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У Основ ној шко ли „Јо-
ван Јова но вић Змај“ у 
Мар тин ци ма су у току 

радо ви на рекон струк ци ји 
тоа ле та за уче ни ке. Радо ве 
су 23. јула оби шли гра до-
на чел ни ца Све тла на Мило-
ва но вић, начел ник Град-
ске упра ве за обра зо ва ње 
Зоран Ђурић, пред сед ник 
Месне зајед ни це Дарко 
Гаври ло вић, дирек тор ка 
шко ле Весна Вла ди са вље-
вић и мали гра до на чел ник 
Игор Вујић, који и поха ђа 
шко лу у Мар тин ци ма. 

– Локал на само у пра ва са 
Покра јин ским секре та ри ја-
том за обра зо ва ње и даље 
наста вља да ула же у обра-
зо ва ње. Сред ства у изно су 
од 2,8 мили о на дина ра су 
обез бе ђе на путем кон кур-
са Покра јин ског секре та ри-
ја та за обра зо ва ње. Про-

цес лега ли за ци је шко ле је 
у току, што је зна чај но за 
руко вод ство шко ле, јер ће 
након завр шет ка про це са 
моћи да кон ку ри ше на свим 
покра јин ским и репу блич-
ким кон кур си ма. На ини-
ци ја ти ву Месне зајед ни-
це и роди те ља, у пла ну је 
да се рекон стру и ше јед на 
учи о ни ца за пред школ це, 
која ће се дати на кори-
шће ње Пред школ ској уста-
но ви „Пче ли ца“. Тако ђе, 
у Основ ној шко ли „Јован 
Попо вић“ ћемо рекон стру-
и са ти  чети ри учи о ни це за 
исте наме не, и на тај начин 
ћемо сма њи ти листу чека-
ња при упи су деце у врти-
ће, наја ви ла је гра до на чел-
ни ца Све тла на Мило ва но-
вић.

Она је дода ла да ће у 
авгу сту поче ти радо ви и 

на рекон струк ци ји сале за 
физич ко у Основ ној шко ли 
„Јован Попо вић“.

– Део сред ста ва је дала 
Покра јин ска вла да, а део 
је обез бе дио Град. Ради 
се и лега ли за цији сале за 
физич ко у Пре храм бе но – 
шумар ској и хемиј ској шко-
ли. За те радо ве је Град 
издво јио 900 хиља да дина-
ра. У сарад њи са Покра-
јин ским секре та ри ја том за 
обра зо ва ње ОШ „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“ је 
доби ла 1,5 мили о на дина ра 
за про ме ну уну тра шње сто-
ла ри је, Митро вач ка гим на-
зи ја је доби ла 1,3 мили о на 
дина ра за рекон струк ци ју 
сани тар них чво ро ва и Дом 
уче ни ка сред њих шко ла је 
добио 1,3 мили о на дина-
ра за заме ну туш – када у 
купа ти ли ма. У ОШ „Добро-

сав Радо са вље вић Народ“, 
у под руч ном оде ље њу 
у Заса ви ци I, ради ће се 
рекон струк ци ја целе шко-
ле. Сред ства од 10 мили-
о на дина ра су доби је на од 
Мини стар ства прав де, изја-
ви ла је Све тла на Мило ва-
но вић.

Дирек тор ка шко ле Весна 
Вла ди са вље вић се захва-
ли ла Покра јин ском секра-
та ри ја ту, Гра ду и Покра јин-
ској вла ди на овој зна чај ној 
инве сти ци ји.

– Сана ци ја тоа ле та пред-
ста вља нај ве ћу инве сти-
ци ју у шко ли коју смо има-
ли у послед њих 15 годи на. 
Надам се да ће по завр-
шет ку радо ва сви бити 
задо вољ ни, пого то во уче-
ни ци и да ће ова инве сти-
ци ја допри не ти леп шем и 
бољем борав ку деце, рекла 
је Весна Вла ди са вље вић.

Начел ник Град ске упра-
ве за обра зо ва ње Зоран 
Ђурић је иста као да је 
ове годи не на кон кур су 
Покра јин ског секре та ри ја-
та за обра зо ва ње Срем ска 
Митро ви ца доби ла нај ви ше 
сред ства.

– Оче ку јем да се и наред-
не годи не сарад ња са 
Покра јин ским секре та ри ја-
том наста ви. Надам се да 
ћемо уско ро рено ви ра ти 
још неко ли ко шко ла, казао 
је Ђурић.

Мали гра до на чел ник Игор 
Вујић је иста као задо вољ-
ство јер ће у шко ли бити 
бољи усло ви за бора вак.

– Сре ћан сам што ће шко-
ла бити леп ша и што ћемо 
има ти боље усло ве у шко-
ли, рекао је Игор. 

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

РадовиуОШ„ЈованЈовановићЗмај“

СветланаМиловановић ВеснаВладисављевић ЗоранЂурић ИгорВујић

КУПИНОВО

РегатаМајкеАнгелине
испловљава7.августа
Тури стич ка орга ни за-

ци ја општи не Пећин-
ци и ове годи не, под 

покро ви тељ ством пећи нач-
ке локал не само у пра ве и уз 
тех нич ку подр шку Кул тур ног 
цен тра Пећин ци, у Купи но-
ву на реци Сави орга ни зу је 
11. Рега ту Мај ке Анге ли не 
за све љуби те ље при ро де, 
реке и доброг дру же ња. 

Рега та ши ће у субо ту 
7. авгу ста, као и до сада 
испло ви ти са План ди шта 
на 25 кило ме та ра дуго 
путо ва ње Савом по обо ду 
Спе ци јал ног резер ва та при-
ро де Обед ска бара, а неко-
ли ко сати касни је при ста ће 
код „Ске ле“ (на ушћу кана-
ла Вок у реку Саву), где ће 
их доче ка ти неза о би ла зни 
срем ски папри каш.

Рега та Мај ке Анге ли не 
испло вља ва у 10 часо ва, 
а орга ни за тор је упу тио 
апел уче сни ци ма који дово-
зе пло ви ла, да пло ви ла 
допре ме рани је током јутра 

и пори ну их у воду, како би 
Рега та могла да стар ту је у 
зака за но вре ме.

При ја ве за уче шће на 
Рега ти при ма ју се у Тури-
стич кој орга ни за ци ји 
општи не Пећин ци сва ког 

дана од 8 до 15 часо ва 
путем теле фо на 022/2438-
060 и меј ла turizam@pe
cinci.org, а уче сни ци ће 
моћи да се при ја ве и на 
ста р ту Рега те од 8 часо-
ва. Све додат не инфор ма-

ци је могу се доби ти путем 
теле фо на: 022/2438-060 
(Тури стич ка орга ни за-
ци ја општи не Пећин ци), 
064/898-36-92 (Љуби ца 
Бошко вић) и 064/898-36-99 
(Пери ца Одо ба шић). 

Регатапретходнихгодина
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Укра де на држа ва
Ненаписани каталог криминал

них дела у Србији обогаћен
је делом крађе државе. Није

реч о амбифоличној трапавости ове
реченице,усмислудадржаванешто
краде,реч јеопојмуукраденедржа
ве. У мноштву ауторских написа и
телевизијских интервјуа утврђено је
дамивишеинемамодржаву.Украо
ју јеВучић,ибежисњомпонеосве
тљеним беспућима српске демокра
тијеиподземнимходницимасрпских
митова.Али,ситуацијанијенепопра
вљива, јер је питање дана када ће
виновникбитиухваћен,заједносатри
милионаСрбакојиучествујууприкри
вањуовогкриминалногдела.
Немасумњедасеполитичкетеори

је, да избегнемо свако персонализо
вање,могунаћиувређенеВучићевим
непоштовањемњиховеподелеулога
у политичком систему. Нема сумње
да Вучићева акумулација државних
послова и његово мешање у надле
жности министарстава и институција
можебитикритикованонадопадљив
начин, чак атрактиван. Нема сумње
дајемногоодтогаштојеурадиотре
бало да уради Ана, Бане, Зора на...
инемасумњедасуонимаксимално
укључениуоноштопредседникради
у свомподухвату „узурпирањадржа
ве”.
Украо нам је државу, вичу. Народ,

когауограниченомвременуназивамо
бирачкимтелом,нијесигурандаразу
ме,јерјебашјутросбионекимпослом
удржа ви,нештојеплаћао,нештозах
тевао,нештомолио,ичинимуседа
јујевидеотугдејеодувекбила.Али
не противречи, јер је реч о тврдњи
паметнихиобразованихљуди.Акоје
украдена,овоштојеосталоизакрађе
служи сасвим добро, можда и боље
негоштобибилодавећидеодржа ве
нијеукраден.Чакнасспопадагрешна
мисаодабибилодобродасенепо
вратно украде још нешто од држа ве
накојуузбуњивачимисле.
Заиста, билоби лепо имати држа

вуукојојбизакониуправљалимини
старствимаиинституцијама,укојојби

председник могао да викендом пече
ракију.Билобилепоиматидржавуу
којојнијепотребанвођа.
У Србији опкољеној непријатељ

ствимасвихвидоватонапростоније
могуће. У блиској прошлости, када
намсеучинилодајетомогуће,мини
стри су постајали водећи богаташи,
спремни да тргују чак и суверените
томземље.

Појамкрађе,узурпацијеилизапосе
дањадржавенијенепознатуполитич
комтеоретисању.Онјечакврлосли
ковитзатеоретичаре,значењскивео
маобухватаниподстицајанзасупрот
стављање гледишта о вршиоцима
власти, посебно о јаким политичким
вођама.На тај ниворасправе,међу
тим,неодазивасеширикругкритича
раилисимпатизеравласти,оностаје
уускомкругуполитичкогтеоретисања
који јесклондасебеназиваелитом.
 За просечног гласача држава је и
даљету,исвакогданаопштисапоје
динцемкрозпорезе,неблаговремену
контролуцена,крозвакцинацију,кроз
школство.

Да би тешко кривично дело кра
ђа државе изгледало као неизбежна
последица, ево како је једна колум
нисткиња српског штампаног днев
ника описала председника Србије
описујући „његовог” министра: „Свет
Александра Вулина, министра уну
трашњих послова, долази директно
из најдубљег круга пакла... Заправо,
бруталност и одвратност Вулино
вогсвета,предкојимсезанемизбог
невероватности да је уопште могућ,
само је бледа слика или копија оног
учијој јеслужбиинаосновукојег је
створен.”
Овај опис требало би да насли

кавластуСрбији.Жељнидачујемо
сувислукритикувласти,штојеупри
роди сваког поштовања супротног
мишљења, не можемо да не приме
тимо одсуство идеје коју бисмо да
упознамо. Свет Вулинов долази из
најдубљегкругапакла,штозначида
непостојиништагоре.Али,тонајго
рештојемогућесамојебледаслика
Вучићевогсвета.

Акојенештонајгорештосеможе
замислити и ако и поред тога
постојинештовишеструкогоре

од њега, остајемо безнадежно разо
чарани могућностима српског језика,
кукавноограниченогнатрипридевска
степена.Однассетражидазанема
римо непостојање политичке идеје и
дасамопратимоснагумржње,закоју
нисудовољнатрипридевскастепена,
дабисмодошлидозаједничкесреће
иблагостања.
У Србији постоји реалан ризик да

свако ко од нове идеје у политичкој
понуди тражи сувислост иживотвор
ност буде проглашен добровољним
адвокатомвласти,Вучићанаиме.Али
повлађивањеглупостисамозатошто
јетаглупостдошласастранеопози
цијенеможеСрбијуучинитибољом.
Тврдњадајепредседникукраодржа
ву и да би због тога требало да се
масовно пробудимо из мрака лојал
ностивишеговориосхватањусврхе
бављењаполитикомнегоопредсед
никуиукраденојдржави.
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У Срби ји посто ји реа
лан ризик да сва ко ко 
од нове иде је у поли
тич кој пону ди тра жи 
суви слост и живо твор
ност буде про гла шен 
добро вољ ним адво
ка том вла сти, Вучи ћа 
наи ме. Али повла ђи
ва ње глу по сти само 
зато што је та глу пост 
дошла са стра не опо
зи ци је не може Срби ју 
учи ни ти бољом
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САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ ОПШТИНСКИХ ОДБОРА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

Алек сан дар Вучић је једи ни пра ви 
избор за пред сед ни ка Срби је
„Општински одбор Српске

напреднестранкеПећинципружа
безрезервну подршку актуелном
председникуРепубликеАлексан
дру Вучићу за кандидатуру за
председникаСрбије,јерниуСрп
ској напредној странци, ни на
комплетној политичкој сцени
Србије не постоји кандидат који
по лидерским способностима
може да се пореди са Алексан
дромВучићем.
Захваљујући мудрој, храброј и

државотворној политици Алек
сандраВучићаСрбија је од еко
номски девастиране, војно и
политички ослабљене земље,
постала држава чија економска
моћимеђународниугледнепре
киднорасту.
Србија мора да настави да

корачапутемекономскогнапрет
ка, политичке стабилности и
правне сигурности, а једини који
може успешно да је води тим
путемјепредседникВучић.

Зато Александар Вучић није
избор само Српске напредне
странке, већ избор апсолутне
већине пристојних, вредних и
поштенихграђанаСрбије,којине
желедасевраћајуутмурнупро
шлостиодлучнисуданаставека
светлојбудућности.
Александар Вучић није само

најбољиизбор,онјејединиправи
изборзапредседникаСрбије.“

Пове ре ник ОО СНС Пећин ци
Мило рад Пан тић

Без ре зер вна подр шка
пред сед ни ку Алек сан дру Вучи ћу
Oпштински одбор Српске

напредне странке Стара Пазова
сагледавајући укупну политичку
сценууРепублициСрбији,актуел
надешавања,каоисвештојеза
нашу земљу и грађане Србије
учињено и остварено за непуних
10 година, као једину и неоспор
ну личност начелунашедржаве
и након 2021. године види пред
седникаАлександраВучића.
ПредседникВучићјепоказаода

знакоји јенајбољиинајбржипут
заснажниекономскиразвојнаше
земље, који води у стабилност,
враћаСрбијимеђународниуглед,
што спада унајважнијадостигну
ћа у подизању интегритета једне
државе.
Чврсто  верујемо  да  ће  због

свега  до  сада  постигнутог,  а
бољитаксевидиусвимобласти

ма живота у Републици Србији,
садашњипредседникАлександар
Вучић,препознатиобавезудасво
јом кандидатуром настави уцрта
ни пут за европску будућност
Србије, за сигурну и безбрижну
будућност генерација које стаса
вају. Поред тога, дела ирезулта
тирадасведочедајеАлександар
Вучић једини председник Репу
бликеСрбије, који је у последње
две деценије имао храбрости да
се ухвати у коштац са најком
плекснијимпроблемимасакојима
секаодржаваинароддугосуоча
вамо,апосебноможемопоменути
борбу против најозлоглашенијих
криминалних кланова, доводећи
тимеупитањеисвојуличнубез
бедност, као и безбедност своје
породице.
Србија у којој живимо 2021.

године,вишенијепонижена,одба
чена и безначајна у међународ
ном окружењу, већ поштована,
уваженаипрепознатакаопоуздан
партнерувеликојевропоскојпоро
дици.ЗатоСрбијанесмедастане
напутусвогразвојаинапретка.
Ми као Општински одбор Срп

ске напредне странке у Старој
Пазови безрезервно дајемо своју
подршку кандидатури председни
каАлександраВучића,сажељом
данасидаљепредводиисвојим
примероммотивишедаодлучним
радом,безстраха,уздршкеикал
кулисања и ми наставимо да
доприносимо у изградњи поште
не, угледне и привредно снажне
Србије.

Пред сед ник ОО СНС
Ста ра Пазо ва

Ђор ђе Ради но вић

Нема бољег кандидата
од Александра Вучића
ОпштинскиодборСрпскенапред

нестранкеШидпружапунуподршку
председнику Републике Србије
АлександруВучићууборбизапри
стојну и стабилну Србију, и бољи
живот свих грађана наше земље.
Он је лидер који се изборио за
поштовање и углед наше земље у
свету, његови резултати су видљи

ви, економски просперитет и ста
билност,новипутеви,пруге,болни
це, школе и вртићи, јака Србија у
свимсегментима.Онморадабуде
наш кандидат за председника и
наставидаљиразвојСрбије.
Србијамораданаставидасераз

вијаи јачаистимтемпо,а томоже
самоузлидеракакавјеАлександар

Вучић.Непостојидругиибољикан
дидатодВучићанесамоуСрпској
напредној старнци, него и у већин
ској пристојној Србији, и зато ОО
СНСШидпружапунуподршкупред
седнику иочекуједаприхвати кан
дидатуру,јерСрбијенесмедаста
не. ПОВЕ РЕ НИК ОО СНС ШИД

Зоран Семе но вић
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САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ ОПШТИНСКИХ ОДБОРА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

Србија жели да је Александар 
Вучић води до победе
Општински одбор Српске

напредне странке у Руми дели
мишљењенесамочлановаСрп
ске напредне странке, него и
већинске пристојне и проспери
тету окренуте Србије да пред
седникСНСипредседникСрбије
Александар Вучић мора да се
кандидујезапредседникаСрбије
на наредним председничким
изборима.
Александар Вучић је својим

резултатима као председник
Владеикаопредседникдржава
доказао да је уз рад, посвеће
ностидисциплинумогућеконом
ски, културни, дипломатски и
сваки други препород Србије.
Под његовим вођством проте
клихдеветгодинаСрбијајеначи
нила историјски искорак у свим
областима . Консолидовала је
државне финансије, успешно
спровела значајне и тешке дру
штвене реформе, неповратно
покренула снажан процес реин
дустријализације, инфраструк
турно начинила миленијумски
искоракуодносунасведржавеу
региону, вратила углед и досто
јанствоумеђународнимодноси
ма. Једном речју Александар

ВучићјеСрбијуучиниоугледном
и уваженом државном заједни
цомумеђународнимразмерима.
Дабитоуспеоморао једасе

ухвати у коштацсамногимпре
прекамаиизазовима,одопструк
ције од стране политичких ште
точина којима је свако напредо
вање Србије значило њихово
удаљавање од могућности да
врате своје пређашњепозиције,
којесувештокористилизалично
богаћење на рачун државних
ресурса и на штету грађана
Србије.
Мораоје,такође,каоникопре

његадасеухватиукоштациса
сваким обликом криминала, као
главном препреком на путу да
Србија постане држава њених
грађанаанетајкуна,криминала
цаињиховихполитичкизаштит
ника.
Резултати које је Александар

Вучић на свим тим пољима
оствариоимпресивнисуиупра
во због њих сваки искрени и
поштениграђанинСрбијезнада
у овом тренутку Србија нема
бољег кандидата за председни
ка, кандидата који ће гарантио
вати наставак њеног даљег

напредовањаиразвоја.Затосмо
сигурни да Александар Вучић
неће бити само кандидат наше
странке, већ кандидат сваког
грађанина који искрено жели
добро својој држави у борби за
јошбржиекономскииполитички
развој, очување националних и
државних интереса, борби про
тив криминала и корупције и
стварањастабилногипристојног
друштва.
Ми знамо да су и последњи

напади на Александра Вучића,
оркестрирани од стране крими
налногподземља,тајкунскихгру
паињиховихистуренихполитич
ких представника, смишљени с
циљемдасеАлександарВучић
обесхрабрииодустанеодканди
датуре.Ми, румски напредњаци
мууимеогромневећинеграђа
на овим путем поручујемо да
борба коју је започео још није
завршена,дасамоонможеуспе
шно да је води и да ће у нама
иматисавезникаутојборби, јер
предаја није опција и Србија
жели да је Александар Вучић
водидопобеде.

ОО СНС Рума
У Руми, 23. јула 2021.

Вучић мора да прихвати 
кандидатуру због Србије
Усвојеличноиме,каопред

седник општине Инђија, и у
име Општинског одбора Срп
скенапреднестранкеуИнђији,
апсолутно подржавам предлог
градоначелника Новог Сада и
потпредседника Српске
напредне странке, Милоша
Вучевића, да једини наш кан
дидат на предстојећим пред
седничким изборима буде
досадашњи председник Репу
блике Србије, Александар
Вучић.
Све оно што је урађено у

Србијизавремедокјебиопре
мијер,апоготовозавремедок
је био председник државе,
наше, једине, Србије, можемо
рећидајевишенегоупослед
њихпедесетгодина.Државаје
данас јака, стабилна, и таква
мораидаостане.Напредујена
свим пољима, поготово када
причамо о новим радним
местима, о борби замладе, о
стањуинапредовавањуВојске
Републике Србије, а нарочито
о очувању српског Косова и
Метохијеиборбикојасеводи

много деценија, али никада
оволикоинтензивноиодлучно
унамеридаКосовоиМетохија
останедеоРепубликеСрбије.
Пружам апсолутну подршку,

као што је Милош Вучевић,
потпредседникСрпскеНапред
неСтранкепредложио,и,тако
ђе, сматрам да Председник,
безобзиранапритискенањега
и његову породицу, мора да
прихвати кандидатуру због
Србије, због наше деце и
будућности.

Вла ди мир Гак, с.р.
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ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕ РИ ЈАЛ ЗА ИЗБЕ ГЛА И ПРОГ НА НА ЛИЦА

Помоћ за нај у гро же ни је

Помоћ је обез бе ђе на кроз Реги о нал ни стам бе ни про грам, а мак си мал на вред ност 
јед ног паке та гра ђе вин ског мате ри ја ла кре ће се од 4.500 до 9.000 евра

УСкупштинској сали
општине Инђија у
петак,23.јулауручено

је 11  уговора о додели
пакета грађевинског мате
ријала избегличким поро
дицама из Босне и Херце
говине и Републике Хрват

ске. Помоћ је обезбеђена
кроз Регионални стамбени
програм, потпројекат 9.
Максимална вредност јед
ног пакета грађевинског
материјала креће се од
4.500до9.000евра.
Какојеистаклазаменица

комесара за избеглице и
миграцијеРепубликеСрби
је Светлана Велимировић,
свечаностисуприсуствова
лиипредставнициОЕБСа
и УНХЦРа како би се на
лицу места уверили да су
грађевинскепакетедобиле

породице које испуњавају
свеуслове.
– Да немају само избе

гличкистатусвећидаима
јупроблемеуинтеграцијиу
смислунедовољноприхода
или више деце, болесно
лицеуоквирудомаћинства

11 поро ди ца доби ло гра ђе вин ски мате ри јал

ИЗБЕ ГЛИМ ЛИЦИ МА СА ТЕРИ ТО РИ ЈЕ СТА РО ПА ЗО ВАЧ КЕ ОПШТИ НЕ ДОДЕ ЉЕН
ГРА ЂЕ ВИН СКИ МАТЕ РИ ЈАЛ

Кров над гла вом за 29 поро ди ца
Укупно 29 избегличких

породица из Босне и
Херцеговине и Репу

блике Хрватске, које имају
пребивалиште на територи
ји општине Стара Пазова, у
петак23.јулаусвечанојсали
Белезградепримилојеуго
вореододели пакета грађе
винскогматеријала.Општина
СтараПазовајеопштинакоја
је након ратова деведесетих
примила највише избеглих и
расељених лица. Пазова је
стимљудимапунодобилаи
даље наставља да их подр
жаваипомаже.
– Ми смо поносни на све

штосмодосадурадилидати
људи остану овде, да живе
уСтаројПазовииуселима
нашеопштине.Наставићемо
да се боримо да сви грађа

ни,даихвишенинеделимо
на оне који су избегли јер и
њихова деца су овде одра
сла и интегрисана су као и
они сами, живе што боље,

истакао је приликом доделе
уговора председник Општи
не Стара Пазова Ђорђе
Радиновић.
Додели уговора прису

ствовали су Бригит Кухар,
програм менаџер делегаци
јеЕУуСрбији,РужицаБан
да, представник ОЕБСа и
УНХЦРа у Србији, Душан

Ђор ђе Ради но вић за добит ни ци ма помо ћи у гра ђе вин ском мате ри ја лу
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тојест,којиимајунекуоте
жавајућуоколностзбогкоје
им је неопходна помоћ,
објаснилајеВелимировић.
Владимир Гак, председ

никОпштинеИнђијаподсе
тио је на податак да је у
једномтренуткуутојсрем
скојопштинибилонасеље
новишеод16хиљадаизбе
глих и прогнаних лица са
територијеБиХиХрватске.
–Верујемдаиданас тај

број није мањи с обзиром
на то да су се родиле и
нове генерације и наша
обавеза је да тимљудима
помогнемо. Не можемо
мождаусвакоммоментуи
свима, али пре само пар
месециспровелисмоподе
лууговоразаоткупкућана
селу,данаспородицедоби
јају 11 пакета грађевинског
материјала вредности до
9.000евра,штонијемалои
можедостатогадасеура
ди на објектима, рекао је
Гак.
Регионални стамбени

програм је заједнички
вишегодишњи програм
РепубликеСрбије,Боснеи
Херцеговине, Црне Горе и
Хрватске, који има за циљ
даобезбедитрајнастамбе
нарешењазанајугрожени
је избегличке породице у
региону. Спроводи се уз
подршку ОЕБСа и
УНХЦРа, афинансиран је
средствимаЕвропскеуније.

М.Ђ.

Ковачевић,директорЈедини
цезауправљањепројектима
у јавном сектору и Светла
на Велимировић, замени
ца комесара за избеглице и
миграцијеРепубликеСрбије.
– Морамо да подржимо

Стару Пазову која је добар
домаћин и веома брине о
лицима и свимљудима који
сунашлиуточиштенањеној
територији и решили да ту
наставе свој живот, рекла је
Велимировићуобраћањуна
свечанојдоделиуговора.
Помоћједодељенауокви

ру Регионалног стамбеног
програма(РСП)уРепублици
Србији,потпројекат9.Макси
малнавредност једногпаке
та грађевинског материјала
је 9.000 евра, а минимална
4.500евра.Пројекатсеспро
води уз подршку ОЕБСа,
УНХЦРа и Банке за развој
СаветаЕвропе, афинанси
ран је средствима Европске
унијеибројнихдонатора.

Д. Г.

МИНИ СТАР РАТ КО ДМИ ТРО ВИЋ У ПОСЕ ТИ ИНЂИ ЈИ

Про блем ната ли те та
је ком плек сан
Министар за бригу о

породициидемогра
фију у Влади Репу

бликеСрбијеРаткоДмитро
вић посетио је у четвртак,
22. јула општину Инђија у
циљу упознавања са мера
ма подршке породици које
се примењују на локалном
нивоу. Министар се најпре
састао са председником
Општине Инђија Владими
ромГакомињеговимсарад
ницима где се упознао са
пронаталитетним мерама
које спроводи ова локална
самоуправа.
– Издвајање финансиј

ских средстава породица
ма није кључан чинилац за
повећањеноворођенедеце.
Много богатије државе са
севераЕвропеупркосвели
кимфинансијскимдотација
ма не успевају да повећају
број становника  истакао
је министар Дмитровић и
додао да је проблем ната
литета  комплексан и зах
тева мултидисциплинарни
приступиангажовањесвих
актера друштва, од држав
них органа до црквених
заједницаанарочитомедиј
скихкућаиновинара.
Такође, министар за бри

гу о породици и демогра
фији похвалио је рад чел
них људи Општине Инђија
истакавшидапронаталитет
не мере које спроводи ова
локална самоуправа, мно
гедругеунашојземљијош
увекнисунипочеле.
– Једна од првих одлука

којусмодонелиодданасту
пањанадужност2016.годи
не,билајеповећањеједно
кратненовчанепомоћи која
данас износи 50 хиљада
динаразапрворођеноитре
ћерођено дете, подсетио је
председникОпштинеИнђија
ВладимирГакидодаодаје
спроведеннизмераипроје
катакојизациљимајудасе
повећанаталитетнатерито
ријиовесремскеопштине.
– Изградили смо нови

објекат вртића, прошири
ли и реновирали постојеће

објекте у градуи у селима,
имамо највише студентске
стипендијекојесу18хиља
дадинарамесечно,финан
сирамо вантелесну оплод
њу, пружамо финансијску
помоћ незапосленим труд
ницамаимногедругебројне
мере.
Након радног састанка

у Општини Инђија, мини
старДмитровић и председ
ник Гак обишли су објекат
новогвртићакојипочињеса
радом1.септембра.

М.Ђ.

Рат ко Дми тро вић и Вла ди мир Гак у оби ла ску новог врти ћа

Вртић почиње са радом 1. септембра
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ЛЕ ТЊА ГРА ЂЕ ВИН СКА СЕЗО НА

Радо ви у рум ским шко ла ма
Овегодинејелокалнасамоуправа

издвојила17,5милионадинара
зауређењерумскихосновнихи

средњихшкола.Радовићесеизводи
ти,некисувећизавршени,токомрас
пуста,какобишколебилеспремнеда
примеученикеусептембру.УОсновној
школи „Душан Јерковић“ радови на
замени дотрајале дрвене столарије
ПВЦ столаријом су започели 22. јула,
а дан касније ову школу је посетио
председникОпштинеСлађанМанчић.
Уовојшколиће се заменити прозори
и врата, а вредност тихрадова је 1,7
милиона динара. Укупан тендер за
објекте основног образовања износи
12,5милионадинара.
– Завршенисурадовиуподручној

школиуЖарковцу,гдејемењанасто
ларија, завршава се и постављање
ламината ушколи у Грабовцима, док
суутокурадовиуподручнојшколиу
Витојевцима. Ради се и у школама у
Буђановцима, Никинцима, Хртковци
ма,аочекујемоипочетакрадовауВог
њуиСтејановцима.Дакле,овајтендер
јеобухватиосвеосновнешколеурум
скојопштини,кажеСлађанМанчић.
Локалнасамоуправајезавршилаи

тендерзасредњешколеувредности
од два милиона динара. У Техничкој
школи „Миленко Брзак Уча“ је завр
шена реконструкција дела крова, а у
Гимназијијезавршенареконструкција
олука.Завршенјеидругидеотендера
зазаменустоларијеуобјектимасред
њошколског образовања који је био
поновљен и чија је вредност радова
била 1,9 милиона динара. Фирма из
Ваљева,којаједобилапосао,понуди
ла једатирадовистају 1,3милиона
динара.

–Дакле,сверадовеипроцедурекоје
смо требали да обавимо, завршили
смонавремеикористимоовајпериод
распустадасвеоноштосушколетра
жиле,аускладујесасредствимакоја
смомипонудили,изавршимо.Већина
сеопределилазазаменустолариједа
бипобољшалеенергетскуефикасност

објеката, али има и молерских радо
ва, замене подова, кровова, олука...
УМузичкојшколи је завршенарекон
струкција електричне инсталације,
такодасерадипопредвиђенојдина
мициусвимшколама,истакаојеСла
ђанМанчић.

С. Џаку ла

Оби ла зак радо ва у „Душа но вој“ шко ли

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

15 мили о на дина ра за
енер гет ску ефи ка сност
Послевишеодгодинуданапаузе,26.

јула јеодржанаседницаОпштинског
већаупуномсаставу,анекаоупрет

ходномпериоду,телефонскимпутем.
На овој седници је више тачака било

везанозасуфинансирањемераенергетске
ефикасности породичних кућа и станова.
Прво је донето решење о употреби сред
ставатекућебуџетскерезервеувисиниод
15 милиона динара, а потом образована
Комисије за спровођење мера енергетске
ефикасности породичних кућа и станова,
као и правилник о суфинансирању тих
мера.
Наиме,  из текуће буџетске  резерве

опредељена су средства за повећање
енергетскеефикасностипородичнихкућаи

станова у износу од 15 милиона динара.
Она ће се употребити за отварање нове
апропријацијеуоквируразделаОпштинска
управа – програм 17. енергетска  ефика
сност и обновљиви извори енергије. Како
ранијомодлукомобуџетурумскеопштине
нису планирана средства за повећање
енергетскеефикасностипородичнихкућаи
становапредлажено јеОпштинскомвећу
да донесе решење о употреби средстава
текуће буџетске  резерве од 15 милиона
динара, што је и учињено. О реализацији
овихсредставаипредвиђенихмераћесе
старатиОдељењезафинансије,привреду
ипољопривреду.
ФормиранајеиКомисијазаспровођење

мереенергетскеефикасностипородичних

кућа и станова чији је председник Јелена
Швоња,доксучлановиДраганКосановић
иЈеленаБркљач.Усвојенјеипредлогпра
вилникаосуфинансирањумереенергетске
ефикасностипородичнихкућаистанова,а
предлагач јебилоОдељењезаурбанизам
и грађење. Председник Општине Слађан
Манчићјеистакаодаизобјективнихразло
гарумскаопштинанијеконкурисалазаова
наменскасредствакодМинистарстваенер
гетике, те је зато одлучено да се за ове
наменеиздвојесопственасредства.
– Тако ћемо омогућити свим физичким

лицима,акосуспремнидафинансирају50
одсто тих радова на побољшању енергет
скеефикасности,мисуфинансирамодругу
половину.Мислим и да је наш правилник,



928. JUL 2021.      M NOVINE

ДОНЕ ТА ОДЛУ КА О ВОДО ВО ДУ

Уса гла шав ње са новим
закон ским реше њи ма
На последњој сед

ници одборници
Скупштине општине

Рума су донели одлуку о
водоводукојомсепрописују
условииначинорганизова
њапословањауобављању
комуналнеделатностипре
чишћавањаидистрибуције
воде,њеног континуираног
снабдевања,квалитета,као
и низ других услова зна
чајних за водоснабдева
ње. Снабдевање корисни
каводомсерадииз јавног
водовода,сеоскогводовода
иизјавнихчесми.Послови
пречишћавањаидистрибу
ције воде, као и одржава
ње јавног водовода и јав
нихчесмисеповеравајуЈП
„Водовод“ који је задужен
дакорисницимаиспоручује
воду која не сме да садр
жи материје шкодљиве за
здрављеизнадпрописаних
граница.
По овој одлуци, при

кључење на јавни водо
вод обавља искључиво
ЈП „Водовод“, а трошкове
изградње јавног прикључ
каисклоништазаводомер
сноси корисник. Утврђују
се и права и обавезе Јав
ногпредузећа,пресвегада
непрекиднообезбедикори
сницимадовољнуколичину
хигијенски исправне воде.

Одлукомсуутврђенииеле
менти заобразовањецене
воде, као и плаћање рачу
на.
Правниосновзадоноше

ње одлуке о водоводу се
налазиуодредбамаЗакона
о комуналним делатности
мапремакојимасеповера
вањеобављањакомуналне
делатностивршинаоснову
одлуке скупштине једини
це локалне самоуправе о
начинуобављањакомунал
неделатности,каоиопште
и посебна права и обаве
зе вршилаца комуналне
делатности,алиикорисни
кауслуга.
Одлукаседоносиуциљу

уређења важне комуналне
делатности, јер је интерес
грађана румске општине
да водоснабдевање буде
у надлежности стручног  и
инфраструктурно опре
мљеног предузећа које је
основалаопштина.Овимсе
успостављаиправниоквир
за одржавање постојећих
капацитетаводоводнемре
же и формирање њених
нових капацитета на тери
торији румске општине, а
за спровођење ове одлуке
су обезбеђена средства у
општинскомбуџету.
– Одлука о водоводу је

једна у низу одлука које
ћемо у наредном перио

ду, у оквиру скупштинских
овлашћења,  доносити, а
тичу се рада свих наших
јавних предузећа. Те одлу
ке нису годинама мењане,
а у међувремену је дошло
до промена у законској
регулативи и нормативима
који дефинишу рад јавних
предузећа. Ми ћемо овим
одлукама практично изме
нитисвепостојећеодлукеи
усагласитиихсазаконским
решењем.Дакле, само уса
глашавамо акте предузећа
саактимакојанадржавном
нивоу регулишу рад јавних
предузећа, каже Стеван
Ковачевић, председник СО
Рума. С. Џаку ла

ЈП Водо вод РумаСте ван Кова че вић

који смо усвојили, једноставнији и да је
бржапроцедура,негокодонихкојисудоби
ли средства од Министарства. Ми само
тражимо да су грађани власници објекта,
да јеобјекатлегаланидасуониспремни
да уложе половину средстава. Нема ни
ограничења у максималном појединачном
износусредстава,појашњаваМанчић.
УтокуовенедељећеКомисијарасписа

ти јавни позив за све произвођаче ПВЦ
столарије,алимогудасејависамоониса
територијерумскеопштине.Послетогаиду
ипријавеграђанакојићемоћидабирајуод
одабранихпроизвођачеиизвођачерадова
идасањимауговорајуцену.Потомсепот
писује и тројни уговор, а општинска сред
ства се директно уплаћују произвођачу и
извођачурадова.
– Ову меру спроводимо самостално, а

спремнисмода,акосеовепареутрошедо
1. новембра или раније, определимо још
новца за ове намене, каже Слађан Ман
чић.

ЧлановиОпштинскогвећасунаовојсед
ници размотрили и усвојили и извештај о
реализацији општинског буџета за прву
половину године, а извештај је поднела
Биљана Дамљановић, шефица Одељења
за финансије, привреду и пољопривреду.
До30. јунаостварениприходиипримања
су износили 950,3 милиона динара и у
односу на план то је реализација од 42,6
процената.Истовремено, расходи су били
755,3милионадинара,такодајепланрас
ходареализованса33,8одсто.
–Оватачкајепоказаладаје,уодносуна

прошлугодинууистомпериоду,реализаци
јабуџетавећаза93милионауноминалном
износу.Топоказуједаимамоконтинуирани

растпривредеисвихприхода.Самопорез
назарадејепоказаодасуплатеповећане,
као и да има новог запошљавања. И сви
другиприходиодпорезасуупорасту,што
значи да је привреда у нашој општини на
здравимтемељимаиидеудобромправцу,
рекаојеСлађанМанчић.
На овој седници усвојен је и предлог

одлукеодоношењупланаГенералнерегу
лацијеРумe,каоиодлукаoизмениидопу
ниодлукеододелисредставаизбуџетаза
програме и пројекте из области спорта од
значајазаопштинуРума.Усвојенјеиплан
ипрограмрадаГрадскебиблиотеке„Атана
сијеСтојковић“занареднугодину.

С. Џаку ла

Из теку ће буџет ске  резер ве опре де ље на су сред
ства за пове ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти поро дич
них кућа и ста но ва у изно су од 15 мили о на дина ра

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“ се суфинансира из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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МИРО СЛА ВА ИЛИ ЈИЋ, ДИРЕК ТОР КА УСТА НО ВЕ ЗА НЕГО ВА ЊЕ КУЛ ТУ РЕ „СРЕМ“

Фести вал бесед ни штва
ће бити одр жан

Фести вал пла ни ра мо за новем бар, евен
ту ал но, децем бар. Било би ми заи ста жао 
ако не буде мо могли да га оства ри мо она
ко како смо га пла ни ра ли, али ако дође до 
погор ша ња епи де ми о ло шке ситу а ци је, 
онлајн вари јан та оста је, каже Миро сла ва 
Или јић

Установа за неговање
културе „Срем“ овог
лета има пуне руке

посла, јер поред осталих
културних установа, уче
ствује у реализацији мани
фестацијезадецу „Летона
Сави“.
–  Установа је у „Лету на

Сави“ на неки начин дома
ћин, сваког викенда смо на
плажи са децом. Програме
смоприпремалисаосталим
установама културе. Наш
задатак је да анимирамо
децу и разговарамо са
њима. Видим да су радио
нице све више посећене.
Већпрвогданајебиломно
го деце, каже Мирослава
Илијић, директорка Устано
везанеговањекултуре.
Она додаје да су се ове

године организовале смо
тререцитатораускладуса
мерама против епидемије
корона–вируса.
–Успелисмодаодржимо

Општинску смотру рецита
тора,гдејеучествовало120
деце.Заистасмобилиизне
нађени одзивом, а чак 45
нашедецеизМитровице је
прошло на Зонску смотру,
којајеодржанаонлајн.Има
лисмоупланудаодржимо
иДрамскусмотру,Ликовнуи
Музичку смотру, али то
нисмоуспели,јернијемогло
да се реализује у онлајн
формату, каже Мирослава
Илијић.
Манифестацијапокојој је

Установа за неговање кул
туре „Срем“ позната јесте
Фестивалбеседништва,који
је прошле године у складу
самерамапротивепидеми
јеодржанонлајн.Овегоди
не, Фестивал беседништва
слависвојјубилеј–30годи
напостојања.
–Фестивалћебитиреви

јалногкарактера,аодржаће
сеуновембру,евентуално,
удецембру.Билобимизаи

ста жао ако не будемо
моглидагаостваримоона
ко како смо га планирали,
алиакодођедопогоршања
епидемиолошке ситуације,
онлајн варијанта остаје. У
оваквом времену, при пла
нирању, морамо узети све
опције, каже Мирослава
Илијић.
Она додаје да је у плану

да се одржи и промоција
часописа „Сунчани сат“, а
да ће се почетком августа
одржати и Фото конкурс,
који је своју „премијеру“
имао прошле године. Наи
ме, због епидемије је изо
стаовеликибројдогађаја,а
Установакултуреседосети

ладанаправиФотоконкурс
сатемомСремскеМитрови
це,асвакокојезаинтересо
ванјемогаодаучествује.
–Фотоконкурспланирамо

почетком августа, а након
тогаследииизложбафото
графија. Најбоље фотогра
фије ће бити приказане на
изложби.Поштојеовоглета
акценат стављен на плажу,
планирали смо да можда
изложбабуденаСави,каже
директоркаМирослава.
Она за крај додаје да ће

реализација свих програма
зависити од ситуације са
епидемијом,идаћесепре
матомеиприлагођавати.

З. Попо вић

Миро сла ва Или јић

АМФИ ТЕ А ТАР У ГРАД СКОМ ПАР КУ

Кон церт југо сло вен ских нота
У амфи те а тру у Град ском 

пар ку 22. јула је одр жан 
кон церт „Кад сат зазво ни 

– EX YU ностал ги ја“. Дога
ђај је орга ни зо вао „Сир

ми у март“. Про грам је 
води ла Љиља на Јан ко
вић, док су за музич ки 

део били заду же ни Алек
сан дра Падр ов и Хај ру дин 

Дур ма но вић. Публи ка је 
до касних вечер њих сати 

ужи ва ла у југо сло вен ским 
нота ма седам де се тих и 

осам де се тих годи на. 
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ДУШИ ЦА ПАВЛО ВИЋ, ДИРЕК ТОР КА АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА

Вели ко инте ре со ва ње
за откуп сео ских кућа

Од 28. јуна, када је рас пи сан кон курс за откуп сео ских кућа, сигур но нам се обра ти ло 
60 људи, ако не и више. С обзи ром на то да на кон кур су нема бодо ва ња, одно сно, ранг 
листе, вео ма је важно да сви буде мо екс пе ди тив ни, јер се посма тра редо след при је ма 
при ја ве. Више од 20 зах те ва је већ посла то на про це ну, каже Души ца Павло вић

Сремска Митровица је
подручје које због
свог положаја има

изузетан пољопривредни,
али и туристички потенци
јал. Агенција за рурални
развој града у том погледу
пружа саветодавну, адми
нистративну и техничку
помоћ свима који се баве
пољопривредом или сео
ским туризмом. Како каже
директоркаДушицаПавло
вић, у Агенцији се може
добити и сва неопходна
помоћ која се односи на
конкурсе Министарства
пољопривреде и Покрајин
скогсекретаријатазапољо
привреду.Међутим,Агенци
јареализујеинеколикосво
јихконкурса.
–Трудимодабудемомак

сималнооперативниибрзи,
да што више искористимо
све бенефите и привучемо
што више бесповратних
средставакојасенуде.Кон
курс Агенције за удружења
уобластируралногразвоја
је завршен 16. јула. Циљ
нам је да подстичемо
цивилни сектор у области
руралногразвоја.Упланује
даускорораспишемоикон
курс за осигурање усева у
области пољопривреде,
којићетрајатидо15.новем
бра. На нивоу Министар
ства пољопривреде такође
постоји конкурс са истом
наменом.Истаклабихдасе
оба конкурса, могу кумула
тивноприменити.То је јед
на популарна мера и про
шлегодинесмоималипре
ко 300 пријављених пољо
привредника, а ове године
очекујемвише,кажедирек
торкаДушицаПавловић.
Она се том приликом

осврнулаинаСајампољо
привреде, који је недавно
одржан на митровачком
Хиподрому.

–Наконгодинуиподана,
Сајам је коначно одржан,
што је у ствари резултат
повољне епидемиолошке
ситуације, поштовања
мера против епидемије,
али и то што у Сремској
Митровициимамопреко50
посто потпуно вакциниса
них грађана. Сајам је био
посећенивеомасмозадо
вољни, имали смо пред
ставнике најпрестижнијих
компанија које производе
пољопривредну механиза
цију, представљена је упо
требадронова у пољопри
вредишто је врло интере
сантно и корисно. Такође,
имали смо цео гастро –
туристички блок, где је
представљено преко 20
произвођача, месних,
млечнихпрерађевина,цве
ћа, воћа и поврћа. Међу
њима су били и представ
ници туристичких сеоских
домаћинстава. Посетиоци

су могли да виде много
кориснихстварина једном
месту,амисмоприказали
град у најбољем светлу,
истичеДушица.
Тренутнојеактуеланкон

курсМинистарствазабри
гуоселузадоделубеспо
вратнихсредставазаоткуп
сеоских кућа. Конкурс је
расписан28.јуна,ипроце
њена вредност куће не
може бити виша од 1,2
милиона динара. Могу се
пријавитисвимладидо45
година старости, који су у
брачној или ванбрачној
заједници, самохрани
родитељи или пољопри
вредници.Свизаинтересо
вани административну и
техничкупомоћмогудоби
ти у Агенцији за рурални
развој.
– Одзив је веома велик.

Од28. јуна, када јераспи
санконкурс,сигурнонамсе
обратило60људи,аконеи

више. Задатак Агенције је
да све који су заинтересо
ваниупознамосаусловима
и специфичностима кон
курса.С обзиромна то да
на конкурсу нема бодова
ња, односно, ранг листе,
веома је важно да сви
будемо експедитивни, јер
сепосматраредоследпри
јема пријаве. Више од 20
захтева је већ послато на
процену. Важно је да се
што пре нађе кућа са тач
ном адресом и катастар
скимбројемдабиседаље
радилапроцена.Ценакуће
не сме да пређе више од
1,2 милиона динара, али
ако је кућа процењена на
нижувредност,ипродавац
сесложидакућупродаза
ту цену, онда кућа може
бити предмет продаје.
Такође, некретнина се
моженалазити убило ком
селу,којенијеблизуграда.
Значи,неможесеодноси
ти на Лаћарак, објашњава
ДушицаПавловић.
Онадодаједа јеуплану

да се реализују две мере
које се односе на марке
тинг у области туризма и
винарскисектор.
– Желимо да туристич

кимдомаћинствимапомог
немоуобластимаркетинга
какобињиховауслугабила
видљиванесамоуокруже
њу,већишире.Например,
ако неко сеоско домаћин
ствонемасајт,овамерасе
може искористити за то.
Друга мера је маркетинг
винарства и ракије. Наше
поднебље има јак приро
дан ресурс за то.Он је за
сада неискоришћен, стога
једржаватопрепозналаи
направила стратегију за
развој у тој области, каже
ДушицаПавловић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Души ца Павло вић

Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“ се суфинансира из буџета Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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БАЗАР ХРА НЕ, ПИЋА И РУКО ТВО РИ НА У ЧЕРЕ ВИ ЋУ

Куп ци и про дав ци
на јед ном месту
УЧеревићу је среди

номјулаодржанбазар
хране, пића и руко

творина под називом „Чер
вићвил“. Базар је органи
зован како би сви они који
имају занатске производе
моглилакшедоћидокупаца,
првенственоонихкојиимају
викендицуутомкрају.Базар
се организује једноммесеч
ноитоупериодуодмајадо
октобра.
Трећи базар у Черевићу

је била добра прилика да
сви они који се баве произ
водњом хране, воћа, ракије
или неких других занатских
производа додатно зараде.
Тојеишансазасвеонекоји
имају викендице у томделу
општине Беочин да упозна
јупроизвођачеодкојихмогу
куповатихрану,пиће,поврће
и воће. Произвођачи воћа,
примера ради, кажу да је
воће,алииосталепрерађе
вине од њега изузетно ква
литетно,безпревишехемиј
скихсредстава.
– Ја могу да кажем да

водим рачуна код зашти

те свих воћних врста. Кон
кретнокодшљиветретирам
четири пута и то само до
фазе цветања. После тога
заштите нема, тако да су
шљиве изузетно добре, а
самимтимиракијакојуовде
продајем нема замерке.
Ранесортешљивесудобро
родиле,кодкаснијихћебити
мало мањи род вероватно
због суше, али углавном ја
самзадовољан.Бићеракије,
аовајбазарједобраприли

каидасенештопрода,каже
Миланко Кезмић воћар из
Черевића.
Базар у Червићу се одр

жава једноммесечно и то у
периодуодмајадооктобра,
доктрајесезонавоћаиповр
ћа.Организаторикажуда је
ово веома значајна мани
фестација од које сви имају
користи.
–Жељанамједасвиони

којиимајунекезанатскепро
изводе то представе сви

ма који долазе у Черевић,
посебно викендашима којих
је све више. Ово је прили
ка да људи показу чиме се
баве,штасвеимају,јермно
ги који долазе код нас за
викенднезнајуштасвемогу
да купе у нашем месту. На
базаруимахране,пића,руч
них радова наших домаћи
ца, односно свих занатских
производа наших мештана,
кажеИванаВасилићкоорди
наторБазара.
На базару у Череви

ћу добродошли су и гости
из других места. Имајући
у виду чињеницу да је ово
прва година како се базар
одржава,организатори кажу
да ће након шест месеци
кадасесвезавршииураде
анализе, одлучити да ли ће
се нешто мењати. Једно је
сигурносаоваквимначином
продајенаставићесеисле
деће године, а једино што
бимоглодаседесиједасе
прошири палета производа
којићебитипонуђенивикен
дашима,алиисвимосталим
грађанима. З. М.

Да се срет ну куп ци и про дав ци: Шан са за викен да ше

Ива на Васи лић, коор ди на тор база ра
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Купуј с пра га – купуј дома ће
Локална акциона гру

па „Фрушка Гора –
Дунав“ организова

ла је у Беочину сајам под
називом  „Купуј с прага
купујдомаће“.Тојепрвиод
трипланиранакојизациљ
имају јачање капацитета
малихисредњихпољопри
вредних газдинстава као
и удружења грађана који
се искључиво баве произ
водњом домаћих произво
да. Овакви сајмови биће
одржани у Шиду и Бачкој
Паланци.
–Жељанамједасвикоји

имајурегистрована газдин
стваибавесепроизводњом
хране и пића нађу купце и
у свомместу, у свом окру
жењу.Такођеволелибисмо
да млади остају на својим
газдинствима и ту произ
водеквалитетнухрану,коју
могу продавати буквално
на свом прагу и не морају
одлазитинапијацеувели
ким градовима. У Беочину
својепроизводесупонуди
ли произвођачи из шидске
општине, Бачке Паланке,
Инђије, Сремских Карло
ваца, каже Садра Мацура,
координаторкапројекта.
Штандови на манифе

стацији су били богати
и шарени. Посетиоци су
моглидапробајутрадици
оналниџемодкајсијеалии
љуте џемове.Неизоставна
су била и добра вина, али
исремачкикуленислани
на. За свакога је било по
нешто.
– Наше газдинство бави

се производњом сухоме
снатих производа. Пре три
године кренули смо и са
пласманом на тржиште, и
могувамрећидасамзадо
вољна.Производиседобро
продају на свим манифе
стацијаманакојеодем.Нај
вишесеподаје наш кулен,
а добро иду и сланина и
чварци,кажеИванаРакић
изБачинаца.
Славна Славујевић из

Шидакажедакупцимануди
посебанспецијалитет,љути
џем.
– То је занимљиво за

купце.Бавим се производ

њомгрожђа,алисутомале
количинепасамдошлана
идеју да понудим нешто
ново на тржишту. Комби
нација слатко и љуто је
веома добра, то кажем из
искуствапоштосамвегета
ријанка,једемсирикомби
нацијасаљутимџемовима
јесјајна,кажеСлавнаСла
вујевић.
Јан Шљука из  Бачког

Петровца продавао је мед
и пчелиње производе, а
поред стандардних врста
понудиојеимедодуљане
репице који има белу боју.
Своје производе понуди
ла је и Мирјана Хемун из
Инђијекојакажедаовакав
начинпродајемногозначи,
јерсеилокалностановни
штво једног краја упознаје
сасвимонимштојеквали
тетноиздраво,аналазисе
ублизини.
Овакве манифестације

су добра прилика малим
домаћим газдинствима да
приказу своје производе,
али  и своје умеће. „Купуј
с прага, купуј домаће“ је
и шанса да произвођачи
пронађу купце, какопокло
нике  домаћих производа
са традиционалним рецеп
турама које их враћају у
детинство,тако ионекуп
це који су заинтересовани
зановемодернерецептеи
укусе.

З. Мар ко ви но вић

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

Садра Мацу ра Ива на Ракић

Ква ли тет по при сту пач ним цена ма
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РЕХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ГРЕ БЕН СКОГ ПУТА ОД ЗМА ЈЕВ ЦА ДО ЦРВЕ НОГ ЧОТА

Радо ви почи њу у авгу сту
Јавнанабавказаизвођа

чарадованарехабили
тацији дела Гребенског

пута од Змајевца до раскр
снице код Црвеног чота је
окончана,апосаоједобила
румскафирма„Катаго“.Она
ће, поред рехабилитације
и асфалтирања, урадити и
комплетну саобраћајну сиг
нализацију на овом делу
путакрозФрушкугору.Вред
ност ових  радова је 292,5
милиона динараиупотпу
ности ихфинансираПокра
јина, преко Управе за капи
тална улагања Војводине.
Општина Ириг има обавезу
даплатинадзор,афинан
сирала јеиизрадупројект
но  техничке документаци
је. Дужина ове деонице  је
нештопрекошесткиломета
ра,ширинајепетметара,по
2,5метаразасвакисмер.
Премауговору,радовиби

требало да почну почетком
августа,арокзазавршетак,
односно комплетну рехаби
литацију деонице  је седам
месеци.

То значи да се очекује
да знатно бољи услови за
одвијањесаобраћајаибез
бедност, учесници саобра
ћајаосетеодкраја фебру
ара2022.године.
Подсетимо, крајем јула

прошле годинесуокончани
радови на рехабилитаци
ји деонице фрушкогорског
Гребенског пута од Ири

шког венца до Змајевца.
Ова деоница је била дуга
окопеткилометараивред
нострадовајеизносила220
милиона динара. Средства
јеизатерадовеобезбеди
лаПокрајинскавлада.
Уз претходно завршене

деонице Банстол – Одма
ралиште Електровојводине
(Хотел „Норцев“) – Иришки

венац, обновљен је најзна
чајнијидеоГребенскогпута,
жилекуцавицеФрушкегоре,
акадасезавршииованова
деоница,цеоГребенскипут
којисеутомсвомделупро
теже кроз иришку општину
биће комплетно рехабили
тован,аречјеооко26кило
метарапута.

С. Џ.

ИРИГ

Вели ко инте ре со ва ње
за купо ви ну кућа
Утоку је јавни конкурс зареализацијупрограмадоделебесповрат

нихсредставазакуповинусеоске
куће са окућницом које је расписало
Министарствозабригуоселу.Конкурс
сеодносинатериторијуцелеРепубли
ке,арасписанјенаосновууредбеВла
деСрбијеод24.јуна.
Улога локалних самоуправа је утвр

ђивање испуњености услова који се
односе на сеоску кућу са окућницом.
На овај конкурс се могу јавити млади
пољопривредници,брачнипарови,ван
брачнипаровиисамохраниродитељи,
аусловикојисеморајуиспунитиприли
ком конкурисања су прецизно утврђе
ни јавним позивом.Максимални износ
бесповратних средстава предвиђен за
куповину сеоске куће са окућницом је
1,2милионадинара,штозначидаукуп
навредностсеоске кућесаокућницом
неможепрећитуцену.
Кадајеречоиришкојопштини,заин

тересовани све потребне информаци

је у вези попуњавања образаца могу
добитина телефон022400–610или
могудоћиличноуОпштинскууправу.
КонтактособајеНиколаСавић,рад

никОпштинскеуправеодкогасазнаје
мо да влада велико интересовање за
овајјавнипозив.
– До сада је пристигло пет захтева

заовасредства.Могусекуповатикуће
са окућницом у свим селима иришке
општине,семуИригу.Закуповинукућа
седобија1,2милионадинара,асадаје
највећипроблемнаћикућузатасред
ства,јерјезбогизградњехотелаипан
сиона на територији иришке општине
знатно скочила вредност кућа, истиче
НиколаСавић.
Рокзаподношењепријаваједоутро

шка буџетских средстава предвиђених
заовунамену,анајкасниједо1.новем
браовегодине
Испуњеност услова за добијање

средставаутврђујеКомисијазаоценуи
контролуреализацијепројеката. С. Џ.

Нико ла Савић

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.
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Захвал ни це инђиј ским вина ри ма
Директор Туристичке организације

општине Инђија Милан Богојевић
одржаојеууторак,20.јуласаста

наксавинаримаопштинеИнђија.Тема
састанкабилаједосадашњасарадњаи
додела захвалница задопринос упро
моцији винског туризма те сремске
општине. Како је истакао директор ТО
општине Инђија месецима уназад
остварена је веома добра сарадња са
винаримаадоговоренисуидаљикора
ци.
– Врло сам поносан на винаре и на

квалитетвинасанашегподручја.Пола
ко али сигурно се позиционирамо на
винскојкартиСрбијеанадамсе,иради
ћемонатоме,датобудеиванграница
наше земље  рекао је директор ТО
општинеИнђијаМиланБогојевићипод
сетиоданатериторијиопштинеИнђија

постојидеветвинаријаипреко20произ
вођачавина.
Иакојошувекстидљиво,винасатери

торије општине Инђија постају препо
знатљива и у иностранству. Винарија
„Авен“изИнђијекојапостојитригодине
већ је неколико пута учествовала и
освојиласребрнеибронзанемедаљеза
розеибелавинанатакмичењузанајбо
љасветскавина„Декантер“уЛондону.
Драгана Ињац из Винарије „Авен“

истаклаједајесарадњасаТуристичком
организацијом и Општином Инђија од
великогзначајазамалевинарије,попут
њихове.
–Драгомијештосмоостварилиова

ко успешну сарадњуиштоимамопри
ликудаизнесемоконкретнепредлогена
темудаљесарадњеТуристичкеоргани
зације,насвинараичлановаУдружења

„ВинаИнђије“истаклајеДраганаИњац
испредВинарије„Авен“атојепотврдио
и председник Удружења „Вина Инђије“
СашаИваниш.
–Презадовољнисмосарадњомкојаје

почелапренеколикомесеци.Свинаши
плановиидоговорисеполакоостварују.
Помени,највећиквалитет јестештосе
јављајуновеидејекојесенабрз,лаки
веома једноставан начин реализују
рекаојеИваниш.
Представници Туристичке организа

ције општине Инђија на крају састанка
подсетили су да је у току постављање
такозваневинскесигнализацијекакоби
сваки посетилац, туриста или само
љубитељ вина могао много лакше да
дођедоодређеневинарије.Такође,вин
скарутадоступнајеинаандроидапли
кацији„УпознајСрбију“. М.Ђ.

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

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ

Обез бе ђе на сред ства за 
завр ше так спорт ске хале
Одборници Скупштине

општине Инђија на
седници која јеодржа

наупетак,23.јулапохитном
поступку,усвојилисупредлог
Одлукеоребалансубуџетаза
текућугодину.Тајпотезбиоје
неопходан како би се наста
вили радови на изградњи
новеспортскедворанеуЛеја
ма.Какојеобјасниопредсед
ник Општине Инђија Влади
мирГак,Управазакапитална
улагања Војводине уплатиће
593 милиона динара, а
Општина Инђија додатних
134,6милионадинара.
–Ово нам је била послед

ња шанса да обезбедимо
средстваидаконачнозатво
римофинансирањесвихпре
осталих радова на изградњи
нове спортске хале. Нажа
лост, морали смо да повећа
мо износ овим ребалансом
затоштосурадови,попројек
ту,кошталимањеиУправаза
капиталнаулагањаВојводине
требалаједаихупотпуности
финансира, међутим, цене
грађевинских материјала на
светском тржишту условили
су поскупљење пројекта и
неопходност учешћа наше
општинеуфинансирањудела
пројекта,објасниојеГак.
Он је додао да је напра

вљен договор да Општина

Инђијафинансира део радо
ва.
–Сдругестране,Управаза

капитална улагања инвести
раће средства у потпуну
реконструкцију деонице пута
између Новог Сланкамена и
Сурдука јер не могу у потпу
ности да финансирају све
радове на хали објаснио је
председникопштинеИнђијаи
додаодаћеталокалнасамо
управасвојдеофинансијских
обавеза извршити током
2023.године.

– Ми очекујемо да ће у
наредне две године у буџету
наше општине бити много
бољаситуацијанегоданасјер
се до 2023. године очекује
почетакрадабројнихфабрика
асамимтимизначајнијегпри
лива новчаних средстава у
општинскукасу,тећелокални
буџетлакшеподнетинаведе
нуинвестицијурекаојеГак.
Према његовим речима,

први радови на наставку
изградњехалетребалибида
почнунајкаснијезадвамесе

ца, након спровођења јавне
набавке. У току 2021. године
предвиђено је да се изврше
радовинапостављањуанти
филтрационезавесе,какоби
објекатбиообезбеђенодпро
дирањаподземнихводаи за
тенаменебићеутрошено187
милиона динара. Такође, у
текућој години биће изведен
деорадованапартерномуре
ђењу то јест половине пред
виђеног броја паркинг места
прекопутаобјекта.

М.Ђ.

Сед ни ца СО Инђи ја



16 28. JUL 2021.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ЛЕТ ЊЕ АКТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕНА

Од сре мач ке жетве
до бео град ске кал др ме
Манифестација „Жетва

–безжитанемаживо
та“, у организацији

Удружењажена „Краљевчан
ке“ и Месне заједнице Кра
љевци, окупила је 18. јула
пошестипутуовомрумском
насељу бројна удружења
жена, међу којима и удру
жења жена са територије
општинеПећинци.
У центру Краљеваца били

су постављени штандови на
којима су своје рукотвори
не изложиле и чланице УЖ
„Шимановчанке“, УЖ „Мај
ка Ангелина“ из Купинова и
УЖ „Сремица“ из Пећинаца.
Поредтрадиционалногручног
рада који је обогатио сваки
штанд,сваудружењасууче
ствовала и у такмичарском
делу манифестације током
којег су се бирала најлепша
слаткаи сланаштрудла, нај
лепши хлеб из фуруне, нај
лепшиштанд,најлепширучни
радинајлепшишешир.
Пећиначка удружењаосво

јила су по друго место и то:
УЖ „Сремица“ за најлепши
хлеб из фуруне, УЖ „Мајка
Ангелина“ за најлепшу слат

куштрудлу, а УЖ „Шиманов
чанке“ за најлепшу слану
штрудлу. Како нам је рекла
ДушицаМилошевићпредсед
ница Шимановчанки, поред
ових награда, шимановачко
удружење је освојило и прво
местозанајлепшишешир.
Недељу дана раније, у

београдској Скадарлији, на
манифестацији у организа
цијиТуристичкеорганизације
Београда,шимановачкоудру
жење жена учествовало је
најошједнојманифестацији,
којајеокупилабројнеуметни
ке, али и удружења жена из
Срема,БанатаиБачкекојасу

својеврсни амбасадори мул
тикултуралности Војводине
икојаоднајранијихвремена
чувају обичаје својих народа
од заборава. Шимановчанке
су се представиле са својим
ручноизрађенимшеширима,
али и сремачким слатким и
сланимђаконијама.

Жене из пећин чке општи не чува ју оби ча је од забо ра ва

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ ДОНЕ ЛА ОДЛУ КУ:

Осни ва се Музе ј Купи ник
Одборници Скупштине општине

Пећинци су, на седници одржаној
19.јула,изгласалиОдлукуоизме

намаидопунамаОдлукеооснивањуКул
турногцентраПећинци,којомсеусаста
ву ове јавне установе образује „Музеј
Купиник“.ИакоћеМузејрадитиусаставу
пећиначког Културног центра, седиште
ћемубитиуКупинову,апоречимадирек
тора Културног центра Јована Деврње,
одлука о образовањумузеја је изузетно
значајна, јер општина Пећинци до сада
нијеималарелевантнуустановузаоба
вљањемузејскеделатности.
– Ово је изузетно значајна одлука

за нашу установу, али и за целу нашу
општину, јер сеоснивањеммузеја отва
рапотпуноновпросторзараднаочува
њукултурноисторијскогнаслеђакојим
нашаопштинеобилује,посебноујужном
делу,изјавиојеДеврња.
АрхеологПерицаОдобашић наглаша

ва да ће „Музеј Купиник“ бити деомре
женационалнихинституцијакојесебаве
заштитомнационалног културног насле
ђа.
– Кроз истраживачки рад у сарадњи

са националним институцијама, као и
кроззбиркекојећевременомбитифор
миране, попут историјске, археолошке,

етнолошке и уметничке збирке, култур
но  историјско наслеђе наше општине
биће третирано на много квалитетнији
начиннегодосадаиумноговећојмери
доступно,несамонашимграђанима,већ
иширојдомаћој, паи светској јавности,
кажеОдобашић.
Према оснивачком акту, „Музеј Купи

ник“ћевршитиделатностистраживања,

прикупљања, сређивања, вредновања,
документовања, чувања, одржавања,
излагања, коришћења, популарисања и
презентације културнихдобараизобла
стиархеологије,историје,историјеумет
ности и етнологије, и елемената нема
теријалног културног наслеђа, као и
креирања културно  едукативних садр
жајаипрограма.
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Црвени крст Пећинци у сарадњи
са пећиначким базенима обезбедио
је бесплатан улаз на базене за све
добровољне даваоце крви са тери
торије општине током ове купали
шне сезоне. Како нам је рекла Гор
данаКоњевић,секретарпећиначког
ЦК, сви добровољни даваоци са
територије општине Пећинци током
летњесезонемогубесплатноужива
тинабазенима,асвештојепотреб
но једаприликомуласканабазене
покажупотврдудасудаваоци.
– Сви добровољни даваоци крви

потврдумогудобитиунашимпросто
ријамауПећинцима,ЈовеНегушеви
ћа4,упериодуод8до15часова.На
овај начин смо желели да награди
мо све наше добровољне даваоце,
алинанекиначинидаподстакнемо
новедаваоцедасеприкљученашем
хуманомтиму,реклајеКоњевић.

ПЕЋИ НАЧ КИ БАЗЕ НИ

Бес пла т но за добро вољ не дава о це крви

ДЕЧ ЈЕ КУЛ ТУТ НО ЛЕТО

Вели ко инте ре со ва ње 
за позо ри шне пред ста ве
Дечије културнолетокоје

организује пећиначки Кул
турни центар под покрови
тељством Општине Пећин
ци,аусарадњисаобразов
ним институцијама и Саве
тимамеснихзаједница,ула
зиусвојузавршницу.Током
протекле седмице дечије
представеизведенесуујош
три насеља пећиначке
општине.
Упетак23. јуланајмлађи

БрестачанисуиспредДома
културепогледалипредста
ву „Девојчица са црвеним
качкетом“ рађену по мото
вима приче „Црвенкапа“, а
СаветмеснезаједницеБре
стач употпунио је малиша
нима угођај обезбедивши
имосвежењеигрицкалице.
Једнуоднасловнихулога

у представи „Девојчица са
црвеним качкетом“ тумачи
Јелена Недељковић, по
чијимречимадецаодлично
реагујунаовапознатубајку,
јер представа садржи и
певачке и кореографске
елементе што је деци при
мамљиво.
Данраније,учетвртак22.

јула најмлађи у Доњем

Товарникууцентрунасеља
погледали су представу
„Дечак који није хтео да
одрасте“рађенупомотиви
маприче„ПетарПан“укојој
насловну улогу тумачи
Бојан Наић, а како нам је
рекао свако играње пред
ставе другачије, јер деца

различито реагују у сваком
селу.
У суботу 24. јула испред

ОсновнешколеуСуботишту
најмлађисупогледалипред
ставу„Дечаккојинијехтеода
одрасте“.
Дечије културно лето се

наставља и ове седмице.

Наиме,свакогчетвртка,пет
ка и суботе у 19 часова у
центрима насеља, испред
домова културе или основ
них школа изводе се пред
ставе за најмлађе, а поред
представезадецусуобезбе
ђени и пригодни поклони у
видубалона.

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.

Деца су ужи ва ла у позо ри шним пред ста ва ма



18 28. JUL 2021.  M NOVINE ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

РЕКОРД НА КО ЛИ ЧИ НА КИШЕ У СТА РО ПА ЗО ВАЧ КОЈ ОПШТИ НИ:
БИЛЕ ПОПЛА ВЉЕ НЕ УЛИ ЦЕ И БАШТЕ

За три дана пало 200 лита ра 
по ква драт ном метру

– Фор ми ра ли смо штаб који ће оби ћи сва места и гле да ће мо да Општи на финан сиј
ски  надок на ди мате ри јал ну ште ту гра ђа ни ма.  Заи ста је ова коли чи на пада ви на била 
нео че ки ва на и тешко да је ико могао то да пред ви ди, рекао је Ради но вић 

Одпетка,16.јуладопонедељка
19. јулаовегодине,натерито
рији општине Стара Пазова

палајерекорднаколичинакише,већа
него за времемајских поплава 2014.
године.Преко200литаразатридана.
Канали су били пуни, многи су се
излили из својих корита, а вода је
лежаланаасфалтуи тротоару чаки
наместимагдејебеспрекорнакишна
канализација.
Из ЈКП „Водовод и канализација“

рекли су да највише проблема било
са одводом кишнице у улицама у
НовојПазовииупојединимулицамау
Новим Бановцима. Улице Крајишка,
Бранка Радичевића, Козарачка, Про
летерска и Раде Кончара у Новој
Пазови су биле у води висине један
метар.Људи су стајали на терасама
или у чизмама уплашени да ће им
вода направити штете у кућама. На
лицу места је изашла механизација
„Водовода“, а додатно је на испомоћ
позвана и механизација приватних
компанија. У акцију црпљења воде и
одгушивањаодвода кишне канализа
цијеукључиласеиватрогаснабрига
дауСтаројПазови.Критичнаместате
ноћиобишаојеипредседникопшти
неЂорђеРадиновићсасарадницима
којијесвихтихданапратиоситуацију
натерену

Каопоследицаобилнихпадавинау
неким насељима општине је дошло
до подизања нивоа подземних вода
пасумногадомаћинстванаконвише
годинапоновоималаводууподруми
ма. Прекомерна количина падавина
створила је проблеме у пролазу на
ЖелезничкојстанициуСтаројПазови.
Такође,билесупоплављенебаште

изкојихсеводаширилаиудворишта
до помоћних објеката где су домаће

животиње.Таква јебиласликаууто
рак и среду у Шафариковој улици у
Старој Пазови, након преливања
канала који пролази кроз баште ста
новникаовеулице.Водајенегдебила
и до метар висине, у зависности од
терена,ионоштојезабрињаваласта
новникеовогделанасеља,јестењено
спороповлачење,такодасепретпо
стављадаћесвезасађеноубаштама
битиуништено.
ОпштинаСтараПазоваћеформи

ратикомисију којаћеизаћинатерен
какобипроцениламатеријалнуштету
и помогла суграђанима, истакао је
председникЂорђеРадиновић.
–Формиралисмоштабкојићеоби

ћисваместаигледаћемодаОпштина
финансијски  надокнади материјалну
штетуграђанима.Заистајеоваколи
чина падавина била неочекивана и
тешкодајеикомогаотодапредвиди,
рекаојеРадиновић.
Екипе комуналних предузећа су

радилебезпрестанкасасвомраспо
ложивом механизацијом и црпиле
водуипоприоритету,најпретамогде
су били угрожени стамбени објекти
какобисеживотвратиоунормалу,јер
је било најбитније да вода не уђе
људимаукућеасанирањепоследица
јетрајалоцеленедеље.

Зден ка Кожик

Ђор ђе Ради но вић на тере ну
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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.

РАДИО ВОЈ КА  ПРЕ ТЕ ЧА РТВ СТА РА ПАЗО ВА

Потреб ни су локал ни меди ји
Осни вач и први дирек тор био је Петар 

Ради во је вић. Са  Бра ни сла вом  Буга ри
ном, првим нови на ром  ове куће, и Жив
ком  Инђи ћем, тон цем, напра вио је еми
си о ну тех ни ку, а прве води тељ ке су биле 
Анђел ка Мали и Сми ља Гру јић

Наконпрвогексперимента
у мају 1967. године,  за
дан војачке славе 22.

јула те исте године почела је
сарадомРадиоВојка,претеча
данашње РТВ Стара Пазова.
Информација излокалне сре
дине била је и остала главна
мисија ове медијске куће.
Оснивач и први директор био
је Петар Радивојевић, иако
наставник физике, препознао
јеколикојебитноинформиса
ње из локалне средине. Са

БраниславомБугарином,први
новинаромовекућеиЖивком
Инђићем, тонцем, направио
емисионутехнику,апрвеводи
тељкесубилеАнђелкаМалии
СмиљаГрујић.
– До данас ова медијска

кућа постоји и ово су подаци
са којима се запослени у њој
са поносом спомињу ове
чињенице. Временом сеова
медијскакућатрансформиса
ла,уРадиоСтараПазова,која
одпредесетгодинаемитујеи

ТВпрограм,апратитрендове,
развој технологије и потребе
аудиторијума, и од самог
почетка емитује програм на
српском и словачком језику а
садржаје пласира и на сајту,
јутјубканалуипутемдруштве
нихмрежа.Медијскибизнисје
стварвечитогпроналажењада

сепреживи.Мисмо54године
преживели и управо та чиње
ницасаједнестране,ипоказа
тељи да локални аудиторијум
желисвој локалнимедиј, даје
намнадудаћемопреживетии
наредне 54 године, сматра
Милош Лазић, директор РТВ
СтараПазова. З. К.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Лето ва ње на Гочу

Децаизсоцијалноугроженихпороди
цасатериторијеопштинеСтараПазова
летоваће у организацији Црвеног крста
на планини Гоч. Укупно 15 дечака и
девојчица је24. јулаовегодинеотпуто
валонадесетодневниодмор у одмара
лиштенаМитровомпољу гдећеимати
свеусловеза квалитетнолетовање.На
располагањућеимбитибројниспортски
терени и купалиштаа аниматори су им
креативноосмислилисвакидан.Пракса
једаимЦрвеникрсторганизујелетова
њеуБаошићима,ализбогактуелнеепи
демиолошке ситуације, сигурније је ове
годинетоспровестинаГочу.Уаутобусу
ћеседециизнашеопштинепридружити
идругариизИнђијеиСремскихКарлова
ца. З. К.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Киша пого ду је
куку ру зу 
Накукурузусезапретходнихнеколико

данаодкакосупочелепадавинеможе

приметити огромна разлика, јер су ста
бљикедобиленаједростиисвилистови
сумаксималнораширени,такодапољо
привредни произвођачи кажу да ова
кишапредстављаспасзаовубиљку.На
самом почетку вегетације, кукуруз није
довољнопорастао,акаквићебитипри
носи,тачноћесезнати,теккадасепоч
не са комбајнирањем.  Због великог
блата,тренутно је јакотешкообићисве
засаде, како би се видело да ли има
оштећења, али на срећу у овом делу
Срема, иако је било града, падао је са
кишом, тако да листови кукуруза нису
многострадали,иакоиманегдеполегну
ћа, али није катастрофално и све оно
штојеиполегло,комбајнићедапокупе.

З. К. 

НЕПРЕ КИ НУ ТА ТРА ДИ ЦИ ЈА

Војач ка пар ти зан ска 
сла ва
Одпослератногпериодакадасупоче

ли,доданасмештаниВојкенепрекидају
обележавање партизанске славе, како
би одали почаст и сачували сећање на
свеонекојисуположилисвојеживотеза
слободу.Каодансећањасеобележава
22. јул када је 1941. године и у овом

сремском селу народ устао да се при
дружиослободилачкојборби.Представ
ницимесног, општинског и покрајинског
одбора СУБНОРа, Месне заједнице,
ОпштинеСтараПазоваибројнимешта
ни положили су венце на споменик у
центрусела,изкојегјесвакадругакућа
далавојникаудругомсветскомрату.600
борацајеотишлоурат,самосеполови
навратила,асадасу јошдвојицамеђу
живима. Ове године обележава се 80
година од подизања устанка и борбе
противфашизмаутадашњојЈугослави
ји,аовајјубилејјебиоитеманаакаде
мији, која је одржана у преподневним
часовима у Војки. Војачка партизанска
славајетрадиционалноуједноиданза
рингишпиле, колачаре и госте, а ове
године,наконвишеод једнедеценијске
паузе, поново је одржана ифијакерија
да. З. К.

ДЕЧ ЈЕ КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Поче ло са
пред ста ва ма 
Уз помоћ познатих ликова из бајки у

среду,21.јулапочелојеДечијекултур
нолетоустаропазовачкојопштини.Пла
тоиуНовимБановцимаиНовојПазови
били су пуни знатижељне деце, али и
родитеља. Ансамбл дечијег позоришта
„Хајде обрадуј дан“ из Београда мали
шанимаједонеопредставу„Усветубај
ки“,којусуупетакгледалинајмлађиу
Војкиаод20часоваистогданавесело
позориштесепреселилоуСтаруПазову.
Покровитељи бесплатног позоришног
програмазадецутокомјулаиавгустасу
Центар за културу Стара Пазова и
општинаСтараПазова. Д. Г.
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ликов на коло ни ја „Сир ми ум 2021”
На митровачком Хипо

дрому и у Хотелу „Срем“
од23.до26.јулајеодржа
на пета Ликовна колонија
„Сирмиум 2021”. Ликовну
колонију је организовао
Центар за културу „Сирми
јумарт” уз подршку Града,
Управе за културу и спорт
иЕдукативногцентра„Кар
даш Арт”, док је техничку
подршку пружиоКазнено –
поправнизавод.
– Потрудили смо се да

окупимо сјајне уметнике
којивећгодинамазавређују
пажњу јавности и предста
вљајусвојеликовнерадове
кроз колекције и изложбе.
Речјеодесетуметникамла
ђегенерације:деветслика
раиједнавајарка.Сматрам
даоваквеактивностиуносе
посебну енергију и покре
ћу другељуде да осмисле

различите ствари како би
на један леп начин прика
зали лепу страну Сремске
Митровице. Драго ми је
што Ликовна колонија има
континуитет од пет година

и што окупља различите
уметнике.Урађенјеиплит
ки рељеф коња, који ће
битипостављеннапригод
но место у оквиру Хотела
„Срем”. Надам се да ћемо

се наредних година разви
јати и даље у уметничком
смислу,рекаојеМиланКар
даш, координатор Ликовне
колоније.
Маријана Трнић, порт

паролка Коњичког клуба
„Срем“ је истакла да ће
Хотел „Срем“ улепшати
радови,којинастануутоку
Ликовнеколоније.
 Ово је једна дивна

сарадња, која нам је вео
ма важна, јер ће упра
во ови уметнички радови
који настану у току Ликов
не колоније красити наш
хотел.  Идеја је да се сва
ке године организује једна
изложба наХиподрому где
ћесуграђанимоћидавиде
сверадовекојисунастали
уоквируЛиковнеколоније,
реклајеМаријанаТрнић.

З. Попо вић

ГРАД СКА ПЛА ЖА

Кад пора стем бићу спа си лац

НаГрадскојплажи25.јулауоквиру
манифестације „Лето на Сави” одр
жанајерадионицазадецу„Кадпора
стембићуспасилац”.Организаторове
манифестације је Градска управа за
културуиспорт,каоимитровачкеуста
нове културе.Радионицом „Кадпора
стембићуспасилац”јенасимболичан
начинобележениСветскиданпревен
цијеутапања,анајмлађипосетиоцису
сеупозналисарадомспасилачкеслу
жбе на Градској плажи. Такође, деца

сукрозразговорсаспасиоцимамогла
данаучеочемутребадаводерачуна
приликомкупањауреци,каоиотоме
накојиначинможедасеспасиљудски
живот.
–Овојејошједнакултурноспорт

ска манифестација на Сави за децу
где су презентоване вештине које су
потребне да би неко постао спаси
лац.Овојеиједнадидактичкавежба,
која на неки начин говори о једном
културном животу,  „Лету на Сави”, о

лепоуређенојплажиидоброоргани
зованимдогађајима,рекаојезаменик
начелника за културу и спорт Зоран
Мишчевић.
Он се притом захвалио свима који

суучествовалиуорганизацијирадио
нице, посебно „Нинтел“ тиму“, који је
учествоваоуреализацији.Наконзавр
шене радионице, Зоран Мишчевић
је учесницима уручио сертификате о
савладаним вештинама неопходним
заспасиоцауводи. З. П.

Зоран Мишчевић поделио деци сертификате

Милан Кар даш
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ЗАВР ШЕ НА ЖЕТВА ПШЕ НИ ЦЕ

Добар при нос
Жетва пше ни це на срем ским пољи ма је завр ше на. При нос је изу зет но добар кажу и 

пољо при вред ни ци, али и пољо при вред ни струч ња ци. Хлеб но жито је ове годи не 
роди ло у про се ку од чети ри па до десет тона по хек та ру, што је изу зет но добар резул
тат. Ква ли тет је тако ђе вео ма добар, као и хек то ли тар, али и маса хиља ду зрна. 
Струч ња ци кажу да је добар про из вод ни резул тат оства рен и захва љу ју ћи вели ким 
ула га њи ма у ово го ди шњу про из вод њу пше ни це

Пољопривредници у
Срему  су завршили
један од најважнијих

послова у години, а то је
свакако жетва пшенице.
Задовољнисуовогодишњим
приносом који се креће од
четиридодесеттонапохек
тару,што је изузетно добар
производни резултат, кажу
пољопривреднистручњаци.
– Можемо бити веома

задовољни овогодишњим
приносом.Дабудемискрен,
ја сам био по мало скепти
чанкадајенаступиотоплот
ниударуфазимлечнезре
лости пшенице, међутим
очигледно је да се жито
извуклонанекиначин.Пше
ницајеималатамантолико
влаге да може даформира
зрно, тако да је и квалитет
солидан, као и хектолитар,
али и маса хиљаду зрна.
Важно је да ћемо поред
доброг приноса имати и
добар квалитет. Јединошто
јештета јетоштонаоткуп
нимместиманемараздваја
њасортисабољим,одоних
са лошијим квалитетом, а
штобидопринелојошвећем
задовољству пољопривред
ника,кажепрофесордоктор

МирославМалешевић.
Остварени принос је,

између осталог, резултат
великих улагања у овогоди
шњу производњу, додаје
професорМалешевић.
– Пољопривредници су у

овогодишњу производњу
уложилимного,тојесасвим
јасно.Нијебиломногоболе
сти, али је пшеница свејед
но заштићена квалитетно
такодаједокрајафункцио
нисала лисна маса, па је
приносзбогтогадобар,каже
професор докторМирослав
Малешевић.

Овогодишња жетва пше
нице је завршена у рекорд
ном року. Време је на руку
ишло жетеоцима, а хлебно
жито је на већини парцела
скидано модерним комбај
нима,штојетакођеутицало
напринос.Модернамехани
зацијајеједанодпредусло
ва за добре приносе, кажу
стручњаци, посебно код
припремеземљиштаисетве
хлебногжита.
–Веомајеважнокористи

тиновуисавременумехани
зацију, посебно у условима
припреме земљишта за

сетву,алиикаснијекоднеге
усева. Последњих година,
када су јесени биле сушне,
билојетешкомалиммаши
нама и на класичан начин
обавити квалитетно сетву.
Тујемеханизацијаодрадила
добарпосао,идаласвојпун
доприносирадујемечиње
ницаштодостапроизвођача
садакористимодернесеја
лице које могу и у тешким
условима  да положе зрно
наместокојејезадато,обја
шњава професор Малеше
вић.
Пољопривредници сада

сумирајурезултатеизового
дишњепроизводње.Прино
сијесурекордниовегодине,
а што се цене тиче ових
дана јеод 20до21динар,
уз подсећање да производ
ња пшенице по хектару
кошта 60 хиљада динара.
Већсада,збоговихрезулта
та,већинапаорапшеницом
ће засејати значајне повр
шинеиуследећојгодини,а
њена сетва је важна како
због плодореда, тако и
збогчишћењаземљиштаод
корова, а тражи и најмања
улагања.

З. Мар ко ви но вић

Проф. др Миро слав Мале ше вић

Добар ово го ди шњи при нос пше ни це
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ДРА ГАН МАР ТИ НО ВИЋ, АКА ДЕМ СКИ СЛИ КАР

Кичи цом про тив забо ра ва

Фасци на ци ја мај стор ством врло рано ми је била опсе си ја и већ у осмом 
раз ре ду сам постао све стан да ћу бити сли кар. Про у ча вао сам лите ра ту
ру о сли кар ству, где је моју пажњу посеб но при ву кло сли кар ство Пите ра 
Број ге ла. Ипак, мој вечи ти узор био је Милић од Мачве

Драган Мартиновић, митровачки
сликар поносан је на шеснаест
муралакојикрасеградимењају

његову визуелну слику, која треба,
измеђуосталогдапокренетуристичку
понуду,ациљму је,дапокажедасе
од туризма може живети.  Серијал
слика,подсећањенаратнестрахотеи
страдањасрпскихвојникаивластитих
предака, којима одужује дуг, свој и
национални настао је као производ
вишегодишњег самопрегорног труда,
самотно у атељеу, често праћеног
сузама. Против Сорошеваца и свих
других који долазе да затиру, бележи
кичицомзаветносведочанство„Воста
ниСербие“.

М НОВИ НЕ: Како сте се фор ми ра
ли као сли кар, шта је оди гра ло пре
суд ну уло гу да се опре де ли те за 
реа ли зам, коме сте  вер ни до дана
шњих дана, упр кос дик та ту вре ме
на?

ДРА ГАН МАР ТИ НО ВИЋ:Почело је
такоштојемојотац,којијепрофесио
нално био глумац и редитељ, уједно
изхобијасликао.Биојекултурниани
матор у Мачви и окупљао људе из
различитихобласти,музичаре,глумце
исликаре.Унашојкућисеокупљало
десетдодванаестљудиизБогатићаи

околнихселакојисусликалиитагру
па,временомпостајеМачванскасли
карскашкола.Отацјебиопријатељса
МилићемодМачве,који је,тихраних
шездесетих био једини школовани
академски сликар. Присуствовао сам
тимдогађањима,дабисесапетнаест
година и сам укључио у рад групе и
постаоњиховчлан.Групаје,рецимоу
товремеизлагалауЖеневи, такода
сам од дечачких дана био део тих
искуства. Наравно, поред оца стајао
сам на даскама, које живот значе и
глумио, али самбрзо схватиода сам
бољизасценографију,такодасамсе
дугобавиотиме,чакиданаспонекад
нешто урадим. У то време било је
мало академских сликара у Мачви,
поред Милића од Мачве, био је још
МиканАничићија,аданасихимаоко
петнаест.

Аутен тич ност овог под не бља 
Сре ма и Мачве посеб но вас зани ма. 
Попут нека да шњих фла ман ских 
мај сто ра, кроз сце не мртве при ро
де и пеј за же сли ка те народ ни живот 
и оби ча је.
– Фасцинација мајсторством врло

рано ми је била опсесија и већ у
осмомразредусампостаосвестанда
ћу бити сликар.Проучавао самлите

ратуруосликарству,гдејемојупажњу
посебно привукло сликарствоПитера
Бројгела.Ипак,мојвечитиузорбиоје
МилићодМачве,који је једанфасци
нантансликар, невероватнеенергије,
кога можда никада нећу престићи,
иакосмоједновреместваралиупоре
до. Одрастао сам у патријархалној
православнојпородици,којаједржала
и неговала обичаје предака. Упијао
самтемеиздомаћегживотаисасли
каМилића одМачве, који је одиграо
најснажнијиутицајумојимуметничким
почецима.Врстасликарстваиодабир
тема, све оно што и данас радим и
штојеопредељењеАкадемијекласич
ног сликарства настало је у том пре
ломномпериодумогформирања.

Заго вор ник сте кла сич ног типа 
сли ке, како  види те будућ ност овог 
сли кар ства у дана шњем вир ту ел
ном све ту диги тал них меди ја?
– После завршене Ликовне акаде

мијеуБеоградуимагистарскихстуди
ја,укласипрофесораЗоранаПетро
вића, почетком осамдесетих схватио
сам да морам развити самостални
сликарскиизраз,даморамизградити
свој стил. Запослио сам се у митро
вачком Центру за културу, где сам
водио Ликовни студио, наслеђен од

Дра ган Мар ти но вић у свом ате љеу

M NOVINE :
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сликара Мирољуба Вујичића. Посао
самискористиокаоприликударекон
струишем рад средњовековних сли
карскихрадионица,поштоми јеузор
био Леонардо да Винчи, о коме сам
достазнао.Радсаученицимавишеје
личионаигру,алисампоносандасу
изтеигренастала,временом52ака
демскасликара,aлиизаметаккасни
јег удружења ликовних уметника
„Еснаф“.Многиодњихсуданаспро
фесори наАкадемији класичног сли
карства у Сремској Каменици, која
спадауредмалобројнихкојесеапсо
лутнобавеконцептомкласичногсли
карства, поред оних, у Санкт Петер
бургуиСофији,иновијихуФиренци,
Барселони и Стокхолму. То показује
колико смо, заправо ретка појава и
ексклузивитет,чакиусветскимразме
рама, што треба ценити и неговати.
Тенденције у свету се крећу ка све
већој присутности овог вида сликар
ства, кодмногихмладихстваралаца.
Такође, мрежа академија класичног
сликарства се све више шири, јер
завршениакадемцидобијајуотворену
подршкузањиховооснивањеусреди
нама из којих потичу. Ситуација је
данасмногобоља,негопретринаест
година,кадасмооснивалинашуака
демију. Одговор на питање одакле
такоснажноупориштекласичногсли
карства на овим просторима треба
тражитинатемељиманашегсредњо
вековног сликарства, на којима, по
мом мишљењу стоји  целокупно
европскосликарство.

Дали сте свој ликов ни допри нос у 
обе ле жа ва њу зна чај ног јуби ле ја, 
стотину годи на од завр шет ка Вели
ког рата. У бур ној исто ри ји 20. века 
теко ви не Првог свет ског рата оста
ле су доне кле зане ма ре не у доме ну 
ликов ног ства ра ла штва. Поку ша ли 
сте ту неправ ду да испра ви те.
– Мој уметнички порив је од мене

направио ангажованог сликара, што
морам да признам нисам био. Преко
осамдесетмушкихглаваизмојепоро
дицестрадало јеутомратуиосетио
сампоривдаморамдасеодужимпре
цима.Почелојесасликамауоблику
крста,урадиосамих36,темамасећа
њанадрагепокојнике,виђенихизугла
дечијефантазије,анаставилосекроз
циклусе тараба, кофера, ћириличних
слова, полиптиха страдалих саВида,
до прозора, који сам назвао „Очи
наде“.Угодиниобележавањастогоди
шњице реализована је у Галерији
„Лазар Возаревић“ изложба „Востани
Сербие“, на којој сам представио тај
мој вишегодишњи рад, често праћен
сузама,којијематеријализованувиду
150 слика.  Изложба је изненадила
нашукултурну јавност,отворена јена
Видовданитрајала јепунатримесе
ца.

Добит ник сте Вуко ве награ де, нај
ви шег при зна ња у кул ту ри Репу бли
ке Срби је. 

 Првобитна замисао да изложба
буде виђена широм земље и поред
бројних понуда није реализована,
осимуБеограду,уРускомдому, којој
је присуствовао и руски амбасадор
Чепурин,штопоказуједаунашемдру
штву,јошувекимаретрограднихпоја
ва. Ипак, изложба је била повод да
добијем престижно признање Вукову
награду,несамоуматеријалномсми
слу,јерподразумеванационалнупен
зију,већикаоисправљањенеправде
премамомеоцу,који јемногоучинио
за развој позоришне уметности у
Мачви и по коме су основани „Дани
Миливоје Мартиновић  Мартин“ у
Богатићу.

Јед на од нај леп ших митро вач ких 
при ча могла би да буде она о мура
ли ма, који су укра си ли и опле ме ни
ли град ске ули це, трго ве, ожи ве ли 
мртве угло ве, оро ну ле зидо ве и 
без лич но сиви ло фаса да.
– Потреба уметника за властитом

иницијативом,проистеклаје,каоодго
вор на апатију,  која је владала у
институцијамакултурепочеткомдеве
десетих.Основан јепокрет „Јаволим
Митровицу“, који је изнедрио многе
културне манифестације и појаве у
граду, пре свега Фестивал Беседни
штва,часописСунчанисатиФестивал
тамбураша„Митровачкапесма“,којије
нажалостугашен.Потребазавизуел
номпроменомизгледаградаирађање
идеја, како улепшати град у коме
живимо довели су до реализације
шеснаестмуралауСремскојМитрови
ци,којисунајвећимделомпоклонгра
ду.Мурал,каоуметничкоделоприла
гођенооколностимакоједиктираокру
жењевезалисмозапрошлост града,
пресвегаримскипериодидобаЋире
Милекића, које смо препознали као
кључне.Идеје и даље постоје, укљу
чујем и млађе, међу којима је и моја
кћерка,којастудиратуризамикоја је
прихватила понуду да се након завр
шетка студија врати, бар на кратко у
Митровицуипомогнеуосмишљавању
туристичкепонудеграда.Имамоневе
роватан културни потенцијал, који
можемоискориститиусврхутуризма,
којићемногиммладимадонетипосао
ибољиживот.

Како види те будућ ност Срби је?
– Морам да признам, много боље

него раније.Некада самбио скептик,
алисадавидимдаћупроменудожи
вети јошзамогаживота.Имадивних
примера храбрости, доброте и пожр
твованостиуСрбији,попутоногуПан
чеву, када је група момака молера
прискочилаупомоћиизвукладевојчи
цуизпожараса трећег спрата,дони
рајућијој,каснијеикожу.На„ријалити
је“гледамкаопролазнумоду,асвака
новамода је кратког века.Ствари се
могу врло брзо променити, кад се
заведередипроменикултурнаполи
тика.

Мари ја Вукај ло вић

У годи ни обе ле жа ва ња 
сто го ди шњи це реа ли
зо ва на је у Гале ри ји 
„Лазар Воза ре вић“ 
изло жба „Воста ни 

Сер бие“, на којој сам 
пред ста вио тај мој 
више го ди шњи рад, 

често пра ћен суза ма, 
који је мате ри ја ли зо
ван у виду 150 сли ка.  
Изло жба је изне на ди
ла нашу кул тур ну јав
ност, отво ре на је на 

Видов дан и тра ја ла је 
пуна три месе ца

Рад са уче ни ци ма 
више је личио на игру, 
али сам поно сан да су 

из те игре наста ла, 
вре ме ном 52 ака дем

ска сли ка ра, aли и 
заме так касни јег удру
же ња ликов них умет
ни ка „Еснаф“.  Мно ги 
од њих су данас про
фе со ри на Ака де ми ји 
кла сич ног сли кар ства 
у Срем ској Каме ни ци, 
која спа да у ред мало
број них које се апсо

лут но баве кон цеп том 
кла сич ног сли кар ства
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Кућа „Кри то вац“
или „Кин го ва“ кућа Пише: 

Алек сан дра Ћирић, 
кустос исто ри чар

РазвојРумедатираоддругеполови
не18.века.Румајенајвећеплански
настало насеље из 18. века које је

успелодасеперманентноразвијеистек
некарактеристикеградскогживота.
Основе урбаној матрици поставио је

барон Пејачевић, када је  1746. године
израдио „План Нове Руме“. Према том
плану је изграђено насеље са правим и
широкимулицамауправцуистокзапади
север  југ, које су се секле под правим
углом, ушореним кућама и баштама уз
њих. Изградњи нове Руме је претходио
велики посао на припреми терена. На
теренсуизашлигеометарСланинаипро
визорвластелинстваФранкизапочелису
премеравање терена за будуће улице и
кућне плацеве. Размеравање је мерено
корацима.Геометарјесвојкоракрачунао
са пола хвата, а један плац је бројао 24
корака. Уколико је сматрао да је правио
исувише мале кораке, на 24 корака би
додао јошнеколико корака.Таданастају
улице: Велики Сокак – Главна улица,
затим,настајеулицаСв.Ивана(ЈНА),Св.
Ловре (Станка Пауновић Вељка), Стева
нова (В. Дугошевића), Св. Михајла (15.
Мај),Орловићева,Жировачка(Железнич
ка), Беговиначка (па Бадњачка, сада В.
Назора).
СтановнициНовеРумесубилиСрбииз

селаРумаиоколнихместа,Немциколо

нистипоштојебаронПејачевићоддвор
ске коморе у Бечу издејствовао насеље
ничкипатентидосељаваонемачкеколо
нисте.ВременомсеуРумудосељавајуи
Хрвати,Мађари,Јевреји,Цинцари...
Најранији извор који доноси податке о

изградњи Руме је карта атара Руме из
1767.године.
Прво јенасталаГлавнаулица.Какосе

насељеширилотакосеионапродужава
ла. У првим годинама  изградње Руме,
Главнаулицасепротезалаод данашње
ОШ „Змај Јова Јовановић“ па до дана
шњегГрадскогтрга.Одпочеткасууовом
делу Руме насељаване занатлије, прво
Немци,атокомвременаиСрби.Досре
дине19.векаРумасеразвилауједноод
највећих градских насеља на простору
Срема. Као привредни и трговачки цен
тар, својим изгледом добија елементе
развијеногсредњеевропскогграда.
Угледни трговци, лекари, чиновници

постају власници већине парцела у цен
тралномградскомјезгру.УГлавнојулици
оддругеполовине19. века уместодота
дашњихприземнихкућа,градесевелелп
не„грађанскекуће“.Ангажованисуархит
ктеимајсторикојиизграђујурепрезента
тивнекућеустилуисторицизма,авели
чинаиспољашњиизгледкућесведочиоје
о друштвеноекономском статусу њеног
власника.

У наред них неко ли ко бро је ва обја вљи ва ће мо исто риј ске тек сто ве о рум ским 
поро ди ца ма које су током дру ге поло ви не 19. и почет ком 20.  века живе ле у цен тру 
Руме, у Глав ној ули ци, изгра ђу ју ћи репре зен та тив не куће, које све до че о еко ном
ском, при вред ном и кул тур ном раз во ју Руме. Ови тек сто ви се бази ра ју на пре да ва
њу које је на поме ну ту тему одр жа ла у окви ру Кул тур ног лета Алек сан дра Ћирић, 
кустос исто ри чар. Нарав но, они су при ла го ђе ни новин ском фор ма ту

Кућу је изгра ди ла 
бога та трго вач ка 

поро ди ца Кри то вац, 
која је оста ви ла зна ча

јан траг у исто ри ји 
Руме. Кри тов ци су 

поре клом из Грч ке са 
остр ва Кри та. Беже ћи 
од Тура ка, напо слет ку 
се насе ља ва ју у Руми 

и то 1769. годи не. 
Прво су има ли сапун
џиј ску рад њу, а током 

вре ме на про ши ру ју 
посао. Михај ло Кри то

вац, чији су потом ци 
поди гли поме ну ту 

кућу, бавио се гаје
њем коња и  житар

ском трго ви ном. Годи
не 1812. отво рио је 
шпе це рај ску и гво

жђар ску трго ви ну, нај
ве ћу у Сре му, која је 

пре ра сла у трго вин ску 
фир му „Михај ло Кри

то вац и сино ви“ и 
успе шно је посло ва ла 

до 1895. годи не 

Kућа Кри то вац

ПОЗНА ТЕ РУМ СКЕ ПОРО ДИ ЦЕ И ЊИХО ВЕ КУЋЕ (1)
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Науглу главнограскршћа,дијагонално
од  данашњег Градског трга, налази се
најстарији очувани стамбено пословни
објекат  „Кућа Критовац“ или „Кингова
кућа“, на броју 174. Објекат је изграђен
средином осамдесетих година 19. века.
Реч јеоспратнојпространојкући, једним
деломуГлавној,адругимделомуЖеле
зничкојулици. Уприземљусубилисме
штенипословниобјекти.Карактеристично
заизгледовекућејебалконкојијенакнад
но саграђен у време делимичне рекон
струкције фасаде. Тада су уместо сред
његспратногпрозорамонтиранабалкон
скавратасаоградомодкованоггвожђа.
Кућу је изградила богата трговачка

породицаКритовац,која јеоставилазна
чајан траг у историји Руме. Критовци су
порекломизГрчкесаострваКрита.Беже
ћиодТурака,напослеткусенасељавајуу
Руми и то 1769. године. Прво су имали
сапунџијскурадњу,атокомвременапро
ширују посао. Михајло Критовац, чији су
потомциподиглипоменутукућу,бавиосе
гајењем коња и житарском трговином.
Године 1812. отворио је шпецерајску и
гвожђарскутрговину,највећууСрему,која
јепрераслаутрговинскуфирму„Михајло
Критовацисинови“иуспешнојепослова
ладо1895.године.
Остаојеупамћенкаоједаноднајзаслу

жнијихљудизашколствоусремскојжупа
нији:биојепренумерантзаВуковукњигу
„Милош Обреновић књаз сербскиј“ код
румског учитеља Јована Поповића. Кри
товци су били велики приложници за
изградњу треће православне цркве у
РумиСвихСветих. Били су активнии у
политичкомживоту.Токомдругеполовине
19.векабилисунаводећимполитичким
положајимауРуми:СимеонКритовацбио
румски кнез од 1837. до 1846. године, а
ЈованКритовацје1865.годинеизабранза
градоначелникаРуме.
Поред тога успешно се бавио тргови

ном,купиојеплацустрогомцентруграда
на коме је изграђена једна од највећих
грађанскихкућауРуми.
Његови синови Михајло и Василије

настављају да воде породичну фирму.
Михајло је завршио трговачку школу у
Загребу, а Василије је школовање запо
чеоуПанчевуазатимнаТрговачкојака
демији у Бечу, после тога се вратио у
Руму. Уз породичан посао бавио се и
политиком,такодајебиоградоначелник

Румеод1887до1892.године.
БиојеипосланикуХрватскомсаборуи

делегатнаУгарскомсабору. Један јеод
оснивачаСрпскогцрквеногпевачкогдру
штва у Руми 1862. године. Био је члан
Матице српске и Витез ордена Франца
ПрвогЈосипа.Збогбављењаполитикомје
био експониранији, имао је шири круг
пословних партнера, више знања о бер
занској трговини,али јеуправозбогбер
занског пословања Василије допринео
крахупородичнефирмеиживотокончао
самоубиством1893.годинеуТрсту.
Сплитске новине „Народ“ су писале о

овом трагичном догађају, наводећи да је
због раскалашног живота у Будимпешти,
где је живео као изасланик Хрватског
саборауМађарскомсабору,„ВасаКрито
вацзапаоуфинансијскенеприлике,због
чега је извршио самоубиство у хотелу
„ЦрниОрао“уТрсту“.
Оватрагедија јенарушилаугледпоро

дице Критовац тако да је фирма 1895.
годинепресталасарадом.Василијевдео
имовине је продат како би се исплатио
дуг.ПоседнапутуизмеђуРумеиШапца
купио др Морис Фишер где је изградио
салаш. Михајло је напустио Руму и оти
шаојенаимањеуЈаракгдејетешкопого
ђенпородичнимсломом1895.преминуо.
Кућа у на углу Главне и Железничке

улицејеосталаупоседуКритоваца,јерју
јеМихајлопреписаоћеркиДаринки,уда
тојзаветеринараРобертаКинга.
Друга кућа Критоваца у Железничкој

улициподељенајеизмеђуДаринкеиСте
фана,њеногбратаодстрица.
Такојеовакућадошлаупоседпороди

це Кинг. Ветеринар Роберт Кинг се због
посладоселиоуРуму, јерсуПејачевићи
насвомимањуПетровдворималивелику
ергелу,каоидостадругестоке,пасутра
жилидобреветеринаре.Кингјепореклом
Енглез/Шкот,рођен1852.годинеуЧешкој
ибиојепрвиЕнглезуРуми.Женидбаса
Даринкомјемуједонелавеликепредно
сти: постао је члан Тговишног поглавар
ствауРумиикотарскиветеринар.Убраку
суималишестородеце.
КућајепослеДругогсветскогратанаци

онализована,апризмљекућенијеникада
мењалосвојупрвобитнунамену,јерсуту
увек биле радње. Потомака породице
КритовациКингуРумивишенема.

Фото гра фи је су из Збир ке
исто риј ског оде ље ња

Зави чај ног музе ја Рума

Михај ло и Васи ли је 
Критовац наста вља ју 

да воде поро дич ну 
фир му. Михај ло је 
завр шио трго вач ку 
шко лу у Загре бу, а 

Васи ли је је шко ло ва
ње запо чео у Пан че ву 
а затим на  Трго вач кој 

ака де ми ји у Бечу, 
после тога се вра тио у 

Руму. Уз поро ди чан 
посао бавио се и  

поли ти ком, тако да је 
био гра до на чел ник 

Руме од 1887 до 1892. 
годи не

Kућа Кри то вац данас

Михај ло Кри то вацЈован Кри то вац
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НЕНАД ПЕТРО ВИЋ, ТРЕ НЕР ШКО ЛЕ ФУД БА ЛА „ОЛИМ ПИ КО“

Спо р т мора бити
досту пан и деци са села

Осно вао сам шко лу фуд ба ла, која обу хва та децу из Јар ка, Вели ких Ради на ца и 
Шаши на ца, јер је циљ био да и деца са села могу да се баве спо р том. За то је нео п
ход но да спорт ска инфра струк ту ра буде доступ на у сва ком селу. Нада мо се да ће 
тако и бити у бли ској будућ но сти, каже тре нер Ненад Петро вић

Школа фудбала „Олимпико“
основанаје2016.годинеуЈар
ку, а сада обухвата и децу

основношколског узраста из Великих
Радинаца и Шашинаца. Оснивач је
професорспортаифизичкогваспита
ња,којијеидипломиранитренерфуд
бала Ненад Петровић. „Олимпико“
има око 80 девојчица и дечака, који
вреднотренирајуимаштајуда једног
дана наступају за неке од великих
фудбалскихклубова.Садецом,поред
тренера Ненада Петровића, раде и
тренериДушкоДевићиФилипДамја
новић.
–КадајеЈаракдобиобалон–салу

2016. године, стекли су се услови за
континуиранрадсадецом.Упочетку
смоималидвадесетакмладихфудба
лера.Убрзо сунамсеприкључилаи
деца из околних села. Пре годину
дана смо са тренинзима почели и у
Шашинцима, а нешто касније и у
Великим Радинцима. Основао сам
школуфудбаладабидецаизсеоских
подручја могла да се баве спортом,
имају квалитетан тренинг, одлазе на
различита, такмичења вишег ранга,
односно,даодмереснагесавршња
цима из градских средина. Иначе,
имамопонудудапочнемотренингеу
јошједномвећеммитровачкомселу,а

у договору са тренерима ћемо веро
ватноприхватитиитајизазов,кажена
почетку разговора тренер Ненад
Петровић.
Ондодаједасеидејадасеушколу

укључеидецаизВеликихРадинацаи
Шашинацапоказалакао„пунпогодак“.
– Честе утакмице, што међусобно,

што са другим екипама, учешће на
турнирима, дружења и путовања то
су ствари које деца највише воле.

Притомбих истакао да до тада нису
ималимногоприликазатаквеактив
ности. Ускоро путујемо са 40 деце у
Лепенски Вир на фудбалски камп и
свисерадујемотоме.Билобидобро
дасвадецасаселамогудасебаве
токомцелегодиненекимспортом.То
немора битифудбал него било који
други спорт. За то је неопходно да
спортскаинфраструктурабудедоступ
на у сваком селу. Надамо се да ће
такоибитиублискојбудућности,каже
НенадПетровић.
Фудбал, као „најважнија споредна

стварнасвету“,дугојебио„резерви
сан“самозадечаке.Међутим,време
на су сепроменила, па такоможемо
све чешће видети и девојчице које
тренирају фудбал. У „Олимпику“ за
садатренира10девојчица.
– Генерално,фудбал је раније био

самозадечаке,алиситуацијасеутом
погледу итекако мења. Од десет
девојчица,коликоихимамоу „Олим
пику“,издвојиобихСандруВукашино
вићизШашинаца,којајевеоматален
тованаинаступа заЖенскифудбал
ски клуб „Црвена звезда“, истиче
Ненад.
Запетгодина,коликоШколафудба

ла „Олимпико“ постоји, остварени су
бројниуспеси.

Са тре нин га у Вели ким Радин ци ма

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

–Редовноучествујемонатурнири
ма, а играмо и у „Минимакси“ лиги.
Међу нашим највећим успесима бих
издвојиоосвојенапрваместанадва
турнира,којасуодржанауБеограду.
Прошлегодинена„Лавовикупу“смо
освојили прво место у категорији
2013.годишта, а ове године на „Ата
канте“купусмотакођеосвојилипрво
место у категорији 2012. годишта. И
сами организујемо турнире и велики
бројекипанамјегост,какоизСрбије
,тако и из Републике Српске, каже
Ненад.
Ондодаједаседецау „Олимпику“

неучесамотехникамафудбалавећи
лепом понашању и осталим социјал
нимвештинама.
–Поредфудбала,децаучеушколи

основе фер плеја, уче како да се
понашајупремапротивнику,саиграчу,
судијама,публици,какоупобеди,тако
иупоразу.Трудимоседаихнаучимо
одговорности,данекасненатренин

ге,икакодабудудобридругари.Јер,
поредснажнихмишићаивиткогтела
којенамсвакиспортдаје,важноједа
младииграчиизрастууквалитетнеи
добрељуде,истичеНенад.
Једанаестогодишња девојчица

НедаЕраккажедасенинатренутак
нијепредомишљаладалидатренира
фудбал.
–Одпрвогразредасамначасови

ма Физичког васпитања волела да
играм фудбал. Када сам сазнала да
Школафудбала„Олимпико“организу
је тренинге у Великим Радинцима,
убрзо сам дошла да се опробам у
фудбалу. Иначе сам из Гргуреваца и
није ми тешко да путујем неколико
пута недељно на тренинге. Дечаци
нас девојчице поштују, нису груби.
Играм углавном на позицији десног
крила,анекадаишпица.Мојимдруга
римаидругарицама јенеобичношто
тенирамфудбалипонекадмисесме
ју,алијазнамдајебављењеспортом

здраво.Јер,фудбалпрвенственотре
нирамзбогздравља,реклајеНеда.
Милан Лукић има девет година и

тренирафудбалпетмесеци.
–Одлучиосамдадођемдатрени

рам,јермисефудбалсвиђа.Тренин
зими се веомадопадају.Навијам за
„Црвенузвезду“имојомиљенииграч
јеКилијанМбапе.Натренинзимасеи
дружимо, учимо како да поштујемо
саиграча. Волео бих да једног дана
будемуспешанидаиграмза„Црвену
звезду“,рекаонамјеМилан.
МихајлоПетковићима12година,и

какокаже,тренинзимусевеомадопа
дају.
–Натренинзимаучимоофудбалу,

вежбамо ударце према голу, извође
ње лопте, вежбамо и на полигону.
Свиђа ми се како игра фудбалер
АлександарКатаииволеобих једног
дана да играм за „Црвену звезду“,
казаојеМихајло.

З. Попо вић

Деца из Шко ле фуд ба ла „Олим пи ко“ са тре не ри ма Нена дом Петро ви ћем, Душком Деви ћем и Фили пом Дамја но ви ћем

Неда Ерак Михај ло Пет ко вић Милан Лукић
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Алфа бет
Малоко јевероваопредпочетак

НБА сезоне да ће несрећни
Милвоки коначно успети да се

дочепа титуле. Ипак, и то се десило
сплетом чудних околности у сезони
којајеобиловалаакцијомиизненађе
њима. Јанис Адетокумбо, популарни
Алфа бет, дечко на чијем презимену
спортски коментатори вазда ломе
језик,запушиојеустасвимкритичари
ма и довео свој тим до шампионског
прстена.
Овом сезоном, српски аудиторијум

можебитивишенегозадовољан.Зато
сепобринуоНиколаЈокићкојијеосво
јио признање за најкориснијег играча
НБАлигеиушаоуисторијуовогспор
та.Нетребавишетрошитиречиопод
вигу који је овај Сомборац остварио,
довољнојеречено.
Још један Србин имао је сезону за

памћење.БогданБогдановићјепрела
ском у Атланту много ризиковао с
обзиромнатодајеутимусаисточне
обалепостојалапакленаконкуренција
на његовој позицији. Ипак, наш ас је
послепроблемасаповредомпочетком
године, ипак успео да избори своје
местоустартнојпеторциекипекоја је
биланајвећихитовесезоне.Стиглису
дофиналаисточнеконференције, где
суналетелинаЈанисаидружину.Нема
сумњедаћеоваталентованаекипау
нареднимгодинамабитизначајанфак
торулиги,адобрастварјештоствар
но играју допадљиву и атрактивну
кошарку.
Иначе,овусезонујеобележиоисја

јан резултат Финикс Санса. Екипа
предвођенаветераномКрисомПолом,
успелаједастигнедовеликогфинала
почистивши на том путу доминантно
све своје противнике, укључујући и
актуелнешампионеЛејкерсе.Накрају,
иако су водили 2:0 у серији против
Милвокија, нису успели да крунишу
сјајнусезонутитуломпрвака.Великаје
штетазаПолајерјеназаласкукарије
реиосвајањешампионскогпрстенаби
била круна за све његове заслуге и
богатукаријеру.Посебнозбогтогашто
јевећбиоотписанодмногих.Великаје
штетаизатренераМонтијаВилијамса
којијесјановодиоекипу.Уемотивном
обраћању после пораза у последњој
утакмици, Вилијамс није могао да
сакрије сузе. Призор који се ретко
виђа.
НајвећилузерисудефинитивноЛеј

керсикојисуималисезонузазаборав.
Испоставило се да суперзвезде
ЛебронЏејмс и Ентони Дејвис уз још
по којег аса, нису били довољни за
одбранутитуле.Леброн, који јеиначе
овихданапремашиомилијардудола

разараде,јесталнонештопаламудио,
кукаоиправиосепаметан.Упричиоко
тогакојенајбољисвихвремена,често
сеспомињењеговоимеузимеМајкла
Џордана.Некакосестичеутисакдаје
Џордан један једини, а све остало
лоше копије. Свака част Леброну на
титуламаирезултатима,аличовекјед
ноставнонемахаризму.
Какостваристоје,Лејкерсићејошда

се појачавају, а спомиње се долазак
КрисаПолаилиРаселаВестбрука,као
даимовоштоимајуниједоста.Такото
бива, кадаиматенајјачуекипуулиги,
нијепроблемдовестисјајнеиграчекоји
бисеодреклимаснихуговорасамода
усвојевитринеметнутрофејзаживо
та.Акоменепитате,радоваћусесва
комњиховомпоразу.
Кадасмокодлузера,несмемозабо

равити Клиперсе предвођене Ленар
домиЏорџом.Идоксеовајдругијош
некако копрцао у плејофу, Ленард је
изгледаокаодајепаоскрушке.Његов
тупи поглед и незаинтересованост за
догађања на терену требали би бити
предмет изучавања неких стручних
лица.
УпакетсадвеекипеизЛосАнђелеса

можедаидеиекипаизБруклина.Мно
госеочекивалоодДурента,Ирвингаи
Хардена, али су на крају испали од
Милвокија.Истина,мучилесуихповре
де,алијесвакаковеликакоцкакадау
екипудоведешлудакепопутИрвингаи
Хардена. Свака част Дуренту, који је
носиоекипутокомцелесезонеипоко
знакојипутпотврдиокласу.

И на крају, речдве о шампионима.
МилвокиБаксивећтрећугодинупоку
шавадаузметрофејиконачноимјето
пошлозаруком.Преломнимоменатје
биокада јеЈанис,лидерекиперешио
даостанеуБаксимаиповученасвојим
леђима остатак екипе. Потез за сваку
похвалу. Није овај тим посебно зани
мљив за љубитеље кошарке али су
билидоброутегнутииспремнизанај
већеизазове.

Морам признати да нисамљуби
тељ кошарке коју игра Адето
кумбо. Не иде ми у главу да

један професионални кошаркаш који
игранањеговојпозицијинеможевола
да убоде ван рекета. Центри, барем
онибољи,поредтогаштоиграјууреке
ту, умеју и још нешто са стране – да
додају,шибнутројкуилиубацеслобод
но бацање. Овај ништа од тога. Па
опет, некако доминира и то само из
једног разлога – човек се за неколико
година претворио у звер која у два
корака претрчи пола терена и закуца.
Јанис је физички најдоминантнија
фигураулиги,а тонијемаластвари
требамучеститатинатоме.
Билокакобило,оукусиманетреба

расправљати.ЧињеницаједајеМил
вокивећгодинамаусамомврхуаме
ричкекошаркеидајеоватитуласамо
круна једногдоброосмишљеногпро
јекта.Оношторадује,јестечињеница
да је НБА лига све изједначенија и
неизвеснија,аСрбијаимасвојеигра
че који су важан део овог путујућег
циркуса.
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ЏК „СЛО ВЕН“ РУМА

Сре бро за Сте фа на Зубо ви ћа
На Европском купу у Букурешту,

одржаном 17. јула, млади репрезен
тативци Србије су постигли одлич
нерезултате,амеђуњимајеикадет
Стефан Зубовић, члан румског ЏК
„Словен“. У конкуренцији 402 такми
чараиз29земаља,златосуосвојили
МихајлоСиминиМиљанРадуљ,док
су се са титулом вицешампиона из
БукурештавратилиСтефанЗубовићи
АлексаБубало.Угенералномпласма
ну репрезентација Србије је заузела
трећеместо,послеИталијеиРусије.
Стефан Зубовић је сребрну медаљу
освојио у кадетској конкуренцији, у
категорији81кг.
Имајући у виду повреду рамена,

одлученоједасефиналнаборбапро
пусти, каконебидошлодопогорша
њаповреде.ЦиљједасеСтефаншто
боље опорави и припреми за Европ
скопрвенствокојећесезамесецдана
одржати уЛетонији.СтефанЗубовић
јесаданадругомместусветскеранг
листеу својој категорији,анапрвен
ствокрећесажељомдаостваришто
бољипласман.Ипрвоместосветске
ранг листе за кадете држи репрезен
тативацСрбијеМиљанРадуљ. С. Џ.

Сте фа нов успех у Буку ре шту

БАЗЕН „БОР КО ВАЦ“

Тур нир у баске ту

У оквиру промотивне
акцијеСпортскогсавезаВој
водине, који током лета на
више локација у Покрајини
организује турниреубаске
ту 3x3, на румском базену
у Борковцу је постављен
терензабаскет.
Планирано је да се на

базену турнир игра два
дана:30.јулајенапрограму
турнирзамлађекатегорије,
а31.јулазасениоре.
Најбоље екипе на турни

рућедобити вреднеробне
иновчаненаграде.
Монтажнитерензабаскет

остајенарумскомбазенудо
3. августа, а затим се сели
у Житиште, потом Зрења
нин и Вршац, где ће бити
организовани турнири под
покровитељством Спорт
скогсавезаВојводине.
Челници Спортског саве

за Руме имају намеру да и
следеће године Рума буде
домаћин овог турнира у
баскету3х3,па јевећбило
разговора о томе да се
терен за баскет постави на
самомотварањукупалишне
сезоне.

С. Џ.

Терен за баскет на базе ну

ФУД БАЛ

Добар старт Сло бо де 
на при пре ма ма
Фудбалери зонаша из

Доњег Товарника одлично
су одиграли прву контролну
утакмицу на припремама на
Лепенском Виру. Протеклог
викенда јепобеђенсрпсколи
гаш из Неготина, ФК „Хајдук
Вељко“.
Изабраници тренера Мило

ша Ђокића посебно су били
расположенизаигруиефика
сниупрвомполувремену,када
се истакао троструки стрелац
РашаБогдан.Унаставкуутак
мице, прилику да се искажу
добилисусвииграчиСлободе
којисунаприпремама.Следе
ћапроверајепротивДунаваиз
Прахова28.јула.
Предоко50гледалаца,утак

мицу је судио Ненад Коваче
вић изМајданпека, а коначан
резултат је Слобода – Хајдук
Вељко4:1(4:0)

СЛО БО ДА:Јагодић,Ђорић,
Кубуровић, Лазаревић, Мило
шевић,Димић,Богдан,Мићић,
Јошић, Драгојевић, Комазец.
Игралисујош:Кромпић,Евђе
нић,Видић,Калајџић,Мандић,
Салкунић, Глишић, Урошевић,
Степановић, Петровић, Ђор
ђевић.

ХАЈ ДУК ВЕЉ КО: Ћуруви
ја, Милић, Бузеј, Ђорђевић,
Петровић, Милошевић, Нико
лић, Првуловић, Секуловић,
Пуљезовић,Његуричић.Игра
лису још:Солеша,Милутино
вићиЛазић.
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ХРАМ САБО РА СРП СКИХ СВЕ ТИ ТЕ ЉА

Сабор деце
УхрамуСаборасрпскихсветитељауРумиодржанје

Сабордеце19.јула.
Саборовањедеце је започело2012. године, а про

шле године због корона вируса, није одржано. Ове
годинедецаузрастадо12годинаузеласуучешћау
неколикоигара,каоштосуигрескакањауџаковима,
алиинекимновимиграма.Циљјебиодаседецаоку
пеидруже, такода су сви који су учествовалибили
победници.ДружењедецесуорганизовалиУдружење
МостихрамСаборасрпскихсветитеља.

С. Џ.
Дру же ње мали ша на

У ТОКУ РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Моно дра ма и кон церт

Румска публика је у наставку Кул
турног лета могла да погледа
монодраму „Има једна земља“

глумцаЈовицеЈашина,насталупотек
сту писца Бојана Љубеновића. Кроз
смех,некадамалоигорак,акрозсагле
давањеједногстранцауСрбији,откри
вамонашменталитет,оноштонасчини
„просечним Србином“. Глумац Јовица
Јашинкажеда је, када јеспремаоову
монодраму,ишаонадвеваријанте,али
билокојудаигра,временомувекдода
нештоновоинадогради,сходноситуа
цији.
– Раније сам ишао на једну жестоку

сатиру, сада на мало веселије теме,
нештошто нашем народу у овом тре
нутку највише и треба. Драго ми је
штосампосленеколикогодина,после
коронеопетовдедасевидимсарум
ском публиком. Све је толико актуел
но,тонијесамописмоизСрбије,тоје
писмосаБалкана,маиписмоизЕнгле

ске,Немачке.. увек је актуелно– каже
Јашин.
Глумац је ову монодраму играо до

сада око 120 пута, не само у нашој
земљи,негоипосвету:уБечу,Франк
фурту,Цириху,Будимпешти...
Имајући у виду паузу дугу више од

годинудана,Јовицакажедаједивно
штосеокупљамо.
– Најежим се кад помислим да нас

неко зло опет погоди на јесен па да
поновоседимопокућама,кажеЈовица
Јашин.
Следеће вечери, у оквиру Културног

лета, такође у лапидаријуму Завичај
ногмузејаодржанојемузичкопоетско
вече Владе Канића, a овај програм је
приредиоЗавичајнимузејРума.Влада
Канићјеауторбројнихпесама,одкојих
јесвакаконајпознатија,акакојемноги
карактеришуихимнаСрема–„Кућерак
у Срему“.Ово је Владино прво музич
копоетсковечеуРуми,пајепублика

могладачујеуглавномпесмекојејеон
написао и отпевао, али и да чује сти
ховенекиходпесамакојесеналазеу
његовихпетзбиркипоезије.
– Драго ми јешто се окупило доста

људи, значи има оних који читају. Ја
самЗемунац,асадасамизнајмиоједну
дивну,старукућууВрднику.То јекућа
одблата,имапетсоба,имакачару,дво
риште,воћњакицвеће...уживамутоме.
Имам и једну музичку собу, тамо пра
вимпесме,етотојеСрем,кажеВлада
Канић.
Влада је као млад отишао у Нор

вешку, надвамесецаи тамоостао40
година.Ожениосе, радио, стекаопен
зију.
– Морао сам да се вратим у Срем.

Норвешка, то су дивни људи, високе
плате, висок стандард, високе плани
не,дубокифјордови,аличеганема?Е
панемаСрема,затосамјаовде,каже
ВладаКанић. С. Џаку ла

Јови ца Јашин Вла да Канић


