Koro lian“ у режи ји јед ног од нај зна чај ни
јих савре ме них реди те ља у нашој 
земљи, Андра ша Урба на, а биће изве
ден и „Мој Шек спир“ Ники те Мили во је ви
ћа, нео че ки ва на фор ма у којој глум ци 
нај ве ћег драм ског писца сме шта ју у 
сада шњост, пред ста вља ју ћи га кроз 
дого дов шти не иза сце не и сте че на иску
ства насту пи ма у Шек спи ро вим дра ма
ма. У пра те ћем фести вал ском про гра му, 

публи ка ће у Кул тур ном цен тру Новог 
Сада моћи, изме ђу оста ло ог, да погле да 
филм ске адап та ци је Шек спи ро вих дела, 
„Koro lian” и „Бура”.  

Про грам 8. „Шек спир фести ва ла“ наја
вио је Ники та Мили во је вић, дирек тор и 
осни вач фести ва ла.

Поно во смо у игри! Годи ну дана били 
смо изба че ни из ње – али ево нас поно
во на позо ри шном тере ну. Европ ско 
првен ство у фуд ба лу дало нам је под
сти цај да и Шек спи ра ове годи не обу че
мо у фести вал ски дрес, са бро јем 8! 
Осми по реду „Шек спир фести вал“ ожи
ве ће поно во вео ма леп амби јент Виле 
Стан ко вић. Бити – ил’ не бити … Бити – 
нарав но! Добро дошли! рекао је Мили
во је вић.

Покра јин ска вла да и Покра јин ски 
секре та ри јат за кул ту ру, јав но инфор ми
са ње и одно се с вер ским зајед ни ца ма 
подр жа ва ју „Шек спир фести вал“ о чему 
је на кон фе рен ци ји гово ри ла Дра га на 
Мило ше вић, покра јин ска секре тар ка за 
кул ту ру, јав но инфор ми са ње и одно се с 
вер ским зајед ни ца ма.

– Осо би не као што су трај ност, кон ти
ну и тет, једин стве ност и међу на род на 
пре по зна тљи вост, коју је „Шек спир 
фести вал“ одав но сте као, опре де ли ле 
су нас да и даље наста ви мо са сна жном 
подр шком, а тру ди ће мо се да сле де ће 
годи не сред ства и уве ћа мо. Због све га 
наве де ног, посеб но ми је дра го што ће 
јед на од пред ста ва ово го ди шњег фести
ва ла бити изве де на у Срп ском народ
ном позо ри шту рекла је Мило ше вић.

Шеф Каби не та пред сед ни ка Општи не 
Инђи ја Нема ња Мили во је вић, иста као је 
зна чај овог фести ва ла за општи ну, која 
је захва љу ју ћи овом кул тур ном дога ђа ју 
одав но пре по зна та на кул ту ро ло шкој 
мапи Шек спи ро вих фести ва ла.

Са „Шек спир фести ва лом“ смо и 
лиде ри на пољу кул ту ре. Захва љу јем се 
сви ма који уче ству ју у њего вој орга ни за
ци ји и који подр жа ва ју ову мани фе ста
ци ју годи на ма уна зад иста као је Мило
је вић и додао да ће Општи на Инђи ја 
наста ви ти да подр жа ва Шек спир фести
вал који за ову општи ну има вели ки зна
чај. М.Ђ.

Са кон фе рен ци је

ВОЈ СКА СРБИ ЈЕ

Пред сед ни ку Општи не уру че на пла ке та
Пово дом Дана 126. бри га де за 

вазду хо плов но осма тра ње, јавља ње и 
наво ђе ње (ВОЈИН) Вој ске Срби је 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак у петак, 18. јуна при мио је 
пла ке ту за успе шну цивил новој ну 
сарад њу.

Општи на Инђи ја и ВОЈИН годи на ма 
зајед нич ки сара ђу ју и реа ли зу ју зајед
нич ке актив но сти и у знак захвал но сти 
за помоћ једи ни ци коман дант једи ни
це пуков ник Алек сан дар Дучић уру чио 
је пла ке ту пред сед ни ку Гаку на све ча
ном кок те лу у касар ни на Бањи ци. 

Ина че, једи ни ца ВОЈИН је једи на у 
Срби ји која је носи лац орде на „Народ
ни херој“ и током агре си је на нашу 
земљу 1999. годи не пре тр пе ла је нај
ве ће удар це НАТО ави ја ци је.

Владимиру Гаку уру че на пла ке та Вој ске Срби је
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Усво јен тре ћи реба ланс буџе та
На сед ни ци Скуп шти не 

општи не Инђи ја одр
жа ној 18. јуна, изме ђу 

оста лог, већи ном гла со ва 
одбор ни ка усво јен је тре ћи 
ово го ди шњи реба ланс буџе
та. Како је иста као рани је 
пред сед ник Општи не Вла
ди мир Гак, раз лог мења ња 
изно са у пла ни ра ном буџе
ту за теку ћу годиу су и два 
про јек та за који је локал
на само у пра ва недав но 
доби ла сред ства са виших 
нивоа вла сти. Један од њих 
одно си се на дуго оче ки ва
ну рекон струк ци ју пла ни
нар ског дома „Коза ри ца“ у 
Чор та нов ци ма. Зајед нич ким 
сред стви ма Мини стар ства 
трго ви не, тури зма и теле
ко му ни ка ци ја и Општи не 
Инђи ја дом ће бити пот пу
но рекон стру и сан и доби ти 
нови сјај. Вред ност  про јек
та је 7,5 мили о на дина ра, од 
чега је Мини стар ство обез
бе ди ло пет мили о на дина ра, 
а оста так Општи на Инђи ја.

Како су над ле жни иста
кли, пла ни нар ски дом у 
Чор та нов ци ма вео ма је зна
ча јан за раз вој тури зма тог 
дела Фру шке горе али и за 
спор ти сте. „Коза ри ца“ је 
увр ште на као бици кли стич
ка ста ни ца, одно сно крак 
европ ске бици кли стич ке 

руте Еуро ве ло 6.
Поред рекон струк ци је 

пла ни нар ског Дома, Општи
на Инђи ја доби ла је још два 
мили о на дина ра за про је кат 
изград ње Келт ског насе ља 
тј за купо ви ну још две келт
ске кући це.

На сед ни ци је доне та и 

одлу ка о реа ли за ци ји екс
тер не реви зи је завр шног 
рачу на буџе та општи не 
Инђи ја за 2020. годи ну. 
Одбор ни ци су доне ли и 
одлу ку о спро во ђе њу јав ног 
кон кур са за избор дирек
то ра Јав ног пред у зе ћа за 
упра вља ње путе ви ма и пар
ки ра ли шти ма „Инђи ја пут“, а 
име но ва ни су и дирек то ри 
јав них пред у зе ћа „Ингрин“, 
„ Водо вод и кана ли за ци ја“ и 
„Ингас“. 

Наред не чети ри годи не 
дирек тор ЈП „Ингрин“ биће 
Мом чи ло Мале ше вић, доса
да шњи дирек тор поме ну тог 
пред у зе ћа. Функ ци ју дирек
то ра „Водо во да“ у наред
не чети ри годи не оба вља
ће Дра го љуб Три фу но вић 
који је, тако ђе, у прет ход не 
чети ри годи не био на поме
ну тој функ ци ји. Дирек тор ЈП 
„Ингас“ и наред не чети ри 
годи не биће Зоран Мили ће
вић, дипло ми ра ни еко но ми
ста из Бешке. М. Ђ.

Пла ни нар ски дом Коза ри ца

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

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГРАД СКА СЛА ВА  ДУХО ВИ 

Сла ва у зна ку Етно фести ва ла
и музич козабав ног про гра ма
У неде љу, 20. јуна у Инђи ји обе ле

же на је град ска сла ва – Духо ви. У 
окви ру сла ве, одр жан је тра ди ци

о нал ни Етно фести вал на шета ли шту у 
Ули ци вој во де Сте пе. У при јат ном вој
во ђан ском амби јен ту оку пио се вели
ки број изла га ча из раз ли чи тих дело ва 
Срби је. Током про дај не изло жбе руч но 
рађе них, више на мен ских и уни кат них 
пред ме та, суве ни ра и дома ће хра не, 
изла га чи су пред ста ви ли кул ту ру и тра
ди ци ју ових про сто ра.

Тури стич ка орга ни за ци ја била је 
орга ни за тор и ово го ди шњег Етно 
фести ва ла, уз покро ви тељ ство Општи
не Инђи ја.

Уз број не изла га че, и ове годи не 
при пре ми ли смо богат музич ки и дечи ји 
про грам. „Иго ров мађи о ни чар ски шоу“ 
оду ше вио је при сут не мали ша не, а 
затим су усле ди ли насту пи КУДова „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ из Новог Слан ка ме
на и „Соко“ из Инђи је на вели кој бини 
код Поште. На кра ју вече ри, насту пио 
је и Там бу ра шки орке стар „Рав ни ца“ из 
Субо ти це обја снио је дирек тор Тури

стич ке орга ни за ци је Милан Бого је вић.
Осим про гра ма за Духо ве, у току 

дана је све ча но отво рен и Тури стич ки 
инфоцен тар у самом цен тру Инђи је у 
окви ру којег ће запо сле ни из Тури стич
ке орга ни за ци је пру жа ти све нео п ход не 
инфо р ма ци је посе ти о ци ма о тури стич
кој пону ди тог срем ског гра да. Тако ђе, 
посе ти о ци могу да се инфор ми шу и 
путем тури стич ке сиг на ли за ци је, која 

је поста вље на на три лока ци је у цен
тру гра да (код сата, Кул тур ног цен тра и 
згра де Поште).

Срп ска Пра во слав на цркве на општи
на Инђи ја тра ди ци о нал но је орга ни зо
ва ла лити ју инђиј ским ули ца ма. Број но 
све штен ство и гра ђа ни уче ство ва ли су 
у лити ји а са њима и пред сед ник општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак.

М. Ђ.

Кон церт Там бу ра шког саста ва Рав ни ца 
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Усво је на допу на одлу ке
о месним зајед ни ца ма
У фоку су сед ни це Скуп

шти не општи не Ста ре 
Пазо ве, која је одр жа

на 14.јуна биле су све месне 
зајед ни це и њихо ви иве шта
ји о раду са финан сиј ским 
изве шта ји ма за 2020. годи
ну, који су усво је ни већи ном 
гла со ва, као и изве шта ји 
Тури стич ке орга ни за ци је, 
Црве ног крста и Цен тра за 
соци јал ни рад.   На днев ном 
реду је након допу на, било 
чак 29 тача ка.

Након изве шта ја Коми
си је за спро во ђе ње избо ра 
за чла но ве саве та месних 
зајед ни ца, одбор ни ци СО 
Ста ра Пазо ва су већи ном 
гла со ва усво ји ли и изве шта
је о раду са финан сиј ским 
изве шта ји ма за 2020. годи
ну свих 10 месних зајед ни
ца као и допу ну одлу ке о 
месним зајед ни ца ма.

– Нови на је да ће саве
ти месних зајед ни ца моћи 
у свом раду да фор ми ра
ју извр шне одбо ре који ће 
им запра во помо ћи да буду 
про дук тив ни ји, да реа гу
ју брже и да на тај начин 
пома жу гра ђа ни ма у свим 
про бле ми ма са који ма се 
сусре ћу. Извр шни одбо ри по 
новој одлу ци могу да бро је 
и чла но ве извр шног одбо ра, 
али тако ђе могу да га чине и 
они који нису били на листи 
кан ди да та, дакле, они људи 
који нису запра во уче ство
ва ли на избо ри ма за Савет 
за месне зајед ни це, изја ви
ла је Ната ша Мићић, пред
сед ни ца СО Ста ра Пазо ва.

Чла но ви локал ног пар ла
мен та  су подр жа ли пред

лог одлу ке о осло ба ђа њу 
уго сти те ља од пла ћа ња 
накна де за кори шће ње јав
них повр ши на за баште као 
и зах тев „Ласте“ , сао бра ћај
ног пред у зе ћа, да Општи на 
уче ству је у делу тро шко ва 
за пре воз пут ни ка на лини ји 
Голу бин ци – Ста ра Пазо ва 
који су уве ћа ни због изград
ње над во жња ка на пру жном 
пре ла зу.  Завр шни рачун 
буџе та Општи не за 2020. 
годи ну, пла но ви гене рал
не и детаљ не регу ла ци је  у 
неко ли ко места тако ђе су се 
нашли на обим ном днев ном 
реду.  Сед ни ци је при су ство
вао и пред сед ник Општи не 
Ђор ђе Ради но вић са сарад
ни ци ма, који је се освр
нуо на  добро финан сиј ско 
ста ње Општи не и  план ску 
град њу.

– Бори мо се да доби је мо 
ста тус гра да, да пове ћа мо 
број ста нов ни ка, док има
мо вели ки број ком па ни

ја, потре бан је вели ки број 
рад ни ка. Људи се сад на 
тери то ри ју општи не Ста ра 
Пазо ва досе ља ва ју и пот
пу но по пла ну и план ски 
се гра де стам бе не згра де 
у насе љу Банов ци  Дунав, 
Ста рој и Новој Пазо ви. Све 
пра ти мо кроз  инфра струк
ту ру, про је кат кана ли за ци је 
за чети ри места је у при пре
ми и изград ња ће поче ти на 
јесен”, рекао је Ђор ђе Ради
но вић.

На сед ни ци је усво јен и 
изве штај о про лећ ној сетви,  
дато  зеле но све тло на раз
ре ше ње и име но ва ње чла
но ва школ ских одбо ра у 
шко ла ма „Пин ки“ и „Антон 
Ска ла“ у Ста рој Пазо ви, 
тако ђе је оформ ље на  Коми
си ја за род ну рав но прав
ност и Савет за мла де.   Два 
одбор ни ка Душан Крн ди ја 
и Горан Јак шић су под не ли 
остав ке из лич них раз ло га. 

З. К.

Пред сед ник Општи не Ђор ђе Ради но вић

Са седнице Скуп шти не

Пре да ва ње
о архив ској 
гра ђи 

На бес плат ном пре да
ва њу у Белој згра ди у 
Ста рој Пазо ви 16. јуна, 
150 при вред ни ка са тери
то ри је општи не Ста ра 
Пазо ва има ло је при ли ку 
да се упо зна са новим 
Зако ном о архив ској гра ђи 
и архив ској делат но сти. 
Закон је донет про шле 
годи не, али се при ме њу је 
од фебру а ра 2021. 

Шта је архив ска књи га? 
Које су оба ве зе пред у зет
ни ка у вези са архи вом од 
када је донет нови Закон 
о архив ској гра ђи и архив
ској делат но сти? Све ово 
су пита ња која су инте ре
со ва ла при вред ни ке са 
тери то ри је општи не Ста
ра Пазо ва на пре да ва њу у 
све ча ној сали Беле згра
де.

Зако ном су уве де не 
нове оба ве зе за све 
субјек те који ства ра ју 
архив ску гра ђу и доку мен
тар ни мате ри јал  држав
не орга не и орга ни за ци је, 
орга не тери то ри јал не 
ауто но ми је и једи ни ца 
локал не само у пра ве, 
уста но ве, јав них пред у зе
ћа, при вред на дру штва, 
пред у зет ни ке, лица која 
оба вља ју реги стро ва ну 
делат ност.

– Исто риј ски Архив Сре
ма у сарад њи са срем
ском При вред ном комо
ром и општи ном Ста ра 
Пазо ва напра вио је јед ну 
врсту обу ке за све ства ра
о це архив ске гра ђе и 
доку мен тар ног мате ри ја
ла како би се нови закон о 
архив ској гра ђи при бли
жио свим ства ра о ци ма, 
који су у оба ве зи да еви
ден ти ра ју, кла си фи ку ју, 
чува ју и попи су ју архив ску 
гра ђу и пре да ју архи ву у 
закон ском року од 30 
годи на од настан ка, изја
ви ла је Мир ја на Меда лић, 
виши архи вист Исто риј
ског архи ва Сре ма. 

Казне за непо што ва ње 
про пи са уве ћа не су  од 50 
до 200 пута, тако да казне 
које су некад биле до 
10.000 дина ра за прав на 
лица, сада изно се до два 
мили о на дина ра, док су 
казне за одго вор но лице 
до 150.000 дина ра. Ј. Б. 
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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.

ЕКО НОМ СКОТРГО ВАЧ КА ШКО ЛА

Маја Михај ло вић уче ни ца гене ра ци је
Кра јем школ ске годи не већ тра ди

ци о нал но се за мату ран те орга
ни зу је поде ла дипло ме, а ово је 

при ли ка и да се про гла ша ва ју ђаци 
гене ра ци је.  Мала све ча ност је одр
жа на 17. јуна у ста ро па зо вач кој скуп
штин ској сали за мату ран те Еко ном
ско – трго вин ске шко ле Вук Кара џић.

Маја Михај ло вић, уче ни ца IV – 1 
оде ље ња, обра зов ни про фил послов
ни адми ни стра тор, про гла ше на је за 
ђака гене ра ци је у Еко ном ско–трго
вин ској шко ли „Вук Кара џић“. Сва ко
днев но путо ва ње из Крње ше ва ца није 
било лако, а тре ба ло је и мно го тру
да,   рада и одри ца ња, али њен циљ је 
био да нау чи што више.За спор ти сту 
гене ра ци је про гла шен је Пре драг Пје
тло вић, из истог оде ље ња. Ову школ
ску годи ну је у пет оде ље ња завр ши ло 
135 уче ни ка, од којих 38 са одлич ним 
успе хом.  По речи ма уче ни це гене ра
ци је, али и дирек то ра шко ле Вла ди ми

ра Марин ко ва, послед ње две годи не 
су за ову гене ра ци ју биле сасвим ново 
иску ство, и  дру га чи је у одно су на све 
прет ход не.

Пре у зе та дипло ма и све до чан ство  о 

завр ше ном сред њо школ ском обра зо
ва њу, за мла де људе зна чи крај јед ног 
доба, можда нај леп шег дела живо та. 
Ту је поче ла мла дост и ода тле се кре
ће на нови живот ни пут. 

Маја Михај ло вић 

ЛОКАЛНA ФОНДАЦИЈA СТА РА ПАЗО ВА

Одр жа но дона тор ско вече
На пла тоу испред Позо

ри шне сале у Ста
рој Пазо ви 17. јуна, 

Локал на фон да ци ја одр жа
ла је дона тор ско вече, ком 
су при су ство ва ли при вред
ни ци са тери то ри је општи
не, фон да ци ја „Траг“ из Бео
гра да  и Локал на  фон да ци ја 
из Ниша. 

Наступ ђака из шко ле за 
музич ке тален те из Ћупри
је, лага на музи ка вио ли не 
и вио лон че ла Иго ра Васи
ље ви ћа и Жељ ка Иво ви ћа, 
музи ка град ског орке стра 
там бу ра ша и том бо ла, само 
су нека од деша ва ња која су 
уве ли ча ла дона тор ско вече 
Локал не фон да ци је на ком 
се поја вио вели ки број дона
то ра. Про грам и извла че ње 
том бо ле води ла је Алек сан
дра Гудељ, наше позна то 
ТВ лице.  

– Има мо око 40 дона то ра 
и можда још толи ко поје
ди на ца који дају дона ци је. 
Мно го нам је дра го што су 
људи инди ви ду ал ци и што 
су се одлу чи ли да дони ра ју 
новац, јер цифра није бит на, 
бит но је да се шири при ча, 
рекао је Нико ла Рај ко вић из 
Локал не фон да ци је.

На кон кур су „Фон да ци ја 
нашег кра ја“, коју је орга
ни зо ва ла фон да ци ја „Траг“, 
Ста ра Пазо ва је ода бра на 
поред Ниша, Шап ца и Пан
че ва као место са потен ци
ја лом за осни ва ње локал не 
фон да ци је.  

– Про грам „Фон да ци ја 
нашег кра ја“ смо запо че ли 
пре годи ну дана и Ста ра 
Пазо ва је јед на од чети ри 
зајед ни це у који ма подр жа

ва мо раз вој локал них фон
да ци ја. Оне има ју зада так 
да од поје ди на ца и од ком
па ни ја у сво јој зајед ни ци 
при ку пе 15.000 евра. Ста ра 
Пазо ва је пре шла више од 
пола тог пута и на овом ску
пу ми смо им помо гли. Они 
су већ поче ли да при ку пља
ју раз не ини ци ја ти ве у Ста
рој Пазо ви, а рок је 30 јун, 
изја ви ла је Мари ја Митро
вић, дирек тор ка за филан

тро пи ју и парт нер ство „Траг“ 
фон да ци је.

Након одр жа не дона тор
ске вече ри Локал не фон
да ци је  , обез бе ђе но је још 
455.420 дина ра на локал ној 
акци ји гра ђа на, и 227.710 
дина ра дони ра ли су дру
штве но одго вор ни поје дин
ци, при вред ни ци и ком па ни
је, а „Траг фон да ци ја“ је тај 
износ дупли ра ла.

Ј. Б.

Донаторско вече у Старој Пазови



20 23. JUN 2021.  M NOVINE ДРУШТВО

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.

ХУМА НИ ТАР НИ БАЗАР И ТУР НИР У БАСКЕ ТУ

Новац за лече ње 
Лане и Нико ли не

На хума ни тар ном база
ру и тур ни ру, који је 
одр жан у Бео чи ну у 

Шпи це ро вој башти 20. јуна, 
при ку пље но је нешто више 
од 350 хиља да дина ра за 
даље лече ње девој чи ца 
Лане Јова но вић и Нико ли не 
Ради чић. Тур нир у баске ту 
је све ча но отво ри ла пред
сед ни ца Општи не Мир ја на 
Мале ше вић Мил кић, која је 
побед ни ци ма еки пи „Лали
ни хума ни тар ци“ уру чи ла и 
побед нич ки пехар. Број ни 
посе ти о ци су могли да купе 
неки од дома ћих про из во да 
и руч них радо ва, могли су 
да ужи ва ју и у бога том кул
тур ноумет нич ком про гра му, 

а мали ша ни су били оду
ше вље ни три ко ви ма које је 
изво дио мађи о ни чар Вола
ре. 

Девој чи ца Лана Јова но
вић, болу је од спи нал не 
атро фи је миши ћа, и после 
недав ног борав ка на лече
њу Аме ри ци, нео п ход но је 
при ку пи ти још 500 хиља да 
дола ра. Нико ли на Ради чић 
болу је од цере брал не пара
ли зе, а за лек је нео п ход но 
при ку пи ти око 12 хиља
да дола ра. Базар и тур нир 
су орга ни зо ва ли мешта
ни Бео чи на у сарад њи са 
удру же њем хра ни те ља и 
усво ји те ља и роди те ља 
„Радо сни ца“. 

Детаљ са хуманитарног базара

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Коме при ја ви ти 
наси ље

У холу Град ске куће 21. 
јуна у орга ни за ци ји 
покра јин ског заштит ни

ка гра ђа наобуд сма на проф. 
др Зора на Павло ви ћа одр жан 
је саста нак на тему пове ре ње 
у инсти ту ци је и како при ја ви ти 
наси ље. Поред гра до на чел
ни це Све тла не Мило ва но вић 
и проф. др Зора на Павло ви
ћа, уче сни ци окру глог сто
ла су били пред став ни ци 
Поли циј ске упра ве Срем ске 
Митро ви це, виши тужи лач
ки сарад ник Боја на Сто јић, 
пред став ник Основ ног јав
ног тужи ла штва у Срем ској 
Митро ви ци, суди ја Вишег 
суда у Срем ској Митро ви
ци Горан Гњи дић, секре тар 
Основ ног Сања Стан ко вић 
Риба рац, педи ја тар Ненад 
Голу бо вић, пси хо лог Цен тра 
за соци јал ни рад „Сава“ Сла
ђа на Царе вић и пред став ни
ца Вик ти мо ло шког дру штва 
Срби је Сања Ћопић.

– Када је реч о наси љу, 
еду ка ци ја гра ђа на је вео ма 
важна. Мислим да је то први 
корак који тре ба да пре ду
зме мо. С дру ге стра не, гра ђа
ни ма мора мо вра ти ти веру у 
инсти ту ци је. Мој апел је да се 
наси ље при ја ви, без обзи ра 
у ком обли ку се јавља. Тре
ба да поку ша мо зајед но да 

спре чи мо насиље. Тема окру
глог сто ла јесте и шта држа
ва и њене инсти ту ци је могу 
да ура де како би се наси ље 
спре чи ло, рекла је Све тла на 
Мило ва но вић. 

Проф. др Зоран Павло вић 
је казао да је основ на иде
ја скре ну ти пажњу општој и 
струч ној јав но сти на чиње
ни цу да у нашем дру штву 
посто ји нул та толе ран ци ја на 
наси ље али и све жртве могу 
буду сигур не да ће од над ле
жних орга на доби ти подр шку 
и помоћ. 

– Пру жа ње помо ћи се не 
састо ји само у актив но сти ма 
над ле жних држав них орга на, 
пол него и свих дру гих уче
сни ка у самом посту па њу. 
До нул те толе ран ци је није 
лако ни јед но став но доћи. 
Кри вич на при ја ва не под но
си се само сред стви ма јав ног 
инфор ми са ња нити орга ни
за ци ја ма цивил ног дру штва, 
него се под но си над ле жним 
инсти ту ци ја ма. Уло га покра
јин ског заштит ник гра ђа на 
јесте да скре не пажњу јав но
сти и да делу је пре вен тив но 
како бисмо до циља и јед на
ке рав но прав но сти дошли на 
што бржи и без бол ни ји начин, 
рекао је Павло вић. 

К. Вереш

Зоран Павловић Светлана Миловановић
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„ВИШЊИ ЋЕ ВА НАГРА ДА“

Лау ре ат књи жев ник Сели мир Раду ло вић
Жири за доде лу „Вишњи ће ве награ

де“ у саста ву: Сла ви ца Вар ни чић 
(дирек тор Народ не библи о те ке „Симе
он Пишче вић из Шида), Срђан Мале
ше вић (дирек тор Кул тур но обра зов ног 
цен тра Шид), Бла го је Бако вић (књи
жев ник из Врба са) и Миро слав Алек
сић (књи жев ник из Новог Сада) 11. 
јуна је јед но гла сно одлу чио да ово го
ди шњи добит ник буде Сели мир Раду
ло вић.

Жири сма тра да је Сели мир Раду
ло вић сво јим доса да шњим књи жев
нич ким радом заслу жио да му се име 
истак не међу добит ни ци ма овог зна
чај ног при зна ња. Његов глас сеже 
до првот ног зна че ња прве речи која 
беше на самом почет ку. Та реч је од 
библиј ских вре ме на и саме Библи је 
као првот не књи ге на све ту про шла 
кроз мудра иску ства ста ра ца и нашла 
достој ног слу жи те ља и песнич ког под

ви жни ка у пева њу Сели ми ра Раду ло
ви ћа. Доса да шњи добит ни ци „Вишњи
ће ве награ де“ су Добри ца Ерић, 
Сло бо дан Раки тић, Мило ван Вите зо
вић, Дра го мир Брај ко вић, Радо мир 
Андрић, Перо Зубац, Крсти во је Илић, 
Здрав ко Крста но вић, Бла го је Бако вић, 
Мати ја Бећ ко вић и Миро слав Алек сић.

Лау ре а ту ће награ да бити уру че на 
на ово го ди шњим „Вишњи ће вим дани
ма“ у сеп тем бру.

Медијски пројекат „Шид општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА „СИМЕ ОН ПИШЧЕ ВИЋ“

Књи ге за сле пе и сла бо ви де

Дирек тор Спе ци јал не библи о те ке за 
сли је па и сла бо ви да лица Репу бли ке 
Срп ске Жели мир Ради но вић у прат њи 
само стал ног струч ног сарад ни ка за 
раз вој и уна пре ђе ње сарад ње у про
свје ти, кул ту ри и умјет но сти у Пред
став ни штву Репу бли ке Срп ске у Срби ји 
Бори сла ва Мак си мо ви ћа и сле пе књи
жев ни це из Бања лу ке Бор ке Тадић, 
посе ти ли су 15. јуна Народ ну библи о те
ку „Симе он Пишче вић“ у Шиду и том 
при ли ком дони ра ли књи ге за сле па и 
сла бо ви да лица. 

На покло ну у виду књи га писа них 

Бра је вим писмом као и на више дела у 
виду аудиокњи га гости ма се захва ли ла 
дирек то ри ца библи о те ке Сла ви ца Вар
ни чић. 

Пред сед ник Скуп шти не Општи не 
Тихо мир Ста мен ко вић рекао је да посе
та пред ста вља наста вак добре сарад
ње изме ђу општи не Шид и Пред став ни
штва Репу бли ке Срп ске у Срби ји.

У скло пу посе те сле па књи жев ни ца 
Бор ка Тадић изве ла је моно дра му „У 
зна ку бије лог шта па“, која гово ри о иза
зо ви ма са који ма се сле пи људи суо ча
ва ју у живо ту.

БИКИЋ ДО
Руше ње мај ског дрве та

У Бикић Долу 20. јуна је одр жа на 
тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја 
„Руше ње мај ског дрве та“. 

Мај ско дрво се сади кра јем апри
ла, а руши на Духо ве, уз музи ку, 

песму и игру. Сим бол је дола ска 
лета, сре ће и љуба ви. Овај ста ри 
оби чај су Руси ни доне ли пре више 
од два века, мигри ра ју ћи из Сло вач
ке у ове кра је ве, а негу ју га и данас.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

Деца су украс све та

Тра ди ци о нал ном мани фе ста ци јом 
испра ће на је још јед на гене ра ци ја пред
шко ла ца. Завр шна при ред ба ПУ „Јели ца 
Ста ни ву ко вић – Шиља“ одр жа на је у 
Руском дво ру у Шиду. Под сло га ном 
„Деца су украс све та“, уз посеб но ода
бра не музич ке нуме ре, пле сом, игром и 
песмом уз апла уз и осмех роди те ља, 
бака и дека, деца су се на једин ствен 
начин опро сти ла од врти ћа и зако ра чи ла 
у јед но ново погла вље живо та, које са 
собом носи изве сне оба ве зе и одго вор
ност. Општи на Шид буду ћим прва ци ма 
жели мно го успе ха.

ГАЛЕ РИ ЈА

Вече посве ће но
Пер си ди Шума но вић

Пово дом годи шњи це смр ти Пер си де 
Шума но вић, мај ке вели ког срп ског сли ка
ра Саве Шума но ви ћа, у Гале ри ји сли ка 
„Сава Шума но вић“ одр жа но је „Вече 
посве ће но Пер си ди Шума но вић“. О Пер
си ди и поро ди ци Шума но вић гово рио је 
Радо ван Сре мац виши кустос. Вече су 
насту пом обо га ти ли уче ни ци Основ не 
музич ке шко ле „Филип Вишњић“.

Делегација из Бањалуке у посе ти Библи о те ци
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20. ДАНИ ВИНА У РИВИ ЦИ

Вина ри ја „Тана ско вић“
апсо лут ни побед ник

Апсо лут ни побед ник ривич ких 20. 
Дана вина је Вина ри ја „Тана ско
вић“ из Кру ше дол Прња во ра, 

која је била нај бо ља и када је про из
вод ња црве ног вина у пита њу. У кате
го ри ји розеа нај бо ља је била Вина ри ја 
„Вој но вић“ из Беге ча, а када је бело 
вино у пита њу, нај бо ље је било оно 
про из ве де но у Вина ри ји „Одро вач ки“ у 
Риви ци. Нај бо ље воћ но вино про из ве
де но је у Вина ри ји „Пастор њиц ки“ у 
Ерде ви ку.Ти резул та ти су били позна
ти још у фебру а ру, када се „Дани вина“ 
у Риви ци тра ди ци о нал но одр жа ва ју, 
али је све ча ност и оку пља ње про из во
ђа ча и посе ти ла ца мани фе ста ци је 
уприличенa 19. јуна, када је то епи де
ми о ло шка ситу а ци ја дозво ли ла. 
Струч на коми си ја за оце ни ва ње је 
сачи ње на од 12 врхун ских ено ло га 
који су ове годи не оце њи ва ли 238 при
сти глих узо ра ка. Мани фе ста ци ју „Дани 
вина“ у Риви ци орга ни зо ва ло је Зави
чај но дру штво „Фру шко гор је“ из Риви
це, МЗ Риви ца и Општи на Ириг.

Покро ви те љи су  Покра јин ски секре
та ри јат за пољо при вре ду и Покра јин
ски секре та ри јат за при вре ду и тури
зам. 

Ово го ди шње јуби лар не Дане вина у 
Риви ци отво рио је Ненад Ива ни ше
вић, покра јин ски секре тар за при вре ду 
и тури зам. Он је актив но укљу чен у 
про мо ци ју вој во ђан ског тури зма који у 

про те клих неко ли ко месе ци беле жи 
пове ћа ње ноће ња за 20 про це на та. 

– Зајед но са Покра јин ским секре та
ри ја том за пољо при вре ду и Раз вој ним 
фон дом пла ни ра мо раз вој рурал ног 
тури зма, посеб но воде ћи рачу на о 
жен ском пред у зет ни штву.Мислим да је 
кључ на реч „зајед но“, нико сам не 
може да ура ди ништа. Наста ви ће мо 
да ради мо на про мо ци ји тури зма, а  
нема тури зма без инфра струк ту ре, 
тако да се тру ди мо да напра ви мо 
путе ве и доста смо већ изгра ди ли у 
ири шкој општи ни – иста као је Ива ни
ше вић.

Сла ви ша Сми ља нић, пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це Риви ца Пла
ке ту поча сни гра ђа нин је уру чио Бошку 
Вучу ре ви ћу, пред сед ни ку При вред не 
комо ре Вој во ди не. 

  Задо вољ ство ми је да сам ја добио 
ово пре сти жно при зна ње. Вино је део 
пољо при вре де и  тури зма,  вино је то 
које дово ди вин ски тури зам, то пра ви  
новац и то гово рим као човек из При
вред не комо ре. Људи тре ба да дола зе 
ова мо, да купу ју вино, да одсе да ју у 
окру жњу и да се од тога напра ви корист 
и посао. Мислим да сте ви у Риви ци на 
добром путу да то оства ри те, јер Фру

Сла ви ша Сми ља нић, Нема ња Тана ско вић и Горан Ерор

Са манифестације
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шка гора, као вин ска реги ја, има пре ко 
80 реги стро ва них комер ци јал них вина
ри ја. У Вој во ди ни је 160 реги стро ва них 
вина ри ја и има око 6.000 хектара под 
вино гра ди ма, дакле има мо све усло ве, 
вина су нам изван ред на. Ово је пра ви 
пут да се бори мо за раз вој тури зма – 
пору чио је Бошко Вучу ре вић.

У име локал не само у пра ве вина ре и 
госте је поздра вио Оли вер Огње но вић, 
начел ник Општин ске упра ве који је, 
тако ђе, ука зао на зна чај али и потен ци
јал ири шке оптши не у раз во ју рурал ног 
тури зма.

Нема ња Тана ско вић из Вина ри је 
„Тана ско вић“ из Кру ше дол Прња во ра, 
који је апсо лут ни побед ник 20. Дана 
вина, има два хек та ра вино гра да, а 
про из вод њом се баве 10 годи на. 

– У овој сезо ни смо при ме њи ва ли 

сву агро тех ни ку, води ли рачу на о све
му, ски да ли лишће да гро жђе боље 
сазри.Награ ђен нам је црве ни мер лот 
из бер бе 2020. Имам ита ли јан ски 
ризлиг, мер лот и хам бург мускат. Само 
се овим бавим и може од тога да се 
живи. Нисам оче ки вао награ ду и зато 
је награ да леп ша – рекао је Нема ња. 

У Вина ри ји „Тана ско вић“ се годи шње 
про из ве де око 10.000 лита ра вина, а и 
они углав ном, про да ју како то кажу „на 
кућ ном пра гу“.

Још од подне ва на про сто ру око 
Дома кул ту ре је био поста вљен шатор 
са вели ким бро јем посе ти ла ца који су 
могли да купе, пре све га, вина, раки ју, 
сухо ме сна те про из во де, кола че, али и 
орган ске про из во де. За сва ког је било 
поне што, а за све су ту били и там бу
ра ши. С. Џаку ла

Пре саме цере мо ни је отва ра ња и 
доде ле при зна ња за нај бо ље, Чедо
мир Божић, покра јин ски секре тар за 
пољо при вре ду, посе тио је Вина ри ју 
„Одро вач ки“ у Риви ци и то у прат њи 
Гора на Еро ра, пред сед ни ка Зави чај
ног дру штва „Фру шко гор је“ и вла сни
ка Саве Одро вач ког. Чедо мир Божић 
је иста као да Покра јин ски секре та ри
јат за пољо при вре ду рас по ла же буџе
том који може да одго во ри на све 
потре бе пољо при вред ни ка, као што је 
и ова вина ри ја, чији вла сник годи шње 
про из ве де нешто пре ко 10.000 лита
ра вина, а такав начин орга ни зо ва ња 
и рада подр жа ва и Покра јин ски секре
та ри јат. 

– Недав но је завр шен кон курс који 
је наме њен про из во ђа чи ма вина, али 
и раки је. На рас по ла га њу је било 50 
мили о на дина ра. У току је оце њи ва
ње под не тих зах те ва и за неко ли ко 

дана ћемо зна ти резул та те кон кур са. 
Сви који су пре да ли при ја ве које су у 
скла ду са кри те ри ју ми ма у кон кур су, 
доби ће сред ства – рекао је Божић и 
додао да у наред ној годи ни оче ку је и 
више сред ста ва за вина ре, а Покра
јин ски секре та ри јат ће подр жа ва ти и 
даље ова кав вид мани фе ста ци ја.

Он је иста као да се у целој Вој во ди
ни, пого то во у Сре му, беле жи екс пан
зи ја винар ства и вино гра дар ства. 
Сава Одро вач ки да у зави сно сти од 
годи не про из ве де од 10 до 15 хиљада 
лита ра вина, а план је да дође до 
20.000 лита ра. 

– Пла си рам вина од куће, а и не 
желим да на дру га чи ји начин про да
јем. Већи на мојих купа ца дола зи зато 
што су од дру гих чули за мене, кад на 
јед ној мани фе ста ци ји упо знам јед ног 
новог куп ца, ја сам сре ћан – каже 
Сава Одро вач ки.

Подр шка про из во ђа чи ма вина

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.

ЦРВЕ НИ КРСТ

При зна ња за хуманост

Црве ни крст Ири га, у сарад њи са 
локал ном само у пра вом и ОШ „Доси теј 
Обра до вић“, орга ни зо вао је пово дом 
Свет ског дана добро вољ них дава ла ца 
крви, 14. јуна, све ча ност на којој су доде
ље на при зна ња дава о ци ма који су, нај
ви ше пута дали крв, као и они ма који су 
међу дава о ци ма по први пут.

Захвал ни це и пла ке те је доби ло укуп
но 19 дава ла ца, у том бро ју је њих седам 
који су први пут дали крв: Јован ка Вук
ми ро вић, Алек сан дра Крстић, Мони ка 
Шикет, Мар ко Шко рић, Павле Стон чик, 
Сава Товља нић и Миле на Вла хо вић.  
Пет пута су дали крв Јован Павић, Дејан 
Спре мић и Гри го ри је Васић, док је Нико
ла Нешко вић био десет пута добро вољ
ни дава лац. 

Ђор ђе Јан ко вић, Дани јел Мади и Сло
бо дан Радој чић су дали крв 35 пута, док 
је Пла ке ту за 50 пута дату крв добио 
Митар Томић из Ири га.

На овој све ча но сти, којој је при су ство
вао и Мио драг Бебић, заме ник пред сед
ни ка Општи не, доде ље не су и при год
не награ де уче ни ци ма нижих раз ре да 
основ не шко ле који су уче ство ва ли на 
ликов ном кон кур су „Крв живот зна чи“.

ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Награ ђе ни уче ни ци
Пово дом обе ле жа ва ња Дана руског 

јези ка, 6. јун, када је рођен песник Алек
сан дар Пушкин, Руски цен тар нау ке и 
кул ту ре у Бео гра ду је рас пи сао наград ни 
кон курс на тему  „Руски језик – изу зе тан 
језик“. На кон кур су су уче ство ва ли и уче
ни ци ири шке Основ не шко ле „Доси теј 
Обра до вић“ Нађа Сто ја нов и Мати ја 
Бабић. Жири Руског цен тра нау ке и кул
ту ре награ дио је Нађу и Мати ју дипло
мом за актив но  уче шће и  кре а ти ван 
при ступ на кон кур су видеофил мо ва  
„Руски језик – изу зе тан језик“, као  и 
њихо ву  заин те ре со ва ност за руски језик 
и Руси ју при год ним покло ном. Цере мо
ни ја про гла ше ња побед ни ка одр жа на је 
у Руском цен тру нау ке и кул ту ре 10. јуна, 
уочи Дана Руси је.

 С. Џ.

Чедо мир Божић и Сава Одро вач ки
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У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН МУПА И ДАН ПОЛИ ЦИ ЈЕ

Смотра на Градском тргу

На Тргу Ћире Миле ки ћа 
20. јуна обе ле жен је Дан 
Мини стар ства уну тра

шњих посло ва, сла ва Мини
стар ства и Дан поли ци је. Том 
при ли ком је орга ни зо ван так
тич котех нич ки збор, а посе ти
о ци су могли  да се упо зна ју 
са вешти на ма, опре мом и 
вози ли ма која поли ци ја кори
сти у свом раду.  Изло же на су 
поли циј ска вози ла и пра те ћа 
опре ма (патрол ни ауто мо би
ли, сао бра ћај ни мото ци кли, 
ватро га сна вози ла, чамац, 
„мари ца”, џип, ком би ИЈП, 
дрон, ватро га сна опре ма и 
опре ма за форен зи ку), у при
су ству над ле жних поли циј ских 
слу жбе ни ка и њихо вих ста ре
ши на. Поред вели ког бро ја 
гра ђа на, овом дога ђа ју је при
су ство ва ла гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић и 
начел ник Град ске упра ве за 
кул ту ру и спорт Васиљ Шево. 
Гра до на чел ни ца је при пад ни
ци ма Мини стар ства уну тра

шњих посло ва и Поли ци је 
чести та ла обе ле жа ва ње Дана 
МУПа и сла ву и захва ли ла се 
на  све му што чине за Митров
ча не како би се осе ћа ли без
бед ни је. Тако ђе, она је при су
ство ва ла све ча ној цере мо ни ји 
у Бео гра ду, где је пре ко хиља
ду нових при пад ни ка МУПа 
поло жи ло закле тву. 

– Заи ста је било лепо и све
ча но. Лепо је виде ти те мла де 
људе који ће свој буду ћи 
посао, живот и кари је ру посве
ти ти очу ва њу без бед но сти 
гра ђа на Репу бли ке Срби је, 
изја ви ла је Све тла на Мило ва
но вић.

На Тргу Ћире Миле ки ћа је 
при ка зан део капа ци те та који
ма рас по ла же Поли циј ска 
упра ва у Срем ској Митро ви
ци. Жељ ка Аврић, порт па рол
ка ПУ Сремска Митровица, 
рекла је да је на глав ној све
ча но сти у Бео гра ду све ча ну 
закле тву поло жи ло укуп но 60 
мла дих људи који ће сво ју 

слу жбу наста ви ти у Срем ској 
Митро ви ци. 

–  Реч је о 50 поли циј ских 
слу жбе ни ка и 10 при пад ни ка 
Оде ље ња за ван ред не ситу а
ци је, буду ћих ватро га са ца
спа си ла ца. Један од кон цеп
та, одно сно стра те шких опре
де ље ња рада поли ци је у 
наред ном пери о ду, јесте рад у 
локал ној зајед ни ци. Овај так
тич котех нич ки збор је један 
део тог кон цеп та. То зна чи да 
кроз сарад њу са гра ђа ни ма 
тре ба да се пре по зна и реша

ва буду ћа без бед но сна про
бле ма ти ка. Поли циј ски слу
жбе ни ци и ватро га сциспа си о
ци су увек ту да помог ну, 
зашти те, поја ча ју без бед ност 
и сигур ност наших гра ђа на. Ту 
су посеб но да мла дим људи
ма и деци помог ну саве том и 
раз го во ром и ова кви непо
сред ни кон так ти са гра ђа ни ма 
су у ства ри један од добрих 
начи на да они стек ну и очу ва
ју пове ре ње у поли ци ју, рекла 
је Жељ ка Аврић.

З. Попо вић

Жељ ка АврићСве тла на Мило ва но вић

Тех нич котак тич ки збор на Тргу

Пово дом Свет ског дана 
зашти те живот не сре ди не 
Основ на шко ла „Сло бо дан 
Бајић Паја“ у Срем ској Митро
ви ци доби ла је реци кла жно 
остр во.  Ово је једи на шко ла 
у гра ду која није има ла реци
кла жно остр во. Ком па ни ја 
„Купер стан дард“ се обра ти ла 

Јав ном кому нал ном пред у зе
ћу „Кому на ли је“ са жељом да 
се успо ста ви сарад ња и дони
ра опре ма за реци кла жу, а 
све у циљу поди за ња све сти о 
зна ча ју зашти те живот не сре
ди не и пра вил не сепа ра ци је 
отпа да, посеб но код нај мла
ђих гене ра ци ја.

ОШ „СЛО БО ДАН БАЈИЋ ПАЈА“

Реци кла жно остр во
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УДРУ ЖЕ ЊЕ „СТИЛ МЛА ДИХ“ РУМА

Посе та пор ту гал ских настав ни ка
Сре ди ном јуна у Руми је 

бора ви ла еки па про фе со ра из 
Пор ту га ла из шко ле Agru pa
men to de Esco las Vale Tamel, у 
окви ру про гра ма Ера змус+. 

– Они су посма тра ли рад 
коле га настав ни ка који раде 
са уче ни ци ма са посеб ним 
потре ба ма или уче ни ци ма који 
се обра зу ју по инди ви ду а ли
зо ва ном моде лу уче ња – каже 
Ива на  Стан ко вић из рум ског  
Удру же ња „Стил мла дих“.

Током борав ка, гости из 
Пор ту га ла су са сво јим дома
ћи ни ма посе ти ли и Шко лу за 
сред ње и основ но обра зо ва ње 

„Ради вој Попо вић“ из Срем
ске Митро ви це, као и Сред њу 
струч ну шко лу „Бран ко Ради
че вић“ и Основ ну шко лу „Иво 
Лола Рибар“ из Руме. 

– Том при ли ком пор ту гал
ски настав ни ци су пра ти ли 
рад и мето де сво јих коле га из 
наше земље, као и која се све 
опре ма кори сти како би се час 
што ква ли тет ни је реа ли зо вао. 
Било је вре ме на да виде и 
наше кул тур ноисто риј ске спо
ме ни ке и упо зна ју се са тра ди
ци јом нашег наро да – исти че 
Ива на Стан ко вић.

С. Џ.

РУМ СКА ПИЈА ЦА

Због хлад ног про ле ћа
ску пље воће и повр ће

Рум ска пија ца нај по се ће ни ја је субо
том, када већи на гра ђа на кори
сти сло бод но пре под не, одла зи у 

набав ку и бира нај по вољ ни је сезон ско 
воће и повр ће за сво ја дома ћин ства, тако 
је било и у субо ту 20. јуна. Про дав ци су 
обо га ти ли сво је тезге воћем и повр ћем 
које је у овом лет њем пери о ду нај тра же
ни је. Мари шка Мад нић, иску сан је про да
вац на пија ци и каже да има пуно муште
ри ја, наро чи то сада када је ситу а ци ја са 
пан де ми јом повољ ни ја. Већа посе ће
ност пија це, наро чи то субо том, сва ка ко 
допри но си бољој зара ди, каза ла нам је 
Мари шка. 

 Субо те у мају и јуну доно се солид
не паза ре, не могу да се жалим. Толи
ке годи не сам на пија ци, и при ме ћу јем 
да дола зе људи да купу ју, без обзи ра на 
то што посто је и мар ке ти. Имам ути сак, 
да кроз пија цу сва ко воли да про ше та и 
нешто купи, јер нуди добар избор све жег 

воћа и повр ћа. У овом пери о ду, лак ше 
нам је да ради мо, већа је цир ку ла ци ја 
људи. Има чак и стра на ца, који купу ју 
наше про из во де на пија ци. Раду јем се 
томе што су мере попу сти ле, и што је 
више људи на пија ци који желе да купу ју 
код нас, каже Мари шка. 

Она дода је да се разно воће и повр
ће може про на ћи на њеној тезги, откри ва 
каква је пону да, и шта гра ђа ни нај ви ше 
купу ју. 

 Од воћа нај ви ше се про да ју руште ви 
по цени од 150 дина ра, и вели ка је потра
жња за виш ња ма. Ове годи не сла бо су 
роди ле, а на то је ути цао мраз. Оне су 
ску пље, кило грам виша ња кошта 200 
дина ра. Поче ла је и про да ја бре скви, које 
су тако ђе, ове годи не сла бо роди ле па их 
нема сва ка тезга на нашој пија ци. Осим 
тога, про да је мо и повр ће од којег се нај
ви ше купу је мла ди кром пир, чија је цена 
70 дина ра по кило гра му, сва ка ко нижа 

у одно су на рани је. Пара дајз држи исту 
цену,још нема дома ћег па се може наћи 
углав ном уво зни пара дајз. Ту је и мла ди 
лук који се солид но про да је и то јеф ти но. 
Купус је овог про ле ћа на цени због хлад
ног вре ме на, сла бо је успео људи ма због 
мра зе ва који су нас заде си ли у апри лу, и 
мар ту. То је доста ути ца ло на повр ће, а 
наро чи то на воће, каже Мари шка

Цене сезон ског воћа и повр ћа вари
ра ју, зави сно од пијач не тезге сва ког 
про дав ца, па се тако цене за кило грам 
кром пи ра кре ћу од 50 до 60 дина ра, нај
тра же ни ји је сва ка ко мла ди кром пир по 
цени од 30 дина ра па на више, коли ко 
је и кило кра став ца. Мла ди лук се може 
наба ви ти по цени од 100 дина ра за три 
кома да, што већи на про да ва ца исти че 
као повољ но. Дома ће јаго де се сла би је 
про на ла зе на пијач ним тезга ма, за раз
ли ку од руште ва и виша ња, који се кре ћу 
по цени од 150 до 250 дина ра.  К. В.

Мари шка Ман дић
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РУМ СКО ВАША РИ ШТЕ

Одр жа на „Штра па ри ја да“

У Руми на ваша ри шту, 
13. јуна је  одр жа на 12. 
„Штра па ри ја да“, која је 

оку пи ла вели ки број љуби те
ља коња, посеб но хлад но крв
ња ка који су се так ми чи ли у 
извла че њу тру па ца. „Штра па
ри ја да“ је има ла међу на род ни 
карак тер, јер је било уче сни ка 
и из Босне и Хер це го ви не, а 
тра ди ци о нал но било је так
ми ча ра из чита ве Срби је, који 
хлад но крв ња ке гаје само из 
љуба ви, а „Штра па ри ја де“ су 
једи на места на која их изво
де.

Када је пре 12 годи на Миле 
Ђока но вић орга ни зо а во прву 
„Штра па ри ја ду“ у Руми, није 
оче ки вао да ће мани фе ста ци
ја бити вео ма добро при хва
ће на и да ће на јед ном месту 
оку пи ти и до пет хиља да 
људи. Упра во је ова 12. пока
за ла да је инте ре со ва ње за 
так ми че ње хлад но кр ва ња ка 
у вучи тру па ца вео ма зани
мљи во, па је као и доса да на 
рум ско ваша ри ште сти гло и 
посе ти ла ца, али и так ми ча ра 
из свих кра је ва. Послед њих 
годи на је хлад но крв ња ка све 
више и у Сре му, а сво ју спо
соб ност и спрем ност пока за
ли су на овој мани фе ста ци ји.

– Мени је посеб но дра
го што је Штра па ри ја да и на 
под руч ју Сре ма добро при
хва ће на. Срем ци, посеб но 
они који се баве узго јем коња 
зна ју каква је то љубав пре ма 
тим живо ти ња ма и зато уче
ству ју на ова квим мани фе
ста ци ја ма редов но. Када сам 
раз ми шљао да ли да поч нем 

са овим так ми че њем, кон так
ти рао сам два при ја те ља који 
су тако ђе били за то и тако је 
кре ну ло. Нека ко већ од прве 
Штра па ри ја де сам знао да 
смо ура ди ли пра ву ствар, 
каже Миле Ђока но вић орга
ни за тор Штра па ри ја де.

И ове годи не, так ми че ње 
је орга ни зо ва но у три кате
го ри је. У лакој тежи на тру па
ца је била 1500 кило гра ма, у 
сред њој 1750, а у тешкој 2100 
кило гра ма. Так ми ча ри кажу 
да нису пре ви ше при пре ма
ли коње, важно им је само да 
буду део так ми че ња, а пла
сман је у дру гом пла ну.

– Бавим пољо при вре дом 
па нисам имао пре ви ше вре
ме на да при пре мам коње за 
ово так ми че ње. Ина че, при
пре ме нису нешто што оба ве
зно мора да се ради. Важно је 
да коњ има добру кон ди ци ју 
тако да пред так ми че ње мало 
више пажње покло ни мо кон

ди ци ји коња који ће уче ство
ва ти у трци,  а што се мене 
тиче,  важно ми је да уче ству
јем и да коњи кре ну у трку, а 
резул тат какав год да буде, 
а ћу бити задо во љан, каже 
Миле Турај лић так ми чар из 
Буди са ве.

Кило ме три нису били пре
пре ка за дола зак так ми ча
ра из ино стран ства, али и из 
свих кра је ва наше земље. 
Вла сни ци ових хлад но крв ња
ка оби ла зе све мани фе ста
ци је ова кве врсте, а мно ги 
од њих се диче и осво је ним 
меда ља ма и пеха ри ма.

– Ова рум ска и „Штра па ри
ја да“ у мом селу Цвет ке код 
Кра ље ва су нај бо ље. У Руму 
дола зим од самог почет ка и 
вео ма сам задо во љан орга ни
за ци јом и самим так ми че њем. 
Мој пар коња за вучу је осва
јао број не награ де и пеха ре, 
тако да сам вео ма задо во
љан, речи су Луке Вуко ва из 

села  Цвет ке код Кра ље ва.
На „Штра па ри ја ди“ у Руми 

прво место у лакој и сред њој 
кате го ри ји при па ло је пару 
коња вла сни ка  Жар ка Нико
ли ћа из Лозни це, а у тешкој 
нај у спе шни ји је био пар хлад
но крв ња ка вла сни ка Симе 
Сими ћа из Ваље ва. Током 
так ми че ња било је забра ње
но уда ра ње и мал тре ти ра ње 
коња.

– Било који вид наси ља над 
живо ти ња ма је забра њен, а 
коњи су има ли ста зу дугу 100 
мета ра, а уко ли ко је не пре
ђу за пет мину та, коли ко је 
дозво ље но вре ме, мери се 
дужи на пре ву че не ста зе, каже 
Сла ђа на Ђока но вић коор ди
на тор рум ске Штра па ри ја де.

Наред на Штра па ри ја да 
у Сре му зака за на је за 22. 
август у Жар ков цу, наја вљу ју 
из Удру же ња „Вра нац“ из тог 
села.

З. М.

Миле Ђокановић Миле Турајлић Лука Вуков
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МЕЂУ РЕД НА КУЛ ТИ ВА ЦИ ЈА ВОЋ ЊА КА И ВИНО ГРА ДА

Важна агро тех нич ка мера 
про тив коро ва
Међу ред на кул ти ва ци ја 

заса да воћа и вино
ве лозе за Мила на 

Пупов ца из Руме је посеб но 
у првим годи на ма раз во ја 
тих кул ту ра, изу зет но важна. 
Каже да свој засад воћа и 
вино ве лозе држи чистим, 
без коро ва, иако се сада иде 
на масов но затра вљи ва ње. 
Ско ро сва ких неде љу дана 
оба вља кул ти ва ци ју наиз ме
нич но тањи ра чом и сетво
спре ма чем. Сма тра да је у 
првим годи на ма изу зет но 
важно заса де држа ти чистим. 

– Засад шљи ве  има 88 
ста ба ла чачан ске лепо ти
це,а засад вино ве лозе има 
80 кале мо ва. Бра ним их од 
коро ва међу ред ном кул ти ва
ци јом, наиз ме нич но сетво
спре ма чем и тањи ра чом и то 
само про стор изме ђу редо ва, 
док у самом реду кори стим 
деси кант и то у сплит апли ка
ци ји. Мања доза у два пута, 

а ника ко не кори стим тотал
не хер би ци де, каже Милан 
Пупо вац воћар и вино гра дар 
из Руме.

Међу ред на кул ти ва ци ја за 
сада је оба ве зна агро тех нич
ка мера, а већ после три или 
чети ри годи не и овај засад 
воћа и вино ве лозе биће 
затра вљен како би био деко

ра тив ни ји и леп ше изгле дао.
– За сада су заса ди чисти 

без коро ва. Међу тим, после 
три или чети ри годи не пусти
ћу их да затра ве, с тим што 
ће ситу а ци ја тада бити дру га
чи ја. Изме ђу редо ва ће бити 
тра ва, а око 80 цен ти ме та ра у 
самим редо ви ма биће ста ње 
јало вог уга ра, што ће допри

не ти и деко ра тив но сти и леп
шем изгле ду заса да , дода је 
Пупо вац, док заса ди не дођу 
до тог ста ди ју ма, кул ти ва ци ја 
ће се оба вља ти ско ро сва ких 
неде љу дна. Пупо вац каже 
да чим коро ви ник ну, меха
ни за ци ју ста вља у погон, јер 
лак ше је ради ти кад је коров 
мали или у фази ница ња.

Милан Пуповац

ШАШИН ЦИ И ЈАРАК

При ку пља ње пести цид ног отпа да
При ку пља ње амба ла

же од упо тре бље них 
хемиј ских пре па ра та 

завр ше но је у првој поло ви
ни овог месе ца на под руч ју 
Сремскe Митровицe. Ово је 
сед ма годи на заре дом како 
митро вач ки пољо при верд ни
ци одла жу амба ла жни отпад, 
а под се ти мо про шле годи не 
је при ку пље но пет тона отпа
да који је лаге ро ван на за то 
пред ви ђе ном месту. И ове 
годи не акци ју је орга ни зо а ва
ла Пољо при вред на струч на 
слу жба у Срем ској Митро ви ци 
и Аген ци ја за рурал ни раз вој.

Послед њи дан при ку пља ња 
амба ла же био је резер ви сан 
за Шашин це и Јарак. И пољо
при вред ни ци у тим сели ма 
су реши ли да се на без бе дан 
начин реше амба ла же од упо
тре бље них хемиј ских пре па
ра та и тако зашти те себе и 
сре ди ну у којој живе. Има ју ћи 
у виду чиње ни цу да се ова 
акци ја спро во ди већ седам 
годи на, пољо при вред ни ци ма 
је сасвим јасан зна чај ова кав 
начин одла га ња ама ба ла жног 
отпа да.

– У селу ско ро да и нема 
више сеља ка, па је спа ло  

на то да неко ли ко људи у 
селу ради сву земљу. Ипак, 
довољ но је да се тих неко
ли ко људи анга жу је и завр ше 
посао, и самим тим поља ће 
да буду чисти ја. Ја радим 60  
јута ра земље и све што смо 
син и ја потро ши ли на нашој 
њиви, амба ла жу смо сачу ва
ли и пре да ли је када је дошло 
вре ме за то. Сада имам мању 
коли чи ну амба ла же за пре
да ју, зато што смо сма њи ли 
заса де. Акци ји при ку пља ња 
отпа да се тре ба ода зва ти. 
Исто као што тре ба еду ко ва ти 
мла де да не баца ју лимен ке 

по гра ду, тако тре ба и људе 
на селу, јер су оба јед на ко 
опа сан отпад. Про блем јесте 
што се амба ла жни отпад баца 
по њива ма, али можда је још 
већи про блем увоз и генет ски 
моди фи ко ва на хра на сум њи
вог ква ли те та. Ипак, до нас је 
да ура ди мо све што може мо, 
а то је да амба ла жни отпад не 
баца мо по кана ли ма, већ да 
га одло жи мо на ова квој акци
ји, рекао је Јован Попо вић, 
пољо при вред ник из Шаши на
ца.

Да би што бви ше пољо при
вред ни ка чуло за акци ју при

ку пља ња ама ба ла жног отпа
да, укљу чи ле су се и месне 
зајед ни це које су оба ве шта
ва ле о дату му и сат ни ци пре
да је. Рани је су амба ла жни 
отпад пре да ва ли пољо при
вред ни ци који обра ђу ју мање 
повр ши не, а сада су се акци ји 
ода зва ли и тако зва ни вели ки 
про из во ђа чи. 

– Мало се побољ ша ла 
ситу а ци ја и пољо при вред ни
ци доно се отпад, али мислим 
да би акци ја била још успе
шни ја када би над ле жни који 
је спро во де план актив но сти 
обја ви ли рани је, бар у апри лу, 
када почи ње про лећ на сетва. 
Десет дана пред саку пља ње, 
добар део отпа да је већ одба
чен, па се деси да људи нити 
га носе нити чува ју код куће, 
каже Живан  Томић, секре тар 
Месне зајед ни це Шашин ци.

Под се ти мо, пре  почет ка 
акци је при ку пља ња амба
ла жног отпа да, у Срем ској 
Митро ви ци је одр жан рад ни 
саста нак изме ђу пред став ни
ка Аген ци је за рурал ни раз вој, 
Пољо при вред не струч не слу
жбе и пред став ни ка месних 
зајед ни ца. 

 З. М.

Јован Поповић Живан Томић
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ИНТЕР ВЈУ: МАР КО ГРА БЕЖ, ГЛУ МАЦ

Прву глу мач ку награ ду 
добио баш у Руми
Мла ди глу мац Мар ко 

Гра беж, нај ши рој 
публи ци је сва ка ко нај

по зна ти ји по јед ној од глав них 
уло га, инспек то ра Зече ви ћа у 
дру гој сезо ни јед не од наших 
нај бо љих сери ја „Сен ке над 
Бал ка ном“. 

У позо ри шту, у пред ста ви 
„Читач“ БДП  глу ми глав ну 
уло гу Миха е ла Бер га, за коју 
је добио награ ду за нај бо љег 
глум ца на недав но одр жа ном 
25. Позо ри шном фества лу у 
Ужи цу. Зани мљив пода так, 
који га везу је за Руму јесте то 
да је на 20. Арт Тре ма фесту 
2017.  годи не, за уло гу у пред
ста ви „Ука лу пљи ва ње“ добио 
награ ду жири ја публи ке, али 
је у тој пред ста ви играо жен
ски лик, Зор ку.

М НОВИ НЕ: После сми ри
ва ња ситу а ци је са коро на
виру сом, позо ри шта се 
отва ра ју, пред ста ве игра ју... 
Шта за Вас, као глум ца, зна
чи повра так позо ри шној 
игри и кон так ту са публи
ком?

МАР КО ГРА БЕЖ: Зна те, 
тек када нешто што је ина че 
уоби ча је но, на сво јој кожи 
осе ти те да нема те, као што је 
у овом слу ча ју реч, тек онда 
схва ти те коли ко је то део вас 
и коли ко вам недо ста је. Када 
је ситу а ци ја нор мал на, кад 
пред ста ве функ ци о ни шу, 
некад има те тај однос, као 
кад одла зи те на посао нисам 
баш у рас по ло же њу да играм. 
Онда када пре ста ну пред ста
ве, ствар но схва ти те коли ко 
вам је то потреб но. 

Коли ко је било тешко 
игра ти у пред ста ви „Читач“ 
с обзи ром на то да је публи
ка има ла при ли ку и да про
чи та роман и одгле да 
филм? Да ли је можда 
посто ја ла боја зан да ће 
људи поре ди ти филм или 
роман са пред ста вом?

Можда јесте у почет ку 
посто ја ла та боја зан, али ви 
брзо усво ји те комад на ком 
ради те, то поста не апсо лут но 
ваше и забо ра ви те на било 
који дру ги фор мат у којем је 
рађен овај роман. Ми се 
нисмо држа ли фил ма, ја сам 
га само јед ном погле дао и то 
кад је сни мљен. Држа ли смо 
се рома на и то нам је била 
глав на води ља да ура ди мо 
ову пред ста ву.

Како сте дожи ве ли лик 
Миха е ла Бер га којег игра те 
у пред ста ви?

Миха ел Берг је лик са којим 
сва ко од нас може да се пои
сто ве ти, јер је осо ба пуна кон
тра дик тор но сти и диле ма, 
што карак те ри ше сва ког од 
нас. Пред ста ва пра ти три 
њего ве фазе у њего вом 
сазре ва њу: кад је баш мали, у 
неким мла да лач ким годи на ма 
када сазре ва и одла зи на 
факул тет и тре ћа фаза је 
када је човек сред њих годи на.  
Кроз комад види мо његов 
раз вој, начин на који се суо ча

вао са ства ри ма, које су га 
сусти за ле. При ка зан је однос 
са Ханом Шмиц, кроз који 
види мо њего ву про ме ну: 
коли ко је Хана на њега ути ца
ла, коли ко је пот пу но про ме
ни ла његов живот. То је потре
сно кад види те,  са јед не 
стра не мла дог Миха е ла који 
има вољу за живо том и осе ћај 
да је његов цео свет и онда 
сле де ћа сце на види те њега у 
педе се тим годи на ма поми ре
ног, оту пе лог, који нема мно го 
амби ци ја и иде кроз живот са 
свим тим што га је обе ле жи
ло.

Ова пред ста ва је изу зет на 
по мно го чему, изме ђу оста
лог, на недав но одр жа ном 
Позо ри шном фести ва лу у 
Ужи цу је осво ји ла број не 
награ де: за нај бо љу пред
ста ву, за нај бо љу режи ју, 
мушку уло гу, коју сте Ви 
доби ли и за жен ску уло гу, 
коју је доби ла Мир ја на Кара
но вић. 

Заи ста нисмо оче ки ва ли да 
ћемо доби ти толи ко награ да и 
баш нас је то нај ви ше обра до
ва ло, били смо зате че ни. Осе
ти ло се од почет ка да ради мо 
нешто добро. Има ли смо сре
ћу у несре ћи, да се пре ми је ра 
отка зи ва ла услед пан де ми је, 
и има ли смо зато доста вре
ме на да ову пред ста ву она ко 
темељ но спре ми мо.

Шта за Вас  зна чи ова 
награ да и какав је однос био 
са Мир ја ном Кара но вић, као 
јед ном изу зет ном глу ми
цом? Ви сте  ипак мно го 
мла ђи од ње,  какав је тај 
однос био не само као лико
ви  у пред ста ви, већ као 
ствар не лич но сти?

Кад сте са неким на сце ни, 
мора те пот пу но да ану ли ра те 
и деми сти фи ку је те тај при ват
ни кон текст дивље ња пре ма  
неком ко је већ оства рен и 
врхун ска је глу ми ца као што је 
Мира. Кад сте на сце ни, кад 
има те парт не ра, мора те га 
гле да ти као лика у пред ста ви 
и ту не сме да посто ји ника кав 
при ват ни кон текст нити 
дивље ње нити било која дру
га емо ци ја, већ само оно што 
је у самом кома ду. Сма трам 

Мар ко Гра беж (фото Курир)

Мар ко у пред ста ви „Ука лу пљи ва ње“ у Руми
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да је то изу зет но, јер смо успе
ли да кроз ства ра ње пред ста
ве овла да мо тиме да је бит но 
само оно што се деша ва у 
пред ста ви.  На то сам целој 
еки пи захва лан. Мени је у 
сушти ни, награ да за уло гу у 
„Чита чу“ прва већа награ да у 
кари је ри. Једи ну награ ду, што 
је зани мљи во, коју сам добио 
на неком  Фести ва лу пре ове 
је упра во у Руми са пред ста
вом „Ука лу пљи ва ње“ на 20. 
Арт Тре ма фесту, када је 
пред сед ни ца жири ја била Ана 
Софре но вић.

Сви мла ди људи који буду 
при мље ни на Ака де ми ју 
сва ка ко има ју тале нат и 
мању или већу хари зму. 
Шта је то што опре де ли 
неког глум ца да кре не одмах 
у неке добре про јек те, као 
ви на при мер. У сери ји „Сен
ке над Бал ка ном“  игра ли 
сте инспек то ра Зече ви ћа. 
Старт је био више него успе
шан.

 Када је реч о уло га ма које 
сам доби јао, ствар но морам 
да кажем да сам имао сре ће 
од самог почет ка. Од факул те
та да играм у ква ли тет ним 
про јек ти ма и онда негде себи 
поста ви те стан дард, да зна те 
како тре ба. Кад има те сре ћу 
да већ први про јек ти на почет
ку кари је ре буду такви какве 
сам ја доби јао, онда жели те 
да наста ви те тим путем. Зна
те чему стре ми те и онда се 
негде и пре по зна ју сарад ни ци. 
Кад ми је јасно шта желим, 
онда ми је јако лако пре по зна
ти се и пове за ти са исто ми
шље ни ци ма за неке про јек те, 
а неке апсо лут но одба ци ти.

Да ли је у пла ну или је већ 
у току реа ли за ци ја неког 
новог зна чај ног про јек та?

Може те оче ки ва ти пре ми је
ру фил ма „Нечи ста крв“, он  се 
сни мао про шле годи не и пре
ми је ра се оче ку је, мислим,  
негде у сеп тем бру. То је вели
ки про је кат од којег ће касни је 
бити и сери ја. Милу тин Петро
вић је  режи рао филм, а ја 
тума чим лик Ефен ди Мите 
познат из рома на „Нечи ста 
крв“, јако се раду јем томе. 
Воја Нано вић је писао сце на
рио. Он је поме шао неко ли ко 
кома да Боре Стан ко ви ћа као 
што су „Нечи ста крв“, „Кошта
на“ и неко ли ко њего вих при по
ве да ка. Сце на рио  пра ти и 
живот пре самог нара ти ва у 
рома ну, пра ти мла ђег Ефен ди 
Миту, цео живот те поро ди це 
пре самог рома на, тако да ће 
се у самој сери ји, касни је тај 
кла сич ни део из рома на при
ка за ти, а у фил му је живот 
поро ди це пре дога ђа ја из 
рома на. С. Џаку ла

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Позо ри шна сезо на поче ла
пред ста вом „Читач“ БДПа

После осмо ме сеч не 
пау зе, позо ри шни 
про грам у рум ском 

Кул тур ном цен тру „Бра на 
Црн че вић“ запо чео је јед
ном изу зет ном пред ста вом 
и тако потвр дио доса да шњу 
чиње ни цу да рум ска публи
ка има при ли ку да одгле да 
зна чај на оства ре ња нај по
зна ти јих позо ри шних кућа.

Реч је о пред ста ви „Читач“ 
Бео град ског драм ског позо
ри шта режи се ра Бори са 
Лије ше ви ћа, у којој игра ју 
Мир ја на Кара но вић, Мар ко 
Гра беж, Сло бо данБода 
Нин ко вић, Јадран ка Селец, 
Мили ца Зарић и Иван 
Томић.

Романoм „Читач“ немач ки 
књи жев ник и прав ник Бер
нхард Шлинк је ушао међу 
вели ка не свет ске књи жев
но сти. Ово дело је ана ли за 
кон флик та после рат не 
гене ра ци је с холо ка у стом и 
кон цен тра ци о ним лого ри ма 
и покре ће  морал на пита ња 
о исправ но сти суђе ња 
наци сти ма у после рат ној 
Немач кој. Тако ђе, сни мљен 
је и филм по овом рома ну, а 
позна та глу ми ца Kејт Вин
слет је 2009. годи не награ
ђе на Оска ром за нај бо љу 
глав ну жен ску уло гу.

  Рад ња се деша ва десет, 
пет на ест и два де сет пет 
годи на после Дру гог свет
ског рата, када су после ди
це рата још живе, а зло чин
ци су и даље ту, пре о бра же

ни у мир не гра ђа не. Пита ње 
је какав став зау зе ти пре ма 
неко ме ко је почи нио рат ни 
зло чин, гле да ти га искљу чи
во кроз при зму гре ха или у 
тој осо би која је поред тебе 
потра жи ти и нешто дру го  
каже о рома ну и пред ста ви 
реди тељ Борис Лије ше вић.

Ката ри на Фили по вић, 
дирек тор ка Кул тур ног цен
тра „Бра на Црн че вић“, исти
че да је пред ста ва „Читач“ 
има ла сво ју пре ми је ру у 
Бео град ском драм ском 
позо ри шту про шле годи не. 

– „Читач“ је прва пред ста
ва у Кул тур ном цен тру 
после окто бра 2020. годи не. 
Добро су позна ти раз ло зи 
затва ра ња заве са – коро на 
и мере без бед но сти због 
пан де ми је. Зато нам је ова 
пред ста ва, иако са упо ла 
сма ње ним капа ци те том 
публи ке, сти гла као пра во 
осве же ње након осмо ме
сеч не пау зе. Kултурни цен
тар ,,Бра на Црн че вић“ је 
хра бро ушао у пре го во ре, 
не зна ју ћи у шта се упу шта. 
Ишли смо том логи ком да је 
с наше стра не бит но при ба
ви ти инфор ма ци је о позо
ри шној пону ди и цена ма, 
затим пове за ти тер ми не 
умет нич ке пону де са пан де
миј ским могућ но сти ма и 
при ба ви ти мишље ње и став 
над ле жних о без бед но сном 
тре нут ку који би се могао 
сма тра ти повољ ним за 
поче так рада позо ри шта – 

исти че Ката ри на Фили по
вић. 

Она дода је да се још увек 
пред ста ве неће гле да ти у 
пуној сали Кул тур ног цен
тра, већ са упо ла мање гле
да ла ца.

Поред позо ри шног, нешто 
рани је поче ле су и филм ске 
про јек ци је, али и про бе кул
тур ноумет нич ких дру шта
ва. 

 И у тим слу ча је ви ма се 
при др жа ва мера као што је 
без бед на дис тан ца, носе се 
маске и не пра ве про бе у 
ску че ним про сто ри ја ма са 
пре ве ли ким бро јем лица. 
Напро тив, све је при ла го ђе
но пан де ми ји. То важи и за 
био скоп ски репер то ар, који 
сада реа ли зу је мо са новим 
тех нич ким могућ но сти ма, 
јер смо наба ви ли нови  про
јек тор за 2Д и 3Д про јек ци је. 
Сада смо у при пре ма ма за 
Kултурно лето, које нам је 
про шле годи не било ускра
ће но. Уста но ве кул ту ре  
Зави чај ни музеј Рума, Град
ска библи о те ка ,,Ата на си је 
Стој ко вић“, Тури стич ка 
орга ни за ци ја, Kултурни 
цен тар ,,Бра на Црн че вић“ 
даће и више него што су 
мисли ле да могу, све у 
циљу ожи вља ва ња и 
поврат ка живо ту који би се 
могао назва ти вред ним 
људ ског досто јан ства – 
иста кла је дирек тор ка КЦ 
„Бра на Црн че вић“ Ката ри на 
Фили по вић. С. Џаку ла

Ката ри на Фили по вић Сце на из пред ста ве „Читач“
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Струч ња ци кажу да је 
рит мич ка гим на сти ка 
спорт у коме се раз ви

ја осе ћај за ритам, покрет и 
гра ци о зност. Пред ста вља 
ком би на ци ју бале та, пле са 
и гим на сти ке, а све то се 
изво ди са рекви зи ти ма. 
Када су деца мала, вежба ју 
без рекви зи та, а са осам 
годи на већ узи ма ју рекви зи
те у руке: обруч, вија чу, тра
ку, чуње ве и лоп ту. Јед ном 
реч ју, рит мич ка гим на сти ка 
пред ста вља спој умет но сти, 
спор та и покре та. „Сири јус 
022“ је први клуб рит мич ке 
гим на сти ке у Срем ској 
Митро ви ци и осно ван је 
2015. годи не. У клу бу тре ни
ра 80 девој чи ца, а так ми

чар ска еки па се састо ји од 
25 гим на сти чар ки. Током 
шест годи на посто ја ња, овај 
клуб је забе ле жио вели ке 
успе хе.  На Држав ном 
првен ству у кате го ри ји Б 
про грам груп них вежби, које 
је недав но одр жа но, 
Митров чан ке су биле нај бо
ље. Како каже Маја Рохаљ, 
тре нер и пред сед ник клу ба, 
рит мич ка гим на сти ка зах те
ва изу зет не мото рич ке спо
соб но сти и пре ци зност. 

– Изба ци ва ње рекви зи та 
било којим делом тела мора 
бити тач но усме ре но. Вели
ке су гре шке када се рекви
зит не ухва ти. Међу тим, док 
вежбач не стиг не до тре нин
га са рекви зи ти ма, прво се 

савла да ју базич ни еле мен
ти: окре ти, балет ски окре ти, 
рав но те жа и ско ко ви. Када 
дође мо до рав но те же окре
та и ско ко ва, онда смо 
спрем ни за рекви зи те. Мала 
деца поста ју озбиљ ни спор
ти сти од сед ме до деве те 
годи не. Касни је се све пове
зу је. Роди те љи нај пре дово
де децу због здра вља и 
лошег држа ња, гоја зно сти, 
што је чест про блем данас. 
Овај спорт у сво јој бази тра
жи мла ђу децу. Пре по руч
љи во је да се поч не са тре
нин зи ма са чети ри годи не, 
можда и рани је. Рит мич ка 
гим на сти ка је део гим на сти
ке, при па да базич ним спор
то ви ма. То не зна чи да ће 

дете бити одмах врхун ски 
спор ти ста и нау чи ти све са 
пет годи на. Тек са шест 
годи на деца се могу так ми
чи ти, каже на почет ку раз го
во ра Маја Рохаљ.

Она дода је да „Сири јус 
022“ има три кате го ри је 
прва ка Срби је. У кадет ској и 
мла ђој кате го ри ји 2017.
годи не овај клуб је био први 
у Срби ји, а од 2018. годи не 
Митров чан ке углав ном 
поне су барем јед но одлич је 
са так ми че ња. 

– Ове годи не има мо прва
ки ње у кате го ри ји пио нир ки.
То су девој чи це 2011. и 
2012. годи ште. Тако ђе, про
шле годи не је Маша Жива
нић осво ји ла на Држав ном 

КЛУБ РИТ МИЧ КЕ ГИМ НА СТИ КЕ „СИРИ ЈУС 022“

Тако мале, а већ шам пи он ке

Рит мич ки клуб „Сири јус 022“

Маја Рохаљ Маша Жива нић Ана Про кић Анђе ла Јан ко вић

Ове годи не има мо 
прва ки ње у кате го

ри ји пио нир ки.То 
су девој чи це 2011. 

и 2012. годи ште. 
Тако ђе, про шле 
годи не је Маша 

Жива нић осво ји ла 
на Држав ном 

првен ству у инди
ви ду ал ном Ц про

гра му брон за ну 
меда љу, каже Маја 

Рохаљ, тренер 
клуба
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ПРВИ ФУД БАЛ СКИ ТУР НИР ЗА
ДЕВОЈ ЧИ ЦЕ У СТА РИМ БАНОВ ЦИ МА

Куп пра вих дама

У Ста рим Банов ци ма на 
тере ну Шко ле фуд ба
ла „Вој во ди на“ 13.јуна 

одр жан је тур нир у фуд ба
лу за девој чи це под нази
вом „Куп пра вих дама 2021“. 
Ово је први ова кав тур нир 
за девој чи це од осни ва ња 
првог жен ског фуд бал ског 
клу ба у ста ро па зо вач кој  
општи ни.

Трав на ти терен, лоп те, 
копач ке, дре со ви и радо сни 
узви ци након постиг ну тог 
гола при зо ри су са фуд
бал ског тур ни ра „Куп пра
вих дама 2021. Ово га пута 
глав ни, акте ри су девој чи це 
чија је љубав пре ма фуд ба
лу иста као и код њихо вих 
вршња ка мушког пола. 

– Тре ни ра мо три пута 
недељ но, поне дељ ком, 
сре дом и субо том. Нај ви
ше воли мо фуд бал, трча ње 
и шути ра ње лоп те. Фуд бал 
као спорт опу шта, одмо ри
мо се на тере ну од шко ле, 
кажу Ана ста си ја Хре нек из 
Ста ре Пазо ве и Оља Миља
нић из Новог Сада.

На тур ни ру су уче ство
ва ли нај бо љи клу бо ви који 
има ју жен ске селек ци је: 
Црве на Зве зда, Рад, Вој
во ди на, Спар так Субо ти ца, 
Земун, Инђи ја и мно ги дру
ги. Ова кви тур ни ри недо ста
ју мла ђим жен ским еки па ма.

– Овај тур нир зна чи мно
гим клу бо ви ма као попу ла
ри за ци ја жен ског фуд ба ла у 
Срби ји и Вој во ди ни. У овом 
узра сту девој чи це игра
ју углав ном са деча ци ма 
или про тив деча ка. Оне су 
се јако обра до ва ле што ће 

игра ти напо кон са девој чи
ца ма у свим кате го ри ја ма,  
рекли су  Сан дра Срем че
вић, пред сед ни ца Жен ског 
фуд бал ског клу ба Црве на 
Зве зда и Артур Бич из Спар
та ка.

Дома ћин тур ни ра је Жен
ски фуд бал ски клуб „Пра ве 
даме” и орга ни зо ва ли су га 
у част осни ва ња првог жен
ског фуд бал ског клу ба у 
општи ни Ста ра Пазо ва.

– Гене рал но, фуд бал у 
нашој општи ни је у пово ју, 
девој чи це су до сада углав
ном тре ни ра ле са деча ци
ма. У нашем клу бу сада 
има мо 35 девој чи ца раз
ли чи тог узра ста.  Има мо и 
две девој чи це које су већ у 
селек ци ји Вој во ди не, нагла
ша ва  Пре драг Пре до је вић, 
осни вач овог клу ба.

Дра ги ша Зече вић, селек
тор жен ске кадет ске репре
зен та ци је Срби је, при су
ство вао је тур ни ру .

– Дра го ми је да се у 
општи ни Ста ра Пазо ва 
осни ва жен ски фуд бал
ски клуб, дра го ми је и да 
је при ја вље но све више  
девој чи ца. Овде смо дошли 
да подр жи мо еки пе, јер је 
ово леп под стрек за даљу 
будућ ност, рекао је Зече вић.

Послед њих неко ли ко 
годи на је екс пан зи ја жен ског 
фуд ба ла код нас, захва љу
ју ћи про јек ти ма Фуд бал ског 
саве за и УЕФА и одр жа ва њу 
раз вој не лиге за девој чи
це. Уско ро, као и у дру гим 
спор то ви ма, гото во сва ки 
клуб ће има ти сво ју жен ску 
селек ци ју. Д. Г.

Тур нир у жен ском фуд ба лу

Медијски пројекат „НАШЕ ПРИЧЕ: Аматерски и школски спорт у Срему“

првен ству у инди ви ду ал ном 
Ц про гра му брон за ну меда
љу. Код нас у клу бу  сва 
деца кре ћу са тре нин зи ма 
од груп них вежби и вре ме
ним се   укљу чу ју у систем 
так ми че ња. Нај пре има мо Ц 
про грам груп них вежби, које 
су при ла го ђе не њихо вим 
спо соб но сти ма. Ода тле се 
издво ји тален то ва ни је и 
спо соб ни је дете, које се уво
ди у Б про грам груп них 
вежби. Из Б индви ду ал ног 
про гра ма, издва ја ју се инди
ви ду ал ни вежба чи. Оне су 
тада већ спрем не, упо зна ле 
су се са спор том, насту пом, 
судиј ском коми си јом, музи
ком и покре том и тада су 
спрем не да се инди ви ду ал
но баве овим спор том, каже 
Маја.

Она дода је да рит мич ка 
гим на сти ка није толи ко 
попу ла ран спорт у Срби ји, 
али се од 2005. годи не у том 
погле ду види помак. 

– Засту пље ност овог 
спор та на теле ви зи ји је 
мала. Ми смо дру штво које 
воли колек тив ни спорт, али 
тре ба деци, која желе да 
насту па ју сама, дати шан су. 
Не мислим ништа про тив 
колек тив них спор то ва. Сма
трам да инди ви ду ла ни 
спорт не тре ба да поти ре 
колек тив ни и обр ну то. Али, 
сви тре ба да има ју избор и 
спорт мора да буде досту
пан сва ко ме, исти че Маја. 

Наша саго вор ни ца исти че 
да се на тре нин зи ма клу ба 
„Сири јус“ учи мно го више. 
Деца нау че да савла да ју 
мно ге стра хо ве.

– Данас су деци ства ри, 
које су пре биле сасвим нор
мал не, попут пада, огре бо
ти не и слич ног пот пу но 
непо зна те. Деци се на тре
нин зи ма код нас и то деша
ва. Пад ну, огре бу се, али 
нау че да иду даље. То је 
важно за пре ва зи ла же ње 

живот них пре пре ка, да када 
иза ђу из сале и када се нађу 
у некој непо зна тој ситу а ци ји 
нау че како да страх пре ва
зи ђу. То је оно што се у спор
ту нау чи. Нау че да пошту ју 
ред, рад и ауто ри тет, то јест, 
тре не ра, каже Маја.

Maша Жива нић, има 14 
годи на и од 2015. годи не 
тре ни ра рит мич ку гим на сти
ку. 

– Рит мич ку гим на сти ку 
сам поче ла да тре ни рам јер 
ми се сви дела. Вео ма је 
еле ган тан спорт. Про шле 
годи не на Ц инди ви ду ал ним 
вежба ма сам била тре ћа у 
Срби ји, ове годи не сам 
оства ри ла нешто мало 
лоши ји успех. Овај спорт ме 
чини срећ ном. Себе у будућ
но сти видим као успе шног 
важба ча у А про гра му. То ми 
је циљ, каже Маша.

Десе то го ди шња Анђе ла 
Јан ко вић каже да тре ни ра 
од сво је шесте годи не.

– Након неко ли ко годи на 
које сам про ве ла у груп ним 
вежба ма, сада тре ни рам 
инди ви ду ал но. Ове годи не 
на Првен ству Срби је сам у 
кате го ри ји са обру чем била 
пета, без рекви зи та сам 
била сед ма, а у укуп ном 
пла сма ну сам била шеста, 
чиме сам задо вољ на, исти
че Маја

Ана Про кић има девет 
годи на, а за њу тре нер Маја 
Рохаљ каже да је истра јан и 
озби љан вежбач. 

– Део сам еки пе која је 
осво ји ла прво место у на 
Првен ству Срби је у груп ним 
вежба ма. Так ми чим се и 
инди ви ду ал но. Били смо на 
тур ни ру у Мла де нов цу где 
сам била тре ћа, у Новом 
Саду сам осво ји ла сед мо, а 
у Сви лајн цу 15. место.  Дру
га ри ми често кажу да сам 
од гуме, када виде шта све 
могу да изве дем, каже Ана.

З. Попо вић

Клуб „Сири јус 022“ одр
жа ва тре нин ге у сали за 
физич ко у Митро вач кој 
гим на зи ји, али због саме 
при ро де спор та она није 
аде кват на. 

– Потреб на нам је вели
ка сала која је висо ка шест 
мета ра и то због вежби са 

рекви зи ти ма. Овај спорт 
зах те ва и до шест тре нин
га недељ но, који тра ју два 
или три сата. Надам се да 
ће нам се усло ви ускоро 
про ме ни ти и да ћемо у 
висо кој сали моћи да тре
ни ра мо са рекви зи ти ма, 
исти че Маја.

Недо ста так
аде кват не сале
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РУМА

Сре му да се раду јеш
– прсте да поли жеш

„Сре му да се раду јеш – 
прсте да поли жеш“ је назив 
прве мани фе ста ци је, која је 
после дуже пау зе, због пан де
ми је коро навиру са, одр жа на 
19. јуна у Руми.

Уче сни це мани фе ста ци је су 
биле чла ни це удру же ња жена 
из Добри на ца, Клен ка, Кра ље
ва ца и Сте ја но ва ца, које су на 
штан до ви ма пред ста ви ле сво
је про из во де, као и  фол клор на 
гру па АНИП „Бран ко Ради че
вић“, Там бу ра шка бан да ГТО 
„Бран ко Ради че вић“ и Музич ко 
удру же ње Арт Футу ра.

Орга ни за то ри су били Тури
стич ка орга ни за ци ја Руме, као 
и уста но ве кул ту ре: Кул тур ни 

цен тар, Град ска библи о те ка и 
Зави чај ни музеј. 

– Ова мани фе ста ци ја је 
веза на за него ва ње тра ди ци
је и кул ту ре  Сре ма и Руме, а 
има поред изло жбе ног, и про
дај ни кара как тер. Нарав но, 
жели мо да поста не тра ди ци о
нал на. Мислим да ће сви они 
који су данас дошли ужи ва ти, 
а то је ујед но, и пра ви увод за 
сле де ћа деша ва ња током Кул
тур ног лета – иста кла је Татја
на Дошен, дирек тор ка Тури
стич ке орга ни за ци је Општи не. 

Она је наја ви ла и поче так 
Кул тур ног лета које ће тра ја ти 
од 1. јула до 30. авгу ста и пла
ни ра на су број на деша ва ња: 
кон цер ти, кул тур не вече ри, 
раз не мани фе ста ци је, мини 
кон цер ти и днев не жур ке. 

Све ово орга ни зу ју и при
пре ма ју за Румља не, али и 
све који посе те Руму, уста но
ве кул ту ре Кул тур ни цен тар, 
Град ска библи о те ка и Зави
чај ни музеј, као и Тури стич ка 
орга ни за ци ја.

Сне жа на Бог да но вић, пред
сед ни ца Удру же ња „Кра љев
чан ке“ из Кра ље ва ца иста кла 
је да, упра во све оно што су 
изло жи ле на штан ду, а то су 
сла ни и слат ки про из во ди и 
дома ћа ради ност, пот кре пљу ју 
назив мани фе ста ци је „Сре му 
да се раду јеш – прсте да поли
жеш“. 

– Све је лепо орга ни зо ва но 

Татја на Дошен

Удру же ње жена Кра љев чан ке

Биља на Попо вић
Јова но вић

Наступ фол клор не гру пе
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и тре ба ло би сада да се чешће 
оку пља мо. Ове годи не има мо 
у пла ну доста мани фе ста ци ја, 
уче ству је мо и на деша ва њи
ма у Врњач кој и Нишкој бањи. 
Про шле годи не смо се мало 
дру жи ли, биле смо зау зе те 
поне ким хума ни тар ним радом, 
шиле смо маске, везле смо и 
шиле маске и за децу у шко
ли, нисмо баш миро ва ле ни 
за  вре ме коро не – рекла је 
Сне жа на и позва ла све у Кра
љев це 18. јула када се одр жа
ва мани фе ста ци ја „Без жита 
нема живо та“.

Биља на Попо вић Јова но
вић, пред сед ни ца Саве та МЗ 
Сте ја нов ци исти че да су се 
Сте ја нов чан ке радо ода зва ле 
пози ву за ову мани фе ста ци ју, 
јер су жене жељ не дру же ња. 

– Ово је сада прва мани фе
ста ци ја, брзо смо се спре ми
ле за њу, а поред кола ча, које 
жене тра ди ци о нал но пра ве, 
има мо и више врста реза на ца. 
Све од дома ћих јаја и бра шна. 
Ту су и руч ни радо ви, ћили ми, 
тор бе, а има мо и пре сли цу која 
се рани је кори сти ла – рекла је 
Биља на Попо вић Јова но вић.

Она каже да су ове мани
фе ста ци је и при ли ка да жене 
нешто зара де од про да је сво
јих про из во да.

Ката ри на Фили о вић, дирек
тор ка Кул тур ног цен тра „Бра
на Црн чвић“,  ука за ла је на 
зна чај ова квих мани фе ста ци ја 
које оку пља ју жене и при ка зу ју 
шта све оне могу да напра ве, 
а реч еј о дома ћим, већ забо
ра вље ним про из во ди ма. 

 Иде ја је да жене поч ну да 
про да ју и да поч ну да зара ђу ју. 
Дра го ми је да се, после коро
не, напо кон нешто покре ће и 
да су то баш жене ура ди ле. У 
рум ској општи ни има мо само 
три реги стро ва на удру же ња, 
која нема ју где да се пока жу, 
нема ју где да  про да ју то што 
напра ве. Посто ји удру же ње 
које нема где да се саста је, а 
реги стро ва но је, то је удру же
ње жена „Љиљан“ из  Клен ка. 
Има мо и жене у Сте ја нов ци ма 
које има ју где да се саста ју, 
али нису реги стро ва не. Тру ди
ће мо се да помог не мо сви ма – 
рекла је Ката ри на Фили по вић.

Овој мани фе ста ци ји је при
су ство ва ла и Алек сан дра 
Ћирић, заме ни ца пред сед ни ка 
Општи не Рума. 

– Пра во је задо вољ сто да се 
конач но вра ћа мо нор мал ном 
начи ну живо та. Општи на Рума 
као одго вор на локал на само
у пра ва сва ка ко подр жа ва рад 
удру же ња жена које се тру де 
да очу ва ју тра ди ци ју ових про
сто ра, чиме су Срем и Рума 
изу зет но бога ти, а наше жене 
има ју шта да пока жу – иста кла 
је Алек сан дра Ћирић.

С. Џаку ла

ОМШ „ТЕО ДОР ТОША АНДРЕ ЈЕ ВИЋ“, РУМА

Одр жа но више
кон це ра та на отво ре ном

Основ на музич ка шко
ла „Тео дор Тоша 
Андре је вић“ орга ни

зо ва ла је низ кон це ра та и 
то у Руми, али и општи на ма 
где су фор ми ра на издво је на 
оде ље ња ове шко ле.

Кон церт не актив но сти су 
запо че ле 14. и 15. јуна кон
цер ти ма у дво ри шту саме 
шко ле у који ма су уче ство
ва ли соли сти, хор и орке
стар.

  Тре ну ци про ве де ни уз 
живу музи ку уче ни ка, дело

ва ли су леко ви то на публи ку, 
која је испу ни ла дво ри ште 
наше шко ле. На кон цер ту 
су, поред уче ни ка издво је
ног оде ље ња у Пећин ци ма, 
насту пи ли и њихо ви дру га ри 
из Ста ре Пазо ве и Ири га – 
каже Дар ко Ђокић, дирек тор 
ОМШ „Тео дор Тоша Андре
је вић“. 

Шко ла је орга ни зо ва ла још 
један кон церт и то  испред  
рум ског КЦ „Бра на Црн че
вић“ 16. јуна. На отво ре ном 
про сто ру мла де музи ча ре је 

слу ша ло пре ко сто ти ну гра
ђа на. Поред соли ста, насту
па ли су и орке стри, а први 
пут је насту пио и ново фор
ми ра ни дувач ки орке стар, 
као и там бу ра шки орке стар.

Шко ла пла ни ра да одр жи 
и кон церт у Ста рој Пазо ви 
23. јуна у холу Кул тур ног 
цен тра, као и тра ди ци о нал
ни Све ча ни кон церт који 
ће се у рум ском Кул тур ном 
цен тру одр жа ти 25. јуна у 18 
часо ва. 

С. Џаку ла

Кон церт у Руми

ОШ „ДУШАН ЈЕР КО ВИЋ“, РУМА

Ико на мини стру поли ци је 
Александру Вули ну
Пово дом обе ле жа ва ња 

сла ве и Дана Мини
стар ства уну тра шњих 

посло ва, уче ни ци рум ске 
ОШ „Душан Јер ко вић“ су 
Алек сан дру Вули ну, мини
стру уну тра шњих посло ва, 
19. јуна уру чи ли ико ну Све
тих Тро ји ца, коју су лич но 
изра ди ли.

Мини стар Алек сан дар 
Вулин је захва лио на покло
ну, али је додао да је то 
поклон за све оне који раде 
у поли ци ји, који чува ју децу 
сва ко днев но и на које мали
ша ни могу да се осло не. 
Јер, како је иста као мини
стар, није дан поли ца јац није 
иза брао ту про фе си ју да би 
неко ме чинио зло, већ да би 
чинио добро.

Дирек тор ка шко ле Ната
ша Ста нић је иста кла да 
су уче ни ци рад на ико ни 

поче ли у четвр том раз ре
ду, ради ли су на њој годи ну 
дана у чему им је подр шку 
пру жио њихов веро у чи тељ 
Коста Стје па но вић.

Она је ука за ла да су ђаци 
ове шко ле ура ди ли око 60 
ико на, од којих се у згра ди 
шко ле  нала зи 15, док су 

чети ри покло ње не  раз ли чи
тим инсти ту ци ја ма у Руми. 

Сто па ма рум ске шко ле су 
кре ну ле и шко ле из дру гих 
општи на, како би пока за ле 
на који начин се негу ју тра
ди ци ја и вера, као теме љи 
држа ве.

С. Џ.

Ико на мини стру Вули ну 
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Хла дан туш
Црти це са Европ ског

Европ ско првен ство у фуд ба лу је у 
пуном зама ху и чека ју нас утак ми це 
нока ут фазе. Тешко је при ча ти о овом 
тур ни ру а не иста ћи чиње ни цу да се 
по први пут у исто ри ји оди гра ва на 
ова кав начин и у ова квим окол но сти
ма. Нека ко је општи ути сак да је 
УЕФА ома ну ла са иде јом да се Првен
ство оди гра ва у 11 раз ли чи тих европ
ских гра до ва. Ма коли ко то егзо тич но 
зву ча ло, посеб но сиро ти њи која на 
дру га чи ји начин не би има ла при ли ку 
да пра ти ова кве мече ве и да у свом 
гра ду орга ни зу је неку утак ми цу 
Европ ског првен ства, пре о вла да ва 
ути сак пот пу ног хао са и нео прав да но
сти ова кве орга ни за ци је. Неке репре
зен та ци је су фаво ри зо ва не чиње ни
цом да су дома ћи ни и игра ју на свом 
тере ну, док су неке селек ци је при мо
ра не да пре ва ле хиља де кило ме та ра 
и пола тур ни ра про ве ду у путу.

За дра му на самом стар ту Европ
ског побри нуо се дан ски фуд ба лер 
Кри сти јан Ерик сен, који је буквал но 
умро на тере ну, али су га саи гра чи и 
лекар ска еки па успе шно реа ни ми ра
ли. Деч ко је већ пуштен из бол ни це. 
Ова при ча, која је чита ву пла не ту на 
моме нат оста ви ла без тек ста, ипак се 
завр ши ла „хепи ендом“.

Ту су и бра ћа Ронал до и Пог ба који 
су се као нешто узје ба ли про тив спон
зо ра так ми че ња. Прво је Ронал до 
скло нио фла ши це кокаколе на кон фе
рен ци ји за штам пу, саве ту ју ћи гле да о
ци ма да пију воду. Испра тио га је Фрн
цуз, слич ним гестом, само што су ово
га пута фасо ва ле фла ши це пива. Све 
би то било лепо и кра сно када не би 
зна ли да исте те морал не гро ма де не 
пре за ју од рекла ми ра ња неких дру гих 
брен до ва. И сам Ронал до је сво је вре
ме но, као млад јуно ша, уче ство вао у 
јед ној кам па њи кокаколе. 

Не можеш сам
Плејоф НБА лиге ула зи у завр шну 

фазу. Има ли смо при ли ку да гле да мо 
неке сјај не и неиз ве сне дуе ле, који су 
се завр ша ва ли у мак си мал них седам 
утак ми ца. Публи ку у Срби ји, нарав но, 
нај ви ше инте ре су ју Ден вер и Атлан та 
наших Нико ле Јоки ћа и Бог да на Бог
да но ви ћа. Нажа лост, ови први испа до
ше врло брзо. Што би се рекло, поме
тла ни су резул та том 4:0 од стра не 
Финик са који је нај при јат ни је изне на
ђе ње ове сезо не.

Сада је већ сви ма јасно да Јокић не 
може да игра сам и да је окру жен ама

те ри ма са врло ниском кошар ка шком 
инте ли ген ци јом. Јед но став но, да би 
узео титу лу, мораш у еки пи да имаш 
два или три супер ста ра. За сада, 
Србин је једи ни који игра пра ву кошар
ку у Ден ве ру.

Што се тиче Бог да на и њего ве 
Атлан те, ту је при ча већ нешто срећ
ни ја. Атлан та ове сезо не игра, што би 
Аме ри рекли, сек си кошар ку, а наш ас 
је важан део овог путу ју ћег цир ку са. 
Еки па која игра атрак тив но и брзо, 
поста ла је сигур на кућа за Бог да но ви
ћа, који се после повре де коле на и 
дуже пау зе, уста лио у првој петор ци, 
што је огром на ствар.

Лет њи одмор
Хла дан туш је полио све љуби те ље 

кошар ке у Срби ји про шле неде ље 
када је Нико ла Јокић обја вио да неће 
игра ти за репре зен та ци ју овог лета. 
После еуфо ри је иза зва не њего вим 
име но ва њем за нај ко ри сни јег игра ча 
НБА лиге, срп ску јав ност пре пла ви ла 
су над је ба ва ња оних који подр жа ва ју 
такву њего ву одлу ку и оних који би га 
се одре кли јер, боже мој, дрес са 
наци о нал ним грбом је све ти ња.

Ситу а ци ја није црнобела, то смо 
барем нау чи ли кроз све ове годи не. 
Тешко је наћи пра ве речи када се деси 

да ти нај бо љи играч „сру ши сне шка“ 
пред неко важно так ми че ње. Јокић 
није ни први ни послед њи који је сво ју 
клуп ску кари је ру ста вио испред репре
зен та тив не. Да ствар буде гора, чека 
се Бог да но вић и њего ва одлу ка, а сва 
је при ли ка да ће бек Атлан те иско ри
сти ти лето да се одмо ри и зале чи 
коле но које га и сада мучи.

Па шта је пра ви и кон кре тан раз лог 
ова кве Јоки ће ве одлу ке? Јед но став
но деч ко не жели да игра овог лета и 
ту се сва при ча завр ша ва. Илу зор но 
је веро ва ти да му неко не дозво ља ва 
да игра, било да је у пита њу клуб или 
мена џер. Србин је нај бо љи играч нај
ја че кошар ка шке лиге на све ту, а 
његов клуб сва ка ко нема пра во 
(барем у закон ским окви ри ма) да га 
спре чи да игра на Олим пи ја ди. Јокић 
је играч који одра ђу је посао и игра 
коли ко је довољ но за еки пу. Можда 
јед но став но не гле да са истом стра
шћу на кошар ку као његов коле га 
Лука Дон чић, који се одмах после 
испа да ња из плејофа, обрео у Сло
ве ни ји и при кљу чио репре зен та ци ји. 
Можда жели да одма ра и јаше коње, 
или да се посве ти поро ди ци. Оно што 
је сигур но, не жели да игра баскет 
овог лета. То је њего ва одлу ка, као 
спор ти сте и као чове ка. А ко смо ми 
да му суди мо?

Foto: nova.rs
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ФК „ИНЂИ ЈА“

Небој ша Јан дрић нови
шеф струч ног шта ба
Небој ша Јан дрић 

наред не три годи не 
биће на челу струч

ног шта ба Фуд бал ског клу
ба „Инђи ја“. Пред став ни ци 
Упра ве клу ба на кон фе рен
ци ји за меди је пред ста ви
ли су новог тре не ра као и 
оста ле чла но ве струч ног 
шта ба. Поред Јан дри ћа са 
„зеле нобели ма“ ради ће и 
Горан Дра го љић, Алек сан
дар Kировски, Јован Голић и 
Алек сан дар Kотрљановић.

Међу чла но ви ма струч ног 
шта ба инђиј ској публи и ци 
нај по зна ти је име је Јован 
Голић који ће бити помоћ
ни тре нер. Ту је још један 
Инђин ча нин, Алек сан дар 

Kотрљановић, као кон ди ци
о ни тре нер. 

Како је обја снио Дра ган 
Пили по вић, пред сед ник 
Фуд бал ског клу ба „Инђи ја“, 

нови шеф струч ног шта ба 
Небој ша Јан дрић већ је био 
део „зеле но беле“ поро ди
це и то у вре ме првог ман
да та тада шњег шефа стру

ке, Срђа на Бла го је ви ћа. 
Иску ство које сам тада 

сте као поред Бла го је ви ћа 
за мене је било од вели
ког зна ча ја и то је , на неки 
начин, ути ца ло да се ја 
данас нађем на челу струч
ног шта ба Фуд бал ског клу ба 
„Инђи ја“. Овај клуб и град 
заслу жу ју да се вра ти мо у 
Супер лигу. Сада смо на 
новом почет ку, али ако буде
мо функ ци о ни са ли као када 
сам био помоћ ник Срђа ну 
Бла го је ви ћу, моћи ћемо да 
оства ри мо циљ свих нас, а 
то је повра так у ели ту иста
као је Јан дрић.

Да је циљ повра так у 
„ели ту“, потвр дио је и пред
сед ник Фуд бал ског клу ба 
„Инђи ја“ Дра ган Пили по вић.

 При ма ран циљ је екс
пре сан повра так у Супер 
лигу Срби је, а то пока зу ју 
и инфра струк тур ни про јек
ти које смо реа ли зо ва ли у 
прет ход ном пери о ду. Рено
ви ра ли смо помоћ ни терен, 
поста ви ли терен са вештач
ком тра вом у Леја ма и уско
ро сле ди и поста вља ње 
рефлек то ра на Град ском 
ста ди о ну. Оче ку је мо да нам 
ова годи на буде, тако ре ћи 
„три јум фал на“, да поста ви
мо осве тље ње и да се вра
ти мо у Супер лигу Срби је, 
где нам је и место – казао је 
Пили по вић. 

М.Ђ.

На ста р ту пре ла зног 
рока, како потвр ђу ју из 
Упра ве ФК „Инђи ја“ про ду
же на је сарад ња са Нико
лом Ђури ћем, иску сним 
фуд ба ле ром који у про шлој 
сезо ни није имао вели ку 
мину та жу због повре де. 
Нови чла но ви клу ба су  
дефан зи вац Нико ла Вукај
ло вић, који је сти гао из 
супер ли га ша „Новог Паза
ра“ и Милош Плав шић, цен
трал ни везни играч доско
ра шњи члан „Зла ти бо ра“ из 
Чаје ти не. Како исти чу пред
став ни ци Упра ве, пре ла зни 

рок фуд ба ле ра тра је све до 
сре ди не сеп тем бра и тек их 

оче ку је вели ки и озби љан 
посао.

Сти гла и прва поја ча ња

Драган Пили по вић и Небојша Јан дрић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Фести вал
мини руко ме та
У орга ни за ци ји Руко

мет ног саве за гра да 
Срем ска Митро ви ца, 

уз тех нич ку подр шку мушког 
и жен ског руко мет ног клу ба 
„Срем“  14. јуна на спољ
њем тере ну ПСЦ „Пин ки“ , 
одр жан је Први фести вал 
мини руко ме та.

У обе кон ку рен ци је, уче
шће је узе ло пре ко 100 
деча ка и девој чи ца из град
ских основ них шко ла, као и 
из Кузми на, Мар ти на ца, 
Лаћар ка и Јар ка.

Уз при су ство Зекеани ма
то ра и два клов на, деца су 
ужи ва ла и дру жи ла се, упо
зна ва ју ћи све чари руко ме
та. Није изо ста ла ни подр
шка роди те ља, који су по 
први пут има ли задо вољ
ство да при су ству ју првим 
руко мет ним кора ци ма сво је 
деце. На кра ју дру же ња, 
сви уче сни ци су доби ли 
злат не меда ље, које ће их у 
сво јим буду ћим спорт ским 
кари је ра ма под се ћа ти на 
прве руко мет не кора ке. 

Како кажу из Руко мет ног 
саве за гра да, ова ка ва дру
же ња ће убу ду ће поста ти 

тра ди ци о нал на и сва ке 
годи не ће оку пља ти све 
више деце.
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ВИШЊИ ЋЕ ВО

Дру го коло миникајак лиге
На јед ној од нај леп ших 

кајакста за у Срби ји 
на реци Босут у 

Вишњи ће ву, у скло пу кајак 
Клу ба „Филип Вишњић“ 19. 
јуна је одра жа но дру го коло 
миникајак лиге Срби је. 

На првен ству је уче ство
ва ло пре ко 380 так ми ча ра 
из 28 кајак и кану клу бо ва 
са тери то ри је Срби је. Так
ми ча ри су били поде ље ни у 
неко ли ко ста ро сних узра
ста, а над ме та ли су се у три 
дисци пли не кајак јед но сед, 
дво сед и четве рац на 500 и 
на 1000 мета ра. 

Првен ство је отво рио 
покра јин ски секре тар за 
спорт и омла ди ну Дане 
Баста зајед но са пред сед
ни ком општи не Шид Зора
ном Семе но ви ћем.

– Све до ци смо у Вишњи
ће ву јед не лепе спорт ске 
при че која је у овом месту 
на Босу ту оку пи ла јако пуно 
деце из целе Срби је. Покра
јин ски секре та ри јат за 
спорт и омла ди ну са задо
вољ ством подр жа ва и 
наста ви ће да подр жа ва 
ова кве и слич не мани фе

ста ци је, с циљем да се што 
више деце бави спор том 
јер то даље ства ра јед ну 
здра ву наци ју, рекао је 
покра јин ски секре тар за 
спорт и омла ди ну Дане 
Баста.

Дру го коло мини  кајак 
лиге Срби је у Вишњи ће ву 
одр жа но је у орга ни за ци ји 
Каја ка шког саве за Срби је, 
Кајак клу ба „Филип 
Вишњић“ Вишњи ће во уз 
подр шку Покра јин ског 
секре та ри ја та за спорт и 
омла ди ну и Општи не Шид.

Првенство су отворили Дане Баста и Зоран Семеновић

АТЛЕТИКА

Одли чан наступ
у репре зен та ци ји

Атлет ска репре зен та ци ја Срби је успе
ла је да оправ да оче ки ва ња и иза ђе из 
тре ће лиге так ми че ња. Про те клог викен
да одр жа но је једи но екип но так ми че ње 
у атле ти ци, Европ ско тим ско првен ство, 
у којем се саби ра ју бодо ви свих так ми ча
ра. Пошто је уче ство ва ло 16 еки па, бодо
ви се рас по ре ђу ју по пла сма ну 161514
131211… Након првог дана так ми че ња 
и 21 дисци пли не, наша земља води ла је 
са 300 бодо ва. Током дру гог дана води ла 
се неиз ве сна бор ба са репре зен та ци јом 
Кипра, али су наши атле ти ча ри били 
доми нан ти ји и оста ли нај бо љи до самог 
кра ја. Срби ја је успе ла да саку пи 558 
бодо ва, Кипар је остао на дру гом месту 
са 525 бодо ва, а тре ћа је била репре зен
та ци ја Мол да ви је са 465 бодо ва.Прве 
три репре зен та ци је обез бе ди ле су пла
сман у дру гу лигу првен ства, а наред но 
так ми че ње одр жа ће се поно во за две 
годи не. Тада ћемо има ти нову при ли ку, а 
то је ула зак у прву лигу так ми че ња. За 
атлет ску репре зен та ци ју Срби је насту пи
ло је четво ро атле ти ча ра  из АК „Срем” 
који су зна чај но помо гли пла сма ну наше 
репре зен та ци је у виши ранг. Првог дана 

је насту пио Воји слав Гве ро у дисци пли ни 
баца ње кла ди ва (7,26кг)  и осво јио тре ће 
место резул та том 62,60м што је било 
довољ но за 14 бодо ва. Затим је Слав ко 
Сте вић ска као у вис и пре ско чив ши 
2,08м осво јио нових 14 бодо ва за Срби ју 
и тре ће место. Пред ве че Мари ја Вуче но
вић побе ђу је у дисци пли ни баца ње 
копља (600г) резул та том 57,13м и осва ја 
мак си мал них 16 бодо ва. Дру гог дана так
ми че ња насту пио је Ведран Самац у 
баца њу копља (800г) који је био изу зет но 
рас по ло жен што је резул ти ра ло новим 
лич ним рекор дом од 81,35м и дру гом 
пози ци јом што је доне ло додат них 15 
пое на Срби ји. 

Меда ље са држав ног 
Првен ства

На првен ству Срби је за ста ри је пио ни
ре у Срем ској Митро ви ци  чла но ви АК 
„Срем” су осво ји ли јед ну меда љу. Мар ко 
Вуче но вић је у дисци пли ни баца ње копља 
(600г) новим лич ним рекор дом од 40,49м 
осво јио тре ће место и сво ју прву меда љу 
на држав ним првен стви ма. Пето пла си ра
на у дисци пли ни баца ње копља (400г) 
била је Ива Бежа но вић са пре ба че них 
31,23м. Солид не пла сма не оства ри ле су 
шта фе те пио нир ки на 4x 100м (Шко рић, 
Јок си мо вић,  Мак си мо вић и Чонић)  

шесто место (53,29), а у шта фе ти 100/200/ 
300/400м (Мак си мо вић, Чонић, Лаке тић, 
Јок си мо вић)   осмо место (2:37,38). 
Лазар Ђако вић је побе дио у сво јој ква ли
фи ка ци о ној гру пи на 60м са 7,78, а у 
фина лу је био шести са 7,76.

Атлет ски клуб „Сир ми ум“ пред ста вља
ли су Тија на Мај кић, која је одлич но 
деби то ва ла у дисци пли на ма 80м пре по
не и 300м пре по не, Деја на Тур цан на 
60м и 100м, Лука Крње вић у баца њу 
копља и 100м пре по не, Сте фан Ђонић 
100м пре по не, Мар ко Ала дро вић 300м и 
800м. Нај при јат ни је изне на ђе ње је 
резул тат Стра хи ње  Чики ћа, који је истр
цао лич ни рекорд на 100м пре по не, да 
би у дисци пли ни 300м пре по не побе дио 
све кон ку рен те и осво јио злат ну меда љу. 
Ања Чан ча ре вић је првог дана услед 
лак ше повре де оста ла без одлич ја у 
баца њу диска, да би сутра дан новим 
лич ним рекор дом од 12.88м убе дљи во, 
за гото во 1.5м, побе ди ла у баца њу кугле.

Мушка ста фе та 100200300400м у 
саста ву Лука Крње вић, Сте фан Ђонић, 
Стра хи ња Чикић и Мар ко Ала дро вић, у 
узбу дљи вој завр шни ци, након хра брог 
насту па, дошла до сре бр не меда ље.

Тре не ри Павло вић, Ходо ба и Маца но
вић изу зет но су задо вољ ни насту пи ма 
мла дих чла но ва АК „Сир ми ум“, који 
пред ста вља ју лепу будућ ност клу ба и 
гра да.
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НЕВЕН КА БАЖИК ИЗ ШИДА

Живот је леп ши уз цве ће
Невен ка Бажик је пен

зи о нер ка која је сву 
сво ју љубав усме ри

ла на гаје ње цве ћа и его
зо тич них биља ка за које 
се ника да не би твр ди ло 
да могу да расту на нашем 
под не бљу. О сво јој љуба ви 
пре ма цве ћу Невен ка гово
ри на јед но ста ван начи.

 Љубав пре ма цве ћу је 
посто ја ла од мале на, али 
нисам увек има ла усло ве 
да се томе посве тим. Кад 
видим неки пел цер или 
нео бич но цве ће потру ди
ла сам се и да га имам. 
И све ми се при ма ло, као 
да имам неку чаро ли ју у 
себи. У почет ку сам има
ла јесе ње руже, оли јан дер, 
пома ло мушка тло ва и вре
ме ном се број врста цве ћа 
пове ћа вао. Кад сам оти
шла у пен зи ју, конач но сам 
се баш посве ти ла узга ја њу 
цве ћа, каже Невен ка.

На пита ње да ли зна 
коли ко врста цве ћа има, 
госпо ђа Бажик је одго во ри
ла да не зна, али има око 
150 каље ва. У дво ри шту 
су два дрве та лиму на  од 
којих један има  пре ко 30, 
а дру ги 24 годи не. Про шле 
годи не, нај ве ћи плод лиму
на је тежио пре ко јед ног 
кило гра ма. Зими се уно си 
у одго ва ра ју ћу про сто ри ју 
где тем пе ра ту ра вазду ха 
тре ба да буде око пет сте
пе ни Цел зи ју са.Овог про
ле ћа, Невен ка је наба ви ла 
и писта ће које је поса ди ла. 
Ту је и индиј ска бана на која 

може да опста не и зими 
напо љу, јаре би ка, бадем, 
неко ли ко ста ба ла смо кве. 
Зани мљи во је дрво бана
не, које је ста ро око шест 
годи на и било је и пло до ва.

 Имам и гин ко поса ђен, 
зани мљи ва ми је била при
ча о том дрве ту и да је јед
но од нај ста ри јих дрве ћа 
на све ту, да је пре жи ве ло 
леде но доба и сим бо ли зу
је дуго веч ност. Мало ко то 
има, обја шња ва Невен ка.

У него ва њу цве ћа Невен
ка про ве де по два сата  
током јутра, а толи ко и у 
вечер њим часо ви ма. Спе
ци фи чан је и начин како 
зали ва цве ће. Из буна ра 
се изву че вода у буре и 
поред тога у кан та ма има 
и копри ве која сто ји нато
пље на од шест до седам 
дана и кад поч не да се 
шири непри ја тан мирис 
онда се узи ма 1:5, пет лон
чи ћа воде и један лон чић 
те жаре и са тим зали ва 
цве ће. Копри ва има гво
жђа и под сти че раст биља
ка , ту је и ђубри во којим се 
при хра њу је цве ће. 

И поред тога што има 
вели ки број укра сних 
биља ка, међу оми ље не 
Невен ка издва ја љиља не, 
кали о пе (врста мушка тле), 
сибир ски киви. 

Јед но ста ван рецепт да 
буде те успе шни у гаје њу 
цве ћа је љубав, љубав и 
посве ће ност пре ма сва кој 
биљ ци.

Д. Попов

У почет ку сам има ла јесе ње руже, оли
јан дер, пома ло мушка тло ва и вре ме ном 
се број врста цве ћа пове ћа вао. Кад сам 
оти шла у пен зи ју, конач но сам се баш 
посве ти ла узга ја њу цве ћа, каже Невен ка

Невен ка Бажик

Дрво бана неГин ко
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ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“

Изло жба „Сир ми јум кроз веко ве“
У пот кро вљу Гале ри је 

„Лазар Воза ре вић“ 17. 
јуна је отво ре на изло

жба екс по на та под нази
вом „Сир ми јум кроз веко ве“. 
Орга ни за то ри ове изло жбе 
су Цен тар за кул ту ру „Сир
ми јум арт“, Рони лач ки клуб 
„Жута фока“ и Град ска упра
ва за кул ту ру и спорт. Постав
ка је резул тат више де це
ниј ског истра жи ва ња реке 
Саве које је Рони лач ки клуб 
„Жута фока“ спровео. Ико не 
на хиља ду го ди шњем дрве ту 
(про на ла же ном на дну Саве), 
наме штај, крсти ћи, ноже ви, 
сато ви, шан ко ви, накит, пред
ста вља ју Срем ску Митро ви
цу у до сада неви ђе ном све
тлу на овим про сто ри ма. Ова 
изло жба је наста вак прет
ход не, којој су дода ти ори ги
нал ни музич ки инстру мен ти, 
огле да ла, зид не сте не и нове 
ико не. Ина че, у окто бру је 
зака за на и про мо ци ја ових 
умет нич ких дела у крип ти 
Хра ма Све тог Саве. 

Како је још рекао дирек тор 
„Сир ми јум арта“ Зол тан Хеге
диш ова изло жба је у одно су 
на прет ход ну бога ти ја. 

– План је био да се „Сир
ми јум кроз веко ве“ одр жи 
про шле годи не, али због епи
де мије се то није дого ди ло. С 
дру ге стра не, можда је то и 
добро јер се цела при ча сло
жи ла, неки нови арте фак ти су 
изва ђе ни и обра ђе ни. „Сир ми
јум кроз веко ве“ је при ча коју 
пла ни ра мо да наста ви мо и у 
неком дру гом обли ку и оби му 
у наред ном пери о ду. Захва
љу јем се Град ској упра ви за 
кул ту ру и спо рт на подр шци, 
сви ма који су уче ство ва ли у 

при пре ма ма и орга ни за ци ји. 
Сарад ни ци су у овим тешким 
усло ви ма, при висо ким тем пе
ра ту ра ма под не ли баш велик 
терет и упу ћу јем још јед ном 
захвал ност и честит ке сви ма 
који су помо гли. Изло жба је 
отво ре на и може мо сма тра
ти да је ово, сад већ, стал на 
постав ка јер она ће ту бити до 
даљ њег. Посе ти о ци ма се пре
по ру чу је, због епи де миј ских 
усло ва, да дола зе у малим 
гру па ма, изја вио је Хеге диш.

Бра ни мир Павло вић Жути, 
вођа рони лач ког клу ба, рекао 
је да се сва ком дрве ту и пред
ме ту који је изва ђен из Саве 
посве ти ло мно го вре ме на и 
пажње. 

– Тре ба ло би дела сама 
све да кажу, поку ша ли смо да 
напра ви мо амби јент који ће 
сам за себе да вам све каже. 

Сва кој ства ри смо се посве ти
ли као неком екс по на ту и од 
тога смо про ба ли да напра ви
мо упо треб ни или умет нич ки 
пред мет. Осли ка ли смо један 
део пред ме та и то је при пре
ма за изло жбу која ће бити 
у крип ти Хра ма Све ти Сава. 
Има ће мо изло жбу и на Кри
ту у јед ном пре див ном гра ду 
Ретим ну. Осли ка ли смо наш 

град Сир ми јум, хри шћан ске 
све ти те ље Ири не ја, Дими
три ја, Ана ста си ју и мост који 
је био на тој реци. Све то на 
нашем дрве ту које смо про
на шли у Сави. Изло жба је 
наста ла као плод дуго го ди
шњег рада, рекао је Бра ни
мир Павло вић Жути.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Зол тан Хеге диш Бра ни мир Павло вић Жути

Са изло жбе

ТЕХНИЧКA ШКОЛA У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Уче ни ца гене ра ци је Ири на Нешић
Ири на Нешић, уче ни ца IV  2  оде ље

ња сред ње Тех нич ке шко ле у Ста
рој Пазо ви поне ла је титу лу ђака 

гене ра ци је у овој школ ској годи ни.  Након 
основ не шко ле, коју је завр ши ла у род
ним Голу бин ци ма, ова успе шна девој ка је 
упи са ла смер тех ни чар друм ског сао бра
ћа ја. Из Тех нич ке одла зи са мно го  сте че
ног зна ња и лепих успо ме на на про фе со
ре, који су уче ни ци ма несе бич но пре не ли 
сво је зна ње. Ире на је носи лац је Вуко ве 
дипло ме, пла си ра ла се на Репу блич ко 
так ми че ње из сао бра ћа ја, које нажа лост 
није одр жа но због коро на ситу а ци је. У 
току свог сред њо школ ског обра зо ва ња 
уче ство ва ла је у низ ван школ ских актив
но сти и била је члан Вршњач ког тима за 
кари јер но вође ње. Пла ни ра да упи ше 

Сао бра ћај ни факул тет.
Про гла ше ње и све ча ност поде ле 

дипло ма мату ран ти ма орга ни зо ва но је у 
петак, 18. јуна ове годи не. Дирек тор Тех
нич ке шко ле Саша Ђекић је, чести та ју ћи 
мату ран ти ма, изра зио задо вољ ство овом 
гене ра ци јом, у којој је било три носи о
ца Вуко ве дипло ме. Раду је и чиње ни ца 
да мно ги одла зе на даље шко ло ва ње. 
Међу тим, мно ги који су се у току шко ло
ва ња пока за ли одлич но у фир ма ма, где 
су поха ђа ли прак су, одмах након доби је
не дипло ме доби ја ју и посао, а таквих је 
пре ко 20 посто. Сред ња Тех нич ка шко ла 
у Ста рој Пазо ви обра зу је уче ни ке у обла
сти машин ства, сао бра ћа ја и гра фи ке, у 
четво ро го ди шњим и тро го ди шњим сме
ро ви ма.  З.К

Ири на Нешић
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ОВАН:Нала зи те се у кре а тив ној 
фази и пре о ку пи ра ни сте раз ли чи
тим инфор ма ци ја ма или послов
ним иде ја ма. Сво јим енер гич ним 

пона ша њем код бли ских сарад ни ка под сти
че те пози тив не реак ци је.У љубав ном живо ту, 
важно је да очу ва те пра ве вред но сти и да 
искре но уго ди те свом парт не ру.

БИК: Нови дога ђа ји на послов ној 
сце ни могу да поре ме те ваше 
пла но ве, сто га раз ми сли те о 
неком алтер на тив ном реше њу. 

Потреб но је да се суо чи те са сарад ни ци ма 
који кори сте дру га чи је мето де, увек посто ји 
могућ ност за нови ком про ми сни дого вор.
Нема раз ло га да се уна пред пре да је те или 
да оду ста је те од сво јих љубав них наме ра.

БЛИ ЗАН ЦИ: Када је реч о про
бле ма тич ној ситу а ци ји у којој се 
нала зи те, пре пу сти те дру ги ма да 
покре ну глав ну ини ци ја ти ву. Осе

ћа те емо тив ну неси гур ност. Потру ди те се да 
при ву че те пажњу воље не осо бе на начин 
који одго ва ра зајед нич ком уку су и афи ни те
ти ма. Сна га при ја тељ ства ће вам и у овој 
неде љи дату сна гу и кри ла.

РАК: Бирај те посло ве у који ма 
може те у пот пу но сти да потвр ди те 
сво је прак тич не спо соб но сти и 
кре а тив не иде је. Нема раз ло га да 

се устру ча ва те при ли ком јав ног насту па или 
пред сарад ни ци ма који тести ра ју ваше спо
соб но сти. Нема потре бе да се пона ша те 
суви ше зах тев но или наме тљи во пре ма 
воље ној осо би. Вео ма лепи дога ђа ји  ва с о че
ку ју  у  љу бав ном  жи во ту.

ЛАВ: Нала зи те се пред новим 
послов ним диле ма ма и заго ва ра
те тим ски рад. Око ли на оче ку је 
ефи ка сна реше ња и добро осми

шље ну акци ју. Потреб но је да успо ста ви те 
бољу селек ци ју при избо ру послов них 
циље ва или да про ме ни те уоби ча је не кри
те ри ју ме. Пре не си те сво ју страст и инспи ра
ци ју на воље ну осо бу, буди те довољ но 
машто ви ти.

ДЕВИ ЦА: Нови дога ђа ји на 
послов ној сце ни уно се додат ну 
тен зи ју у ваше окру же ње. Ви 
мудро спро во ди те сво је послов не 

пла но ве и вешто балан си ра те изме ђу сарад
ни ка који има ју дру га чи је послов не кри те ри
ју ме или ста во ве. Сачу вај те пози тив но рас
по ло же ње, нема раз ло га да неко са стра не 
ква ри вашу љубав ну сре ћу и поро дич ни мир. 

ВАГА: Делу је те резер ви са но 
пред одре ђе ним сарад ни ци ма и 
одби ја те нове иза зо ве. У вашем 
је инте ре су је да сачу ва те важне 

послов не кон так те. Одло жи те пот пи си ва ње 
неких спор них доку ме на та или финан сиј ске 
тран сак ци је под сум њи вим окол но сти ма. 
Емо тив на бли скост делу је вас инспи ра тив но 
и леко ви то у сва ком погле ду. 

ШКОР ПИ ЈА: Изне над не про ме не 
на послов ној сце ни, делу ју као 
додат ни пси хо ло шки при ти сак и 
зах те ва ју да доне се те нове или 

мудре одлу ке. Упор ним наме та њем сво јих 
ста во ва или стро гих пра ви ла пона ша ња, 
нај че шће под сти че те супро тан ефе кат. 
Немој те „гаси ти“ љубав не искре.

СТРЕ ЛАЦ: Послов ни пла но ви које 
упо р но поку ша ва те да оства ри те, 
не доно се оче ки ва не резул та те и 
жеље ни ефе кат. Тре нут но про ла зи

те кроз раз ли чи те фазе ства ра лач ких успо на и 
падо ва, али то не тре ба да вас додат но осу је
ти. Уко ли ко жели те да убе ди те око ли ну да 
посе ду је те прак тич но зна ње и инте лек ту ал не 
спо соб но сти, буди те довољ но истрај ни у сво
јим циље ви ма.

ЈАРАЦ: Ста ло вам је да побољ ша
те свој однос са сарад ни ци ма, али 
често посто је одре ђе ни неспо ра зу
ми и пра ти вас несклад у про це ни 

зајед нич ких инте ре са. Потреб на вам је дипло
мат ска нота и уме ре ност, како бисте изми ри ли 
раз ли чи те супрот но сти које посто је у послов
ним пре го во ри ма. Посве ти те више пажње 
реша ва њу акту ел них про бле ма и финан сиј
ских рачу на.

ВОДО ЛИ ЈА: У одно су са воље ном 
осо бом про ве ја ва доза уза јам не 
неси гур но сти и нера зу ме ва ња. 
Ситу а ци је које по вашем мишље

њу изгле да ју ком пли ко ва но, ваш парт нер 
посма тра дру га чи јим очи ма и има опти ми стич
ке прог но зе. Потреб но је да пре ва зи ђе те све 
раз ли ке које вас уда ља ва ју од дра ге осо бе.

РИБЕ: Ста ло вам је да око ли на 
пра вил но вред ну је ваше зна ње 
или про фе си о нал не спо соб но сти. 
Међу тим, посто је фак то ри који ути

чу на изне над не про ме не на послов ној сце ни 
или завр шне резул та те. Потру ди те се да пра
вил но испу ни те све сво је оба ве зе, без пси хо
ло шког при ти ска и так ми чар ских аспи ра ци ја. 

HOROSKOP



РУМСКИБАЗЕНУБОРКОВЦУ

Сезонакупањапочела18.јуна
Градскибазен уБорковцу, после

паузе од годину дана због пан
демије корона вируса, почео је

сарадом18.јуна,кадајеуприличено
званичноотварање,атогданасусви
којисудошлинакупање,ималибес
платанулаз.
Каквесубилеприпремеидалије

базенкомплетноспреманзапочетак
рада,провериојетогданаипредсед
никОпштинеСлађанМанчић,којије
биоизадовољанонимштојевидео.
–Коликовидим,базенјевећпри

миопрвепосетиоце.Амбијентисва
пратећа логистика су добри, обез
беђење је на својим местима, вода
је добра, базени су чисти, свлачи
онице, тушеви и све оношто прати
ове садржаје на базену су у доста
добромстању.Затонемаразлогада
оволетоРумљани,инесамоони,не
проведунанашембазену.Акоузме
моуобзирдасуценекаратаостале
на нивоу из  2019. године, али и уз
осталебогатесадржајекојећебазен
унаредномпериодудапонуди,нема
разлога да ово лепо летње време
које је пред нама не проведемо на
нашем румском базену – истакао је
председникСлађанМанчић.
Једна од понуда на базену ће

битиитрадиционалнашколаплива
ња која се организује у сарадњи са
Савезом спортова и која са радом
почиње28.јуна.
– Било је доста заинтересованих

за ову школу и претходних година.
Очекујемодаовобуде једнаоднај
бољихсезонанабазенуодњеговог

отварања, јер видимо да је интере
совањевелико.Условикојесмоовде
обезбедилису јакодобрииочекује
модасвепрођекакотребаидаово
буде најбоља сезона од када базен
ради – истакао је Игор Дамјанчук,
директорСпортскогцентра.

С.Џакула
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