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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs
Када кре не купа ли шна сезо на на 

град ској пла жи, тада почи њу и 
про бле ми ста на ра из Ули це Бран-

ка Ради че ви ћа, Вод не и Про ме на де. 
Мањак пар кинг места у том делу гра-
да често дово ди до узур пи ра ња зеле-
них повр ши на испред кућа и згра да 
ста на ра који живе бли зу град ске пла-
же. Град ска власт је реши ла да тај 
про блем реши, тако што ће напра ви ти 
нови пар кинг на наси пу у Ули ци Сте-
ва на Срем ца, чија је изград ња запо-
че та у четвр так 11. јула.

– За поче так, ово ће бити један, 
тако ре ћи при вре ме но-повре ме ни 
пар кинг са 200 пар кинг места. Сви 
купа чи, који не буду нашли пар кинг 
место код град ске пла же, моћи ће 
да на овом пар кин гу пар ки ра ју сво-
је вози ло и то пот пу но бес плат но. 
Насто ја ће мо да ово пар ки ра ли ште 
доби је и трај ни карак тер због ста бил-
но сти самог наси па, рекао је гра до на-
чел ник Срем ске Митро ви це Вла ди-
мир Сана дер.

Он је додао да ће се на овом пар-
кин гу обез бе ди ти све зеле не повр-
ши не у Вод ној ули ци, Про ме на ди и 
Ули ци Бран ка Ради че ви ћа, а инспек-
циј ске слу жбе ће кажња ва ти све 
оне који буду оста ви ли сво је вози ло 
на зеле ној повр ши ни. Тако ђе, он је 
навео да се уско ро оче ку је поче так 
радо ва ауто-пута од Срем ске Раче до 
Кузми на.

– Изво ђач радо ва је сво ју логи сти ку 
пози ци о ни рао у Кузми ну, а уско ро ће 
још један део логи сти ке бити поста-
вљен у Срем ској Рачи. План детаљ-
не регу ла ци је је у завр шној фази, 
као и про јек то ва ње самог ауто-пута. 
Јав но пред у зе ће „Урба ни зам“ је изра-
ди ло про је кат моста на Сави, тако да 

је локал на власт ура ди ла све што је 
Вла да Репу бли ке зах те ва ла, навео је 
гра до на чел ник.

Сана дер је наја вио и изград њу кру-
жне рас кр сни це код наплат не рам пе, 
која би тре ба ло да поч не 15. јула. 

– Изво ђач радо ва има сву потреб ну 
доку мен та ци ју, сада тре ба да се ура-
де одре ђе ни при прем ни радо ви како 
би се омо гу ћи ло несме та но функ-
ци о ни са ње сао бра ћа ја.  Мора мо да 
обез бе ди мо радо ве под сао бра ћа јем, 
тако да се изво ђач радо ва спре ма 
да напра ви одре ђе не алтер на тив не 
путе ве на рас кр сни ци, рекао је Вла-
ди мир Сана дер. 

Тако ђе, он је навео да је ван ред-
на ситу а ци ја на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це још увек на сна зи, јер се 
реша ва ју про бле ми који су уоче ни у 
току вели ких пада ви на и изли ва ња 
атмос фер ских вода, али сма тра да 
ће се она уки ну ти у наред них седам 
до десет дана. 

– Поред вели ке коли чи не пада ви на 
у јуну, има ли смо и неко ли ко непо-
го да. Послед ња је у неде љу, 7. јула. 
Олуј ни ветар је нанео зна чај не ште те 
на пољи ма сун цо кре та и куку ру за код 
Ради на ца и Ман ђе ло са. Неке њиве ће 
бити тешко опора ви ти, пого то во оне 
под сун цо кре том. Нема мо подат ке о 
ште ти на пољо при вред ном земљи-
шту, још се чека изве штај коми си је. 
Што се тиче зеле ни ла и дрво ре да у 
гра ду, није било озбиљ ни јих про бле-
ма. Било је пада ња дрве ћа на путе-
ви ма, углав ном тамо где је „бри сан 
про стор“ и где је олуј ни ветар дости-
зао нај ве ћу јачи ну. Доста води мо 
рачу на о укла ња њу боле сног дрве ћа 
и то због ова квих ситу а ци ја, навео је 
Сана дер.  З. Поповић

Вла ди мир Сана дер

Уско ро нови пар кинг
код град ске пла же

Сви купа чи, који не 
буду нашли пар кинг 
место код град ске
пла же, моћи ће да
на овом пар кин гу
пар ки ра ју сво је

вози ло и то пот пу но 
бес плат но, рекао је

гра до на чел ник
Срем ске Митро ви це
Вла ди мир Сана дер
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Пиши као што гово риш ...

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Пре неко ли ко дана обја вље на је 
на днев ни ку РТС-а вест о томе 
како су се саста ли сви рек то ри 

уни вер зи те та у Срби ји у вези уво ђе ња 
срп ског јези ка на висо ке шко ле. Међу 
рек то ри ма био и рек тор Мића (са 
позом, погле дом и фри зу ром рим ског 
патри ци ја из доба нај ве ће дека ден ци је 
цар ства). Дотич ни је рек тор уни вер зи-
те та чије име је поста ло сино ним за 
„купов ни факул тет“. Дакле, мега - гига, 
али то није тема. Тема је заи ста срп-
ски језик и покре ну та ини ци ја ти ва.

Можда неком изгле да нева жна 
чиње ни ца да нам све више мла дих 
људи из школ ских клу па изла зи гото во 
непи сме но? Ваљ да рачу на мо да је 
једи но важно да шко лу је мо мај сто ре и 
инже ње ре. И при де лека ре и меди цин-
ске сестре који ће, као и мај сто ри и 
инже ње ри, запа ли ти пре ко. Плус 
шофе ри, за који ма је јаг ма неви ђе на. 
Али, ни ти што иду, а иду бога ми у све 
већим бро ју, нису тема. Тема су они 
који оста ју, они који су дослов но наша 
будућ ност. И у том грму, тј. у „тој нашој 
будућ но сти“, лежи зец. Јер, „та наша 
будућ ност“ не вла да нај бо ље матер-
њим јези ком, ни вер бал но, а о писа њу 
да не гово рим. „Та наша будућ ност“ се 
слу жи углав ном лати ни цом, штам па-
ним сло ви ма и има фонд речи од око 
500-600 речи, ако је и толи ко. Али, није 
ни то нај го ре. Нај го ре тек сле ди, јер „та 
наша будућ ност“ ће изро ди неко ново 
поко ље ње (неку сво ју будућ ност) које 
неће ни толи ко зна ти. И за 20-30 годи-
на, ако се наста ви ова кав тренд на 
овим про сто ри ма срп ског јези ка ће 
бити у тра го ви ма, а кому ни ка ци ја ће 
бити све де на на нему шти језик, неки 
хибрид енгле ског и јези ка ком пју те ра. 
Пред ви ђам да неће зна ти да пишу, 
ћири ли цу ни слу чај но, а лати ни цу ће 
нату ца ти, само штам па на сло ва, а што 
се тиче чита ња, ту ће бити бољи, 
веру јем да ће уме ти да чита ју, пита ње 
је само шта ће чита ти?

Вук Кара џић је оби шао пола Евро пе 
на јед ној нози да би Срби ма дао реч-
ник, азбу ку и језик. Пиши као што гово-
риш, читај како је напи са но ... Да ли је 

уза луд про жи вео цео живот, и да ли 
Срби ма уоп ште, после 150 годи на тре-
ба срп ски језик? Или су им доста мито-
ви и пра во слав на вера да би се осе ћа-
ли наро дом? Ко мисли да се народ 
може бити без јези ка, тај се грд но 
вара. 

И не само да тре ба уве сти наста ву 
на факул те те, него тре ба удво стру чи-
ти (мини мал но) часо ве срп ског јези ка 
и у сред њим и у основ ним шко ла ма. 
Јер, ако ми сами не сачу ва мо и очу ва-
мо соп стве ни језик, нико неће. А без 
јези ка биће мо обич но ста до које муче.

И у том грму, тј. у „тој нашој будућ но сти“, лежи зец. 
Јер, „та наша будућ ност“ не вла да нај бо ље матер њим 
јези ком, ни вер бал но, а о писа њу да не гово рим. „Та 
наша будућ ност“ се слу жи углав ном лати ни цом, штам
па ним сло ви ма и има фонд речи од око 500600 речи, 
ако је и толи ко. Али, није ни то нај го ре. Нај го ре тек сле
ди, јер „та наша будућ ност“ ће изро ди неко ново поко
ље ње (неку сво ју будућ ност) које неће ни толи ко зна ти

ПИШИ КАО ШТО ГОВОРИШ, ЧИТАЈ КАКО ЈЕ НАПИСАНО: Вук Караџић
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ПРЕ ДРАГ ВУЛЕ ТИЋ, ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НУ ПОЛИ ТИ КУ,
ДЕМО ГРА ФИ ЈУ И РАВ НО ПРАВ НОСТ ПОЛО ВА 

Бор ба за оста нак мла дих
у Срби ји и Вој во ди ни

Чиње ни ца да Срби ја демо граф-
ски из годи не у годи ну ста ри 
сада више није изне на ђе ње. 

Уну тра шње и спо ља шње мигра ци је 
ста нов ни штва су кон стант не, а чини 
се да Вој во ди на већ деце ни ја ма има 
про блем „беле куге“. Струч ња ци 
наво де да мигра ци је нису при сут не 
само код нас, већ је то тренд на 
целом Ста ром кон ти нен ту. Пода ци 
гово ре да из годи не у годи ну на 
нашим про сто ри ма неста не општи на 
вели чи не Бече ја, При је по ља или 
Сав ског вен ца, што зна чи да се број 
ста нов ни ка сма њи за 385.000. О томе 
шта Покра јин ски секре та ри јат за 
соци јал ну поли ти ку, демо гра фи ју и 
рав но прав ност поло ва  чини у спре-
ча ва њу ових про бле ма и бор би про-
тив „беле куге“, раз го ва ра ли смо са 
покра јин ским Пре дра гом Вуле ти ћем.

М НОВИ НЕ: Дело круг рада Секре
та ри ја та је вео ма широк. Обу хва та 
нај ра њи ви је кате го ри је ста нов ни
штва. Коли ко се сред ста ва издва ја 
за соци јал ну зашти ту? Који про гра
ми има ју нај ве ћу тежи ну и нај ве ће 
ефек те?

ПРЕ ДРАГ ВУЛЕ ТИЋ: Рад Покра јин-
ског секре та ри ја та за соци јал ну поли-
ти ку, демо гра фи ју и рав но прав ност 
поло ва одви ја се кроз чети ри под руч-
ја: Сек тор за соци јал ну поли ти ку, Сек-
тор за борач ку и инва лид ску зашти ту, 
зашти ту цивил них инва ли да рата и 
сарад њу са инва лид ским и соци јал-
но-хума ни тар ним удру же њи ма, Сек-
тор за демо гра фи ју и рав но прав ност 
поло ва, Сек тор за уна пре ђе ње поло-
жа ја Рома. Сва ки од ових сек то ра је 
подје дна ко важан, али се у јав но сти 
рад Секре та ри ја та нај че шће пре по-
зна је кроз соци јал ну зашти ту и мере 
попу ла ци о не поли ти ке, а ми у Секре-
та ри ја ту воли мо да каже мо да се 
бави мо људи ма. Соци јал на зашти та 
под ра зу ме ва бри гу о нај у гро же ни јем 
ста нов ни штву кроз систем подр шке 
уста но ва ма соци јал не зашти те – цен-
три ма за соци јал ни рад и уста но ва ма 
за сме штај кори сни ка, тако и кроз 
актив но сти и осна жи ва ње невла ди ног 
сек то ра. Покра јин ска вла да осни вач 
је 27 уста но ва за сме штај кори сни ка 
на тери то ри ји АП Вој во ди не и упра во 
је ка њима усме ре но нај ви ше ула га-
ња Секре та ри ја та. У прет ход не 3 

M NOVINE :

Пре драг Вуле тић

Про гра ми
Секре та ри ја та
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па пра ти мо како која 
општи на уво ди и

ино ви ра актив но сти
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годи не ман да та кроз раз ли чи те про-
гра ме Покра јин ског секре та ри ја та за 
соци јал ну поли ти ку, демо гра фи ју и 
рав но прав ност поло ва за уна пре ђе-
ње соци јал не зашти те уло же но је 
600,7 мили о на дина ра. Само ове 
годи не доде ље но је 135 мили о на 
дина ра, од чега је 10 мили о на усме-
ре но осна жи ва њу невла ди ног сек то ра 
и доступ но сти услу га кроз рад ових 
удру же ња, а пре о ста ла сред ства су 
усме ре на на поди за ње ква ли тет услу-
га и стан дар да у уста но ва ма соци јал-
не зашти те. Под се ти ћу на ула га ња 
Покра јин ске вла де у ман да ту 2012-
2016.годи не које је изно си ло 232,8 
мили о на дина ра. Поред ових сред-
ста ва удру же њи ма гра ђа на која 
актив но сти реа ли зу ју у обла сти ма 
соци јал не зашти те, борач ко-инва лид-
ској зашти ти или про мо ви са њу про на-
та ли тет не поли ти ке доде ље но је 18 
мили о на дина ра.

Поред про гра ма из обла сти соци
јал не зашти те, један од зна чај них 
обла сти је демо гра фи ја, одно сно, 
актив но сти на пове ћа њу ната ли те
та. Које су нај зна чај ни је актив но
сти секре та ри ја та у тој обла сти?

Демо гра фи ја и попу ла ци о на поли-
ти ка су на сре ћу послед њих годи на 
при о ри те ти и Вла де репу бли ке Срби-
је и локал них само у пра ва. Покра јин-
ска вла да је, сва ка ко, пре те ча у реа-
ли за ци ји мера и актив но сти у попу ла-
ци о ној поли ти ци. У овом тре нут ку се 
реа ли зу ју три мере: суфи нан си ра ње 
био ме ди цин ски пот по мог ну то опло-
ђе ње за дру го, тре ће и сва ко наред но 
дете (пра во оства ру ју парт не ри за 
суфи нан си ра ње ВТО поступ ка за 
дру го, тре ће и сва ко наред но дете у 
изно су од 200.000, динара), мате рин-
ски дода так за тре ће или четвр то 

дете (оства ру је неза по сле на мај ка 
која је роди ла тре ће или четвр то 
дете), доде ла бес по врат них сред ста-
ва поро ди ца ма у који ма се роди тре-
ће или четвр то дете за реша ва ње 
стам бе ног пита ња или за уна пре ђе-
ње усло ва ста но ва ња на тери то ри ји 
Ауто ном не покра ји не Вој во ди не. 

Каква су иску ства и ефек ти реа
ли за ци је про гра ма из обла сти 
демо гра фи је?

Мере које се тре нут но реа ли зу ју су 
нове, одно сно, уве де не током прет-
ход не годи не, а за било какву ана ли-
зу пода та ка потреб но је да про ђе бар 
10 годи на. Мера био ме ди цин ски пот-
по мог ну то опло ђе ње се реа ли зу је од 
новем бра 2014. годи не и за њу вла да 
све веће инте ре со ва ње, а сва ка ко је 
напра вљен и озби љан помак у бро ју 
рође не деце из овог поступ ка. По 
пода ци ма које Секре та ри јат при ку-
пља од поро ди ли шта са тери то ри је 
АП Вој во ди не, као пода та ка ста ти сти-
ке уочен је бла ги пораст рође ња тре-
ћег дете та, те се нада мо да ће већ 
Попис 2021. годи не пока за ти да ове 
мере јесу под сти цај не. 

Доде ла бес по врат них сред ста ва 
мла дим брач ним паро ви ма за 
откуп сео ских кућа је јед на од нај
по пу лар ни јих мера Секре та ри ја та. 
Коли ко је кућа у Вој во ди ни отку
пље но и каква је заин те ре со ва ност 
за ту меру?

Део наших над ле жно сти јесте и 
рав но прав ност поло ва и вео ма је 
познат про грам Заво да за рав но прав-
ност поло ва  „Кон курс за доде лу бес-
по врат них  сред ста ва брач ним паро-
ви ма са тери то ри је АП Вој во ди не за 

Тре нут но се ана ли зи ра 
ста ње и могућ но сти 

локал них само у пра ва 
у сми слу ускла ђи ва ња 

рад ног вре ме на,
у чему би нам парт нер 

биле локал не
само у пра ве то јест 

пред школ ске
уста но ве, гово ри 

покра јин ски секре тар 
за соци јал ну поли ти ку, 

демо гра фи ју и
рав но прав ност поло ва 

Пре драг Вуле тић

Доде ла уго во ра поро ди ца ма које су доби ле сред ства за откуп кућa на селу
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(Про је кат „При че о ната ли те ту: Одр жи вом пољо при вре дом про тив беле куге“, суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру,
јав но инфор ми са ње и одно се с вер ским зајед ни ца ма. Ста во ви изне ти у подр жа ном медиј ском про јек ту нужно не изра жа ва ју ста во ве

Покра јин ског секре та ри јата за кул ту ру, јав но инфор ми са ње и одно се с вер ским зајед ни ца ма који је доде лио сред ства.)

купо ви ну куће на селу“ који се реа ли-
зу је од 2015. годи не. Ово је врло 
попу лар на мера Покра јин ске вла де 
јер про мо ви ше род ну рав но прав ност 
у прак си. Пре ма пода ци ма Заво да за 
рав но прав ност поло ва, до сада је на 
овај начин 248 поро ди ца доби ло кућу 
а за про грам је из буџе та Покра јин ске 
вла де издво је но 241 мили он дина ра. 
Сва ке годи не на кон курс стиг не мно го 
већи број при ја ва него што то буџет 
за доде лу сред ста ва дозво ља ва, али 
Покра јин ска вла да има слу ха за овај 
про грам и у реба лан су буџе та увек 
буде и додат них сред ста ва за реа ли-
за ци ју овог про гра ма. Овде жели мо 
да нагла си мо да неке од локал них 
само у пра ва реа ли зу ју слич не про гра-
ме и да смо се руко во де ћи свим 
актив но сти ма на тере ну опре де ли ли 
за уво ђе ње наше нове мере: доде лу 
бес по врат них сред ста ва поро ди ца ма 
у који ма се роди тре ће или четвр то 
дете за реша ва ње стам бе ног пита ња 
или за уна пре ђе ње усло ва ста но ва-
ња на тери то ри ји Ауто ном не покра ји-
не Вој во ди не, која за циљ има сти му-
ли са ње тре ћег или четвр тог дете та, 
као подр шку поро ди ца ма које су већ 
доби ле тре ће или четвр то дете. 
Поре де ћи са оста лим, слич ним, про-
гра ми ма, мера Покра јин ског секре та-
ри ја та има нај ши ри обу хват, јер осим 
да је дете рође но у пери о ду доно ше-
ња мере, нема огра ни че ња у сми слу 
годи на роди те ља, вла сни штва над 
некрет ни ном и слич но.

Какве про гра ме и акци је Секре та
ри јат пла ни ра у будућ но сти? 

Про гра ми Секре та ри ја та су усме ре-
ни на оста нак мла дих у Срби ји. Циљ 
нам је да се про гра ми на раз ли чи тим 
ниво и ма вла сти допу њу ју, па пра ти мо 

како која општи на уво ди и ино ви ра 
актив но сти, тако и мере Вла де Репу-
бли ке Срби је. Поред запо шља ва ња и 
обез бе ђе ног стам бе ног про сто ра, 
сма тра мо да и нема те ри јал не мере 
могу бити под сти цај и подр шка поро-
ди ци. Тре нут но се ана ли зи ра ста ње и 
могућ но сти локал них само у пра ва у 
сми слу ускла ђи ва ња рад ног вре ме-
на, у чему би нам парт нер биле 
локал не само у пра ве, то јест пред-
школ ске уста но ве.

Да ли је све то што се пред у зи ма 
довољ но да се спре чи „бела куга“ 
и шта би држа ва још могла да пре
ду зме, мисли мо ту и на дру ге 
нивое вла сти, репу бли ку и локал
не само у пра ве?

Сва ка ко да није, локал не само у-
пра ве мора ју бити носи о ци актив но-
сти јер су оне „нај бли же“ гра ђа ни ма. 
Упра во зато бар јед ном годи шње ура-
ди мо ана ли зу мере у вој во ђан ским 
општи на ма.

Еко ном ске мигра ци је су наша 
сва ко днев ни ца. Мно го мла дих 
људи одла зи у ино стран ство, не 
само код нас, већ и у већи ни зема
ља нашег реги о на. Шта бисмо ми 
као дру штво и држа ва мора ли да 
ура ди мо да би се тај тренд барем 
убла жио?

Еко ном ске мигра ци ју су тренд у 
целом све ту. Најј ед но став ни је рече-
но, добар посао и стан, а затим  
доступ ност услу га: здрав ства, пре во-
за, врти ћа и слич ног ће ути ца ти на 
одлу ку о остан ку или одла ску. Неким 
од наших мера већ поку ша ва мо да 
ути че мо не само на мла де, већ на 
све гра ђа не да оста ну у Вој во ди ни и 
Срби ји.

Најј ед но став ни је 
рече но, добар посао

и стан, а затим  
доступ ност услу га: 
здрав ства, пре во за, 
врти ћа и слич ног ће 
ути ца ти на одлу ку о 
остан ку или одла ску. 
Неким од наших мера 

већ поку ша ва мо да 
ути че мо не само на 
мла де, већ на све

гра ђа не да оста ну у 
Вој во ди ни и Срби ји
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МУЗИЧ КИ КАРА ВАН РТСА

Ужи ва ње у нота ма
нај леп ших народ них песама

На Тргу Ћире Миле ки ћа, 11. 
јула одр жан је кон церт нај леп-
ших народ них песа ма у окви ру 

Музич ког кара ва на РТС-а. Уз прат-
њу Народ ног орке стра Радио-теле-
ви зи је Срби је, насту пи ли су позна-
ти пева чи народ не музи ке: Дра ган 
Којић Кеба, Љуба Али чић, Бра ни слав 
Моји ће вић, Митров чан ка Алек сан дра 
Падров. Кон церт је сим бо лич но запо-
чет песмом „Сре мач ко је село мало“ 

у изво ђе њу Мила на Пру ни ћа. Вели ки 
број оку пље них Митров ча на је ужи ва о 
у нота ма нај леп ших народ них песа ма 
до касних вечер њих часо ва. Заме ни-
ца гра до на чел ни ка Све тла на Мило-
ва но вић је иста кла да је овај дога ђај 
наја ва за све кул тур не мани фе ста-
ци је које ће се одр жа ти овог лета у 
Срем ској Митро ви ци.

– Овај кон церт је при ли ка да сви 
ужи ва мо у лепој народ ној музи ци, и 

то захва љу ју ћи Кара ва ну Радио-теле-
ви зи је Срби је. Поред ове мани фе ста-
ци је, током лета ће се одр жа ти низ 
кул тур них и забав них мани фе ста ци ја, 
као што је Вин ски фести вал, затим, у 
авгу сту нас оче ку је Срем фолк фест, 
кон церт там бу ра шког орке стра, Сир-
ми ум- цар ски град и Фести вал бесед-
ни штва, рекла је Све тла на Мило ва но-
вић.

З. Попо вић

Музич ки кара ван РТСа у Срем ској Митро ви ци

Вели ки број оку пље них Митров ча на
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ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Ана ли зе
сав ске воде

Јав но кому нал но пред у зе ће „Кому на-
ли је“ Срем ска Митро ви ца  оба ве шта ва 
гра ђа не о резул та ти ма ана ли зе сав ске 
воде, коју је извр шио  Завод за јав но 
здра вље  Срем ска Митро ви ца. Ана ли за 
сав ске воде је  узор ко ва на дана 3. јула, 
испи ти ва ње завр ше но 8. јула и то на тач-
ка ма узор ко ва ња:  Река Сава - Мала 
пла жа, Река Сава - Поче так пла же, Река 
Сава - Дис пан зер.

Узор ко ва њем и ана ли зом физич ко-
хемиј ских и микро би о ло шких пара ме та-
ра  сав ска вода на наве де ним лока ли те-
ти ма одго ва ра зах те ви ма Уред бе о гра-
нич ним вред но сти ма зага ђу ју ћих мате-
ри ја у повр шин ским вода ма и под зем ним 
вода ма и седи мен ту и роко ви ма за 
њихо во дости за ње.

Пре по ру ке за здрав стве но без бед но 
купа ње: избе га ва ти роње ње, гњу ра ње, 
прска ње, ска ка ње и гле да ње у води, 
при ли ком ула ска у воду посте пе но се 
рас хла ди ти, оба ве зно се туши ра ти 
чистом водом са туше ва након изла ска 
из сав ске воде, врши ти над зор над купа-
њем мале деце  ( у пли ћа ку је вода нај-
за га ђе ни ја), после кише и олу је не купа-
ти се два, три дана, забра ни ти при ступ 
дома ћим живо ти ња ма.

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

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ 

Гро зни ца
Запад ног Нила  
 

На осно ву пода та ка доста вље них Цен-
тру за кон тро лу и пре вен ци ју боле сти 
Заво да за јав но Срем ска Митро ви ца (у 
скла ду са Пре по ру ка ма за над зор над 
гро зни цом Запад ног Нила у хума ној попу-
ла ци ји у сезо ни 2019. годи не Инсти ту та 
за јав но здра вље Срби је) и лабо ра то риј-
ских кри те ри ју ма (пре ма пре по ру ка ма 
Европ ског цен тра за пре вен ци ју и кон тро-
лу боле сти) до 10. јула 2019. годи не поо-
штре ним епи де ми о ло шким над зо ром на 
тери то ри ји окру га нису реги стро ва ни слу-
ча је ви обо ле ва ња од гро зни це Запад ног 
Нила. 

Сезон ски над зор над обо ље њем почео 
је 1. јуна и тра ја ће до прве поло ви не 
новем бра месе ца. За наше гео граф ско 
под руч је карак те ри стич но је да век то ри 
поста ју актив ни у про ле ће (март/април), а 
пери од њихо ве интен зив не актив но сти је 
од кра ја маја до сеп тем бра. 

Гро зни ца Запад ног Нила је сезон ско 
обо ље ње које се нај че шће пре но си убо-
дом зара же ног комар ца и које је нај ви ше 
засту пље но у пери о ду нај ве ће актив но-
сти век то ра – кома ра ца. Први обо ле ли се 
реги стру ју углав ном у дру гој поло ви ни 
јула месе ца, а нај ве ћи број обо ле лих осо-
ба се при ја вљу је током авгу ста месе ца.

др Јасми на Јан дрић Кочић
епи де ми о лог

ОДР ЖАН ТРЕ ЋИ „ВИН СКИ ПАРК“

Нај ви ше се тра жи ла 
слат ка вина
Фести вал вина и хра не „Вин ски 

парк” је  тре ћи пут одр жан 13. 
јула у град ском пар ку. Упр кос 

лошем вре ме ну, ова мани фе ста ци ја је 
при ву кла вели ки број посе ти ла ца, који 
су могли да про ба ју више од 250 вина 
из 60 вина ри ја. Поред вина, Митров-
ча ни су могли да ужи ва ју и у доброј 
хра ни: сухо ме сна тим про из во ди ма, 
сире ви ма и раз ли чи тим нама зи ма, које 
су изло жи ли мали про из во ђа чи. Покро-
ви тељ овог дога ђа ја је Град Срем ска 
Митро ви ца у сарад њи са Мини стар-
ством пољо при вре де, а орга ни за то ри 
су: Тури стич ка орга ни за ци ја Срем ске 
Митро ви це, Цен тар за кул ту ру „Сир-

ми у март”, Аген ци ја за рурал ни раз-
вој, Удру же ње вина ра и вино гра да ра 
„Срем Фру шка гора“, „Синер ги ја пози-
тив них енер ги ја“. Ова годи на је била 
у зна ку госто ва ња Репу бли ке Пор ту-
га ла, а за музич ки део про гра ма заду-
же не су биле „Мае стре“ и Алек сан дар 
Дујин Orche stra. Фести вал је зва нич но 
отво ри ла заме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Мило ва но вић, поже лев ши 
добро до шли цу посе ти о ци ма и уче сни-
ци ма. Она је иста кла да је циљ ове 
мани фе ста ци је пове зи ва ње изла га ча 
са кори сни ци ма, али и шире ње вин ске 
кул ту ре у Сре му. 

– Ове годи не има више изла га ча, 

Све тла на Мило ва но вић Рама зи Ина и шви ли

Ужи ва ње у пре ко 250 ети ке та вина
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Пројекат: „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица јуче, данас, сутра“ финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ПРВИ КРУГ УПИ Сa

93 слободна места
Након првог упи сног кру га у сред ње шко-

ле на тери то ри ји гра да Срем ске Митро ви це 
оста ло је још 93 сло бод на места. Уче ни ци 
који у првом упи сном року нису рас по ре ђе-
ни на осно ву бодо ва и листе жеља, могу се 
упи са ти у дру гом упи сном року, који је почео 
9. јула. Упис ће бити одр жан у шко ла ма у 
који ма је након рас по ре да уче ни ка у првом 
упи сном року оста ло сло бод них места. 
Буду ћи сред њо школ ци су нај ви ше има ли 

инте ре со ва ња за меди цин ске и еко ном ске 
сме ро ве. 

– Сва места у Меди цин ској шко ли „Дра-
ги ња Ник шић“ и Еко ном ској шко ли „9. Мај“ 
су попу ње на. Оста ло је 70 сло бод них места 
у Пре храм бе но-шумар ској и хемиј ској шко-
ли, 12 у Митро вач кој гим на зи ји, и 11 у Еле-
тро тех нич кој шко ли „Нико ла тесла“, рекао 
је начел ник Град ске упра ве за обра зо ва ње, 
кул ту ру и спорт Или ја Недић. З. П.

Или ја Недић

него што је то било у прет ход не две 
годи не. Вина ри је из Сре ма, али и из 
реги о на су успе ле да, упр кос лошем 
вре ме ну, при ву ку вели ки број посе ти-
ла ца. „Вин ски парк“ је реа ли зо ван у 
сарад њи са Мини стар ством пољо при-
вре де, уз орга ни за ци ју Гра да Срем ска 
Митро ви ца и удру же ња вина ри ја. За 
гастро ном ски део фести ва ла је заду-
жен „Juni or Chi ef“, рекла је Све тла на 
Мило ва но вић.

Рама зи Ина и шви ли из орга ни за ци је 
фести ва ла „Вин ски парк“ је иста као да 
је ово гастро ном ско-вин ски фести вал.

– Про шле годи не „Вин ски парк“ је 
био нај по се ће ни ји дога ђај у Срби ји, 
када гово ри мо о вин ским мани фе ста-
ци ја ма. Надам се, упр кос лошем вре-
ме ну, да ће ове годи не број посе ти ла ца 
бити већи, навео је Ина и шви ли.

Митров ча ни су могли да про ба ју 
вина дома ћих вина ри ја, али и вина из 
зема ља реги о на: Босне и Хре це го ви-
не, Хрват ске, Сло ве ни је и Маке до ни је. 
Бања лу ча нин Ненад Котур је про шле 
годи не био посе ти лац „Вин ског пар-
ка“, а ове годи не је био пред став ник 
две вина ри је, и то „Деклић“ вина ри је из 
Истре и „Анђе лић“ вина ри је из Босне и 
Хер це го ви не.

– Про шле годи не сам био заи ста оду-

ше вљен орга ни за ци јом и самим дога-
ђа јем. Ове годи не сам изла гач, и могу 
рећи да су орга ни за ци ја и сами посе ти-
о ци одлич ни. Мал ва зи ја је вино, које је 
фаво рит из Вина ри је „Деклић“, а када 
гово ри мо о вини ма из Вина ри је „Анђе-
лић“, тежак је избор. Ту је вра нац из 
2015, 2011. годи не, жилав ка из 2018, 
розе, жира до. По мени је вра нац из 
2011. нај бо ље. Јер, зна се  - што је вино 
ста ри је, то је боље, рекао је Котур.

Посе ти лац Слав ко Деспот из 
Љубља не је при јат но изне на ђен овом 
мани фе ста ци јом.

– Ово је фан та сти чан дога ђај. Заи ста 
је енер ги ја одлич на као и орга ни за ци-
ја. За добро вино је, нарав но, важан 
укус, али и при ли ка у којој се пије. Још 
увек сам у потра зи за нај бо љим вином, 
надам се да ћу га до касних вечер њих 
сати и про на ћи,  каже кроз смех Слав-
ко Деспот.

Јед на од дома ћих вина ри ја која је 
изло жи ла сво ја вина јесте и Вина ри ја 
„Ачан ски“ из Бано што ра.

– Наша пону да се састо ји од ита-
ли јан ског ризлин га, мускат ото не-
ла, шар до неа, мускат хам бур га, розе 
фран ков ке, белог и црве ног бер ме та. 
У Срем ској Митро ви ци посе ти о ци нај-
ви ше тра же мускат на и слат ка вина. 
Већ тре ћу годи ну смо уче сни ци и заи-
ста мислим да је ово јед на од нај леп-
ших мани фе ста ци ја која се орга ни зу је 
у Срби ји, рекла је Јеле на Лало вић из 
Вина ри је „Ачан ски“. З. Попо вић

Алек сан дар Дујин Orche stra, заду же ни за музич ки део про гра ма

Јеле на Лало вић
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ЗАВР ШЕН УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

Нај ви ше упи са них
у Тех нич кој
и „Бран ко вој“ шко ли

Рум ске сред ње шко ле су ове годи-
не свр ше ним основ ци ма из ове, 
али и окол них општи на пону ди ле 

укуп но 492 слодобнa места: 120 у Гим-
на зи ји „Сте ван Пузић“, 135 у ССШ 
„Бран ко Ради че вић“ , 147 u Тех нич кој 
шко ли „Милен ко Брзак Уча“, као и 90 у 
Пољо при вред ној шко ли „Сте ван 
Петро вић Бри ле“.

По окон ча њу оба упи сна кру га нај ви-
ше раз ло га за задо вољ ство има ју Тех-
нич ка шко ла „Милен ко Брзак Уча“ и 
ССШ „Бран ко Ради че вић“, које су сво је 
пла но ве гото во сто про цент но оства ри-
ле.

ССШ „Бран ко Ради че вић“ је и про-
шле годи не упи са ла нај ви ше уче ни ка, 
а од пла ни ра них пет оде ље ња ове 
годи не, толи ко је и упи са но. Дирек тор 
Мир ко Зрнић обја шња ва, да им је од 
прво бит них 150 уче ни ка, кво та сма ње-
на на 135 уче ни ка, због деце која се 
упи су ју по инди ви ду ал ном про гра му и 
има ће пет таквих уче ни ка. Ове годи не 
је упи са но укуп но 134 уче ни ка. 

У овој шко ли нај ви ше бодо ва има ли 
су уче ни ци на сме ро ви ма еко ном ски и 
прав но - послов ни тех ни чар. Дирек тор 
Мир ко Зрнић исти че да је ова кав упис 
сва ка ко и резул тат број них актив но сти 
у шко ли, про је ка та, ради о ни ца, путо-
ва ња у ино стран ство и уче нич ке раз-
ме не, али су доста и ради ли на про мо-
ци ји шко ле, како про фе со ри, тако и 
сами уче ни ци.

Међу упи са ним уче ни ци ма у овој 
шко ли је и Нико ли на Трнић, врло 
добра 

Ове годи не у рум ској Гим на зи ји „Сте-
ван Пузић“ могло је да се упи ше укуп-

но 120 уче ни ка, по 60 на дру штве но -  
језич ки и општи смер. Дру штве ни смер 
је ком плет но попу њен, а после дру гог 
упи сног кру га на овом сме ру ће бити 
укуп но 62 уче ни ка. Као и рани јих годи-
на, мањи је број уче ни ка на општем 
сме ру за који се опре де ли ло 37 свр ше-
них осно ва ца. Иако је посто ја ла могућ-
ност, ни ове годи не није упи са но оде-
ље ње за тален то ва не инфор ма ти ча-
ре.

У Тех нич кој шко ли „Милен ко Брзак 
Уча“, тако ђе могу бити пот пу но задо-
вољ ни ово го ди шњим упи сом, за раз-
ли ку од про шле годи не када су резул-
та ти били доста сла би ји. Шко ла је 
доби ла одо бре ње за упис пет оде ље-
ња са укуп но 147 уче ни ка, а упи са но је 
143. 

Када је реч о Пољо при вред ној шко-
ли „Сте ван Петро вић Бри ле“, што се 
тиче пла на, ситу а ци ја је иста као про-
шле годи не. Како сазна је мо од дирек-
тор ке Мир ја не Божић, у смер вете ри-
нар ски тех ни чар упи са но је 30 уче ни-
ка, за зани ма ње пољо при вред ни тех-
ни чар од 27 уче ни ка упи са но је 15, а у 
ком би но ва ном оде ље њу је 17 уче ни-
ка, девет пека ра и осам меса ра.  

– Упи са ли смо укуп но 62 уче ни ка, 
знат но боља нам је ситу а ци ја код 
меса ра, где је про шле годи не био при-
ја вљен само један уче ник. Како смо и 
пла ни ра ли, има ће мо три оде ље ња – 
дода је дирек тор ка Божић. 

Под се ти мо, ове годи не има 488 уче-
ни ка који завр ша ва ју осме раз ре де у 
рум ским основ ним шко ла ма, а упи са-
но је око 440 уче ни ка, што је за десе-
так више него лане. С. Џаку ла

Мир ко Зрнић Игор Садри ја

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА
СТА ДИ О НА ФК „1. МАЈ“

Уско ро и
нове три би не

Радо ви на ком плет ној рекон струк-
ци ји згра де на ста ди о ну рум ског ФК 
„1. Мај“ при во де се кра ју. Ура ђе ни су 
подо ви, уну тра шњи зидо ви, свла чи-
о ни це, сани тар ни чво ро ви и туш 
каби не, кан це ла ри ја упра ве, а ура-
ди ће се и изо ла ци ја фаса де.

Радо ви су запо че ли кра јем јуна и 
тре ба ло би да се завр ше поло ви-
ном овог месе ца, тако да срп ско ли-
гаш из Руме спрем но доче ку је нову 
так ми чар ску сезо ну у вишем ран гу 
так ми че ња. Под се ти мо, про шле 
годи не је овај ста ди он добио и 
рефлек то ре.

Реч је о радо ви ма у вред но сти око 
мили он дина ра и нео п ход ни су како 
би се испу ни ли стан дар ди за так ми-
че ње фуд бал ског клу ба у избо ре-
ном вишем ран гу так ми че ња, одно-
сно Срп ској лиги - Вој во ди на. 

– Нарав но, сви ови радо ви су 
потреб ни, јер Рума још од ФК „Сло-
ве на“ није има ла срп ско ли га ша, а 
све ово што се ради је у функ ци ји 
нор мал них усло ва за так ми че ње 
клу ба – кон ста то вао је Сла ђан Ман-
чић, пред сед ник Општи не.

У том кон тек сту Ман чић наја вљу-
је и да ће се ради ти нове три би не 
на ста ди о ну „1. Маја“. Про це ду ра 
око избо ра изво ђа ча за ове радо ве 
је завр ше на, а упла ћен је и аван сни 
део за поме ну те радо ве. 

– Мислим да су све про це ду рал не 
при пре ме испо што ва не и уско ро би 
тре ба ло да поч ну радо ви на изград-
њи три би на који кошта ју око 4,5 
мили о на дина ра. Поред обно ве 
посто је ћих, раде се и нове три би не 
на левој стра ни ста ди о на и волео 
бих да увек буду попу ње не, да 
публи ка нави ја за „1. Мај“ током так-
ми че ња у Срп ској лиги – каже Сла-
ђан Ман чић.

Он исти че да локал на само у пра-
ва издва ја мно го сред ста ва за спорт, 
а пред сто ји и тен дер за избор изво-
ђа ча радо ва на број ним инфра-
струк тур ним радо ви ма у спорт ским 
клу бо ви ма, како у сели ма тако и 
гра ду. Вред ност тен де ра је 15 мили-
о на дина ра. С. Џаку ла
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ЗБОГ РАДО ВА
НА ПУТУ I Б РЕДА 21

Изме не
у сао бра ћа ју

У окви ру поја ча ног одр жа ва ња 
држав ног пута I Б реда број 21, 
поче ли су радо ви и на рекон струк-
ци ји над во жња ка, на оби ла зни ци 
око Руме, изнад желе знич ке пру ге 
Бео град - Шабац.

Из ЈП „Путе ви Срби је“  пору чу ју 
да ће радо ви тра ја ти до 15. сеп-
тем бра, што зна чи да ће за сао-
бра ћај бити затво рен део пута од 
скре та ња за Буђа нов це до места 
где Инду стриј ска ули ца спа ја са 
путем  21, па ће се вози ла кре та ти 
изме ње ном тра сом кроз град.

- Када је у пита њу сана ци ја над-
во жња ка изнад пру ге Бео град – 
Шид, уса гла ша ва мо пла ни ра не 
актив но сти и са ЈП „Желе зни це 
Срби је“, зато што део радо ва зах-
те ва и повре ме ну обу ста ву желе-
знич ког сао бра ћа ја, јер је због без-
бед но сти нео п ход но искљу че ње 
кон такт не мре же елек три фи ци ра-
не пру ге. До 15. сеп тем бра изво-
ди ће се радо ви на руше њу и 
изград њи наси па и нове коло во-
зне кон струк ци је на отво ре ној тра-
си, ком плет ној сана ци ји моста 
пре ко пото ка Јелен ци, ком плет ној 
сана ци ји моста пре ко желе знич ке 
пру ге и изра ди свих асфалт них 
сло је ва -  кажу у Оде ље њу за 
одно се са јав но шћу ЈП “Путе ви 
Срби је“.

Сао бра ћај ће се за вози ла ка 
Новом Саду пре у сме ра ва ти кроз 
Руму, ули ца ма Вла ди ми ра Назо-
ра, Инду стриј ском, Авгу ста Цесар-
ца и Глав ном, до укр шта ња држав-
ног пута I Б реда број 21 и држав-
ног пута II А реда број 126.

Сао бра ћај из прав ца Новог 
Сада, са држав ног пута I Б реда 
број 21, пре у сме ра ва ће се на тра-
су држав ног пута II А реда број 120 
(Инду стриј ска ули ца), ода кле се, 
Ули цом Вла ди ми ра Назо ра вра ћа 
поно во на држав ни пут I Б реда 
број 21.

Исто вре ме но се на дру гом кра ју 
тра се изво де радо ви на изра ди 
нове кру жне рас кр сни це код 
наплат не ста ни це Рума, као и дру-
ги про јек том пред ви ђе ни радо ви 
дуж тра се (про ши ре ње, изра да 
доњих носе ћих сло је ва и сл.).

Током изво ђе ња радо ва на кру-
жној рас кр сни ци код наплат не 
рам пе, сао бра ћај ће се до 15. 
авгу ста  одви ја ти наиз ме нич ним 
про пу шта њем вози ла. Сви радо ви 
обез бе ђе ни су аде кват ном сао-
бра ћај ном сиг на ли за ци јом и опре-
мом.

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Суб вен ци је
у јав ном пре во зу

Изме не и допу не  пра вил ни ка о 
уну тра шњем уре ђе њу и систе-
ма ти за ци ји рад них места у 

Општин ској упра ви и Општин ском пра-
во бра ни ла штву Општи не Рума усво је-
не су на сед ни ци Општин ског већа која 
је одр жа на 15. јула.

Како је инфор ми сао начел ник 
Општин ске упра ве Душан Љуби шић, 
овим изме на ма је пра вил ник ускла ђен 
са Кадров ским пла ном који је усво јен 
на сед ни ци СО Рума, али и одо бре-
њем за запо шља ва ње јед ног бро ја 
лица на нео д ре ђе но вре ме. 

– Доби ли смо сагла сност Мини стар-
ства финан си ја да три лица која су 
до сада у Општин ској упра ви ради-
ла на одре ђе но вре ме, запо сли мо на 
нео д ре ђе но вре ме. Сада има мо 122 
запо сле на на нео д ре ђе но вре ме у 
Општин ској упра ви, а број мак си мал но 
дозво ље но запо сле них, пре ма Репу-
блич кој одлу ци,  је 130 – обра зло жио 
је Душан Љуби шић.

На овој сед ни ци усво јен је и пра вил-
ник о бли жим усло ви ма, поступ ку за 
оства ри ва ње пра ва и виси ни суб вен-
ци је у град ском, при град ском и међу-
ме сном пре во зу.

Како је инфор ми са ла Боба на Мале-
тић, шефи ца Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти, овај пра вил ник се доно си 
за сва ку кален дар ску, одно сно школ-
ску годи ну.

По пред ви ђе ном поступ ку, после 
усва ја ња, биће огла шен јав ни позив за 
све кате го ри је лица која ове суб вен-
ци је могу кори сти ти, осим за уче ни ке 
основ них шко ла. 

 - Изме не се одно се на саме кате го-
ри је лица и виси ну суб вен ци ја, тако да 
је код лица које има ју боле сти већег 
социо-меди цин ског зна ча ја додат и 
пра ти лац, а нови на је да се одлу ка 
одно си и на воз, као пре во зно сред-
ство, што рани је није био слу чај, и то 
од Руме до Шап ца, због уче ни ка сред-
њих шко ла који путу ју у Шабац. Суб-
вен ци је  за град ски и при град ски пре-
воз су изме ње не, за онај пре воз који 
се оба вља на осно ву уго во ра о јав но-
при ват ном парт нер ству виси на суб-
вен ци ја је 70 одсто, уме сто 100 про-
це на та.  Наи ме,  сва ки пре во зник већ 
даје попуст 30 одсто, тако да ће се овај 
пре воз и даље пот пу но суб вен ци о ни-
са ти, одно сно бити бес пла тан и то  се 
одно си на све кате го ри је лица. То су 
уче ни ци сред њих шко ла са пре би ва-
ли штем у општи ни Рума који ту и поха-
ђа ју шко лу, уче ни ци основ них шко ла, 
пен зи о не ри, лица ста ри ја од 65 годи-
на, обо ле ла лица и пра ти о ци, инва-
лид на лица, труд ни це и мај ке са децом 
до навре ше не две годи не – поја шња ва 
Боба на Мале тић.

Код међу ме сног сао бра ћа ја, про цен-
ти су углав ном, оста ли исти, а дода та 
је и одред ни ца о уче ни ци ма који су под 
ста ра тељ ством или хра ни тељ ством.

Чла но ви Општин ског већа су дали 
сагла сност Општин ском пра во бра-
ни ла штву за закљу чи ва ње ван суд-
ских порав на ња, а рум ска општи на је 
издво ји ла 350.000 дина ра Шах клу-
бу „Сло вен“ за уче шће на Првен ству 
Срби је које ће се одр жа ти у Субо ти ци.

С. Џ.

Доби ли смо сагла сност Мини стар ства финан си ја да 
три лица која су до сада у Општин ској упра ви ради ла 
на одре ђе но вре ме, запо сли мо на нео д ре ђе но вре ме, 
рекао је Душан Љуби шић

Са сед ни це Општин ског већа
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ПРЕ КО ГРА НИЧ НИ ПРО ЈЕ КАТ „ХОРИС – КОЊИЧ КЕ РУТЕ СРЕ МА“  

Окру гли сто у Руми
У окви ру пре ко гра нич ног про јек-

та „ХОРИС“, у Пољо при вред ној 
шко ли „Сте ван Петро вић Бри-

ле“  у Руми је 10. јула одр жан окру-
гли сто на којем су сви уче сни ци про-
јек та, раз ме ни ли иску ства веза на за 
раз вој коњич ког тури зма, доса да шња 
добра иску ства и прак се, али и пита ње 
даљих циље ва рада. 

Ску пу у Руми су при су ство ва-
ли, поред дома ћи на, пред став ни ци 
Општи не Нијем ци из Хрват ске, која 
је и носи лац пре ко гра нич ног про јек-
та „ХОРИС – коњич ке руте Сре ма“, 
коњич ких клу бо ва из Срем ске Митро-
ви це и Није ма ца, као и рум ске Пољо-
при вред не шко ле.

Дра ган Коса но вић, коор ди на тор про-
јек та веза ног за Руму је иста као, да се 
при во де кра ју про јект не актив но сти, да 
уско ро почи ње са радом тера пе ут ски 
цен тра за хипо те ра пи ју, као и шко ла 
јаха ња. 

– Завр ши ли смо еду ка ци ју за људе 
који ће се бави ти тера пе ут ским јаха-

њем и ради ти за децу са смет ња ма 
у раз во ју, али и оних који су укљу че-
ни у рад шко ле јаха ња, чија је еду ка-
ци ја при кра ју. Наш цен тар почи ње 
са радом у авгу сту, а посту пак набав-
ке коња за хипо те ра пи ју је у току. На 
овом ску пу, поред раз ме не иску ста ва и 
инфор ма ци ја шта је ура ђе но у окви ру 
про јек та, дого во ри ће мо се и о завр-
шном доку мен ту, одно сно стра те ги ји 
раз во ја коњич ког тури зма на тери то-
ри ји Сре ма – рекао је Коса но вић.

Ваља под се ти ти да је читав про је кат 
пре ко гра нич не сарад ње вре дан нешто 
пре ко 1,4 мили о на евра, и да га је ЕУ 
суфи нан си ра ла са пре ко 1,2 мили о на. 
Вред ност про јек та који се реа ли зу је у 
Руми је 395.888 евра, од тога је уче-
шће локал не само у пра ве 59.383 евра.

Вла ди мир Вуко тић, пред сед ник 
Коњич ког клу ба „Срем“ из Срем ске 
Митр о ви це исти че, да су они у окви-
ру овог про јек та наба ви ли нео п ход ну 
опре му, кочи ју и опре му за њу, тра ди-
ци о нал ну сре мач ку ношњу, а тре нут но 

су у фази изград ње мање жа за рад са 
коњи ма. 

– Мањеж има повр ши ну од око 800 
ква драт них мета ра, интен зив но се 
ради и оче ку јем завр ше так радо ва 
до поло ви не авгу ста. Ми се бази ра-
мо на раз вој тури зма, у окви ру Хоте-
ла „Срем“, хипо дро ма, шко ле јаха ња, 
а сара ђи ва ће мо и са цен тром у Руми 
у про це су хипо те ра пи је. У окви ру про-
јек та доби ли смо 94.000 евра, а њего-
ва укуп на вред ност је 111.624 евра – 
иста као је Вуко тић.

На ску пу у Руми је при су ство вао и 
Мар тин Нико лић, пред сед ник Коњич ке 
удру ге „Вра нац“ из Није ма ца, и упра во 
Општи на Нијем ци је глав ни носи лац 
целог пре ко гра нич ног про јек та. 

– Има мо доста тога зајед нич ког по 
пита њу коњар ства и коњич ког тури-
зма. Ми смо сред ства утро ши ли за 
изград њу шта ле, асфал ти ра ње коњич-
ке ста зе и купо ви ну опре ме, седа ла и 
фија ке ра. Пре за до во љан сам сарад-
њом са свим парт не ри ма из Срби је и 

ТАМ БУ РА ШКИ ОРКЕ СТАР „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“

Кон цер ти у дале кој Кини

У окви ру међу на род не кул тур не 
кому ни ка ци је коју Град ски там-
бу ра шки орке стар „Бран ко Ради-

че вић“ раз ви ја послед њих годи на, 
доби јен је позив да овај нај бо љи там-
бу ра шки орке стар из Руме, насту пи на 
фести ва лу “Flo wers of The World“, у 
окви ру Међу на род ног хор ти кул ту рал-

ног дога ђа ја – „EXPO 2019“ Пекинг. 
Рум ски там бу ра ши су одго во ри ли на 

овај позив, тако да су од 20. до 28. јуна 
били на сво јој вели кој тур не ји у дале-
кој Кини.

 – Током борав ка у Пекин гу има ли 
смо седам насту па. Шест кон це ра та 
одр жа ли смо у дистрик ту у коме се 

одр жа ва Фести вал, који је спе ци јал-
но изгра ђен за ову наме ну, 50 кило-
ме та ра север но од Пекин га. Тако ђе, 
цело ве чер њи наступ смо има ли у јед-
ном од кул тур них цен та ра Пекин га. У 
овом пери о ду, који је ина че пред ви-
ђен за европ ске земље, на Фести ва-
лу су поред нас, насту пи ли фол кло ри 

Рум ски там бу ра ши у Кини
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Дра ган Коса но вић, Вла ди мир Вуко тић и Мар тин Нико лић

Хрват ске – иста као је Нико лић и додао 
да се нада сарад њи и после овог про-
јек та.

– Било је при ли ке за раз ме ну иску-
ста ва, у еду ка ци ја ма и на путо ва њи-
ма. Сред ства смо иско ри сти ли за уна-
пре ђе ње тури стич ке пону де на целој 

тери то ри ји Сре ма, на пове зи ва њу са 
коњич ким клу бом из Срем ске Митро-
ви це. Ми смо од ЕУ за овај про је кат 
доби ли, као парт не ри, око 60.000 евра, 
а оста так Опћи на Нијем ци – рекао је 
Мар тин Нико лић.

С. Џаку ла

из Пољ ске и Ита ли је, док су се прет-
ход но пред ста ви ле гру пе из Аме ри ке, 
Афри ке и Ази је – гово ри за наше нови-
не Сми ља на Јан чић, дири гент ки ња и 
умет нич ки руко во ди лац ГТО „Бран ко 
Ради че вић“. 

Там бу ра ши су се кине ској публи ци 
пред ста ви ли разно вр сним репер то-
а ром: поред позна тих дела кла сич не 
музи ке Шоста ко ви ча, Бизеа, Моцар та 
и Чај ков ског, сви ра ли су ком по зи ци је 
из там бу ра шке лите ра ту ре и песме 
из Вој во ди не и са Kосова, зајед но са 
мла дом солист ки њом из Новог Сада, 
Јадран ком Гојић. 

– Ути сци су нам вео ма пози тив-
ни. Kинези, као и број ни тури сти, су 
са оду ше вље њем при хва ти ли зву ке 
наше там бу ре. Од орга ни за то ра смо 
сазна ли да је њима ова врста инстру-
мен та пот пу но непо зна та. Посеб но им 
је било инте ре сант но, кад су чули да 
на тра ди ци о нал ним инстру мен ти ма 
изво ди мо свет ске кла си ке „Вал цер 
цве ћа“ и „Фига ро ву женид бу“. Од сле-
та ња у Пекинг, пра ти ла нас је вео ма 
добра и пре ци зна орга ни за ци ја. На 
рас по ла га њу смо има ли води ча Ли 
Тинг, која је уз нас била све вре ме – 
каже Сми ља на Јан чић. 

На жалост, због оба ве за које су рум-
ски там бу ра ши има ли сва ко днев но, 
врло мало вре ме на им је пре о ста ло 
за сам оби ла зак Пекин га. Захва љу ју-
ћи орга ни за то ри ма посе те, има ли су 
ипак при ли ку да оби ђу чуве ни Кине ски 
зид, али и Тје нан мен сквер и Забра-
ње ни град. 

– Били смо зади вље ни овим свет-
ским зна ме ни то сти ма, њихо вом вели-
чи ном, пого то во тра ди ци јом дугом 
неко ли ко хиља да годи на. Можда је 

нај ве ћи иза зов била кине ска кухи ња. 
Међу тим, већ након првог обро ка, са 
оду ше вље њем одба цу је мо могућ ност 
која нам је била пону ђе на, да може-
мо да се хра ни мо у неким од позна тих 
лана ца ресто ра на – дода је Сми ља на.

Када је реч о самом одла ску и при-
пре ма ма за пут, тре ба рећи да је орке-
стар „Бран ко Ради че вић“, по оба ве-
ште њу да су при хва ће ни као уче сни ци 
фести ва ла, добио и оба ве ште ње 
да све тро шко ве сме шта ја, исхра-
не, води ча, пре во за у Пекин гу, сно се 
дома ћи ни.

– Наш тро шак је био да купи мо 
поврат не ави он ске кар те за чла но-
ве орке стра. Око 45 одсто од укуп-
ног изно са, успе ва мо да саку пи мо од 
чла но ва који су изра зи ли спрем ност 
да уче ству ју у делу изно са авио кар-
те, а већи део захва љу ју ћи дона то ри-
ма - наша јав на пред у зе ћа и уста но-
ве, локал на само у пра ва, али и број ни 
пред у зет ни ци, који су нам помо гли 
да обез бе ди мо сред ства за пут, и без 
којих ову једин стве ну тур не ју не би 
могли реа ли зо ва ти. Свим дона то ри ма 
захва љу је мо на ука за ном пове ре њу. 
Нашу кул ту ру и тра ди ци ју, у тако дале-
кој земљи, мислим да смо пред ста ви-
ли на нај бо љи могу ћи начин. Након 
вео ма пози тив них ути са ка од стра-
не орга ни за то ра Фести ва ла, нада мо 
се пози ву и на неки наред ни, и то не 
само у Kини, него и оста лим азиј ским 
земља ма. Хоћу да истак нем још, да 
смо позва ли нашег води ча и неко ли ко 
људи из орга ни за ци је Фести ва ла, да 
посе те нашу земљу и можда уче ству ју 
на неком кул тур ном дога ђа ју у Срби ји 
– исти че Сми ља на Јан чић.

С. Џаку ла

„СРП СКО ПЕВАЧ КО
ДРУ ШТВО У РУМИ“

Хума ни тар ни
кон церт 

„Срп ско певач ко дру штво у Руми“ 
одр жа ва сва ке годи не, на Ивањ дан, у 
Хра му Сила ска Све тог духа у овом 
гра ду свој тра ди ци о нал ни „Мали кон-
церт духов не музи ке“. Упра во на том 
месту је дав не 1902. годи не први пут 
изве де на Хим на „Срп ског певач ког 
дру штва у Руми“, коју је за овај хор 
ком по но вао наш истак ну ти ком по зи-
тор Иси дор Бајић.

Кон церт је први пут одр жан 7. јула, а 
на репер то а ру су биле ком по зи ци је 
духов не и тра ди ци о нал не музи ке. 
Међу тим, због вели ког невре ме на које 
је тог дана пого ди ло Руму, „Срп ско 
певач ко дру штво“ је одлу чи ло да 
наступ поно ви 11. јула. 

– Ово смо ура ди ли зато што је наш 
кон церт имао посеб ну, хума ни тар ну 
ноту. Наи ме, „Срп ско певач ко дру штво 
у Руми“ при дру жи ло се акци ји при ку-
пља ња сред ста ва за лече ње нашег 
малог сугра ђа на Сте фа на Гон чи на. 
Том при ли ком, при ку пље но је 32.600 
дина ра и 10 еура. Као умет нич ки руко-
во ди лац овог ансам бла, морам да 
истак нем да је ово био наш нај е мо тив-
ни ји наступ, буду ћи да је и мали Сте-
фа био у публи ци. Заи ста сам поно сна 
на сво је пева че, који су са толи ко 
душе пева ли – каже Зор ка Ухрик, и 
дода је, да се захва љу је свим људи ма 
који су дошли на оба насту па, и који су 
дали свој допри нос Сте фи ном лече-
њу. 

– Он је вели ки борац и веру је мо да 
ће успе шно пре бро ди ти здрав стве ни 
про блем који има. „Срп ско певач ко 
дру штво“ сада иде на заслу жен лет њи 
одмор, а са радом наста вља мо почет-
ком сеп тем бра. У госте нам кра јем 
сеп тем бра дола зи Ријеч ки комор ни 
збор „Вал“, са којим ћемо 20. и 21. сеп-
тем бра одр жа ти два кон цер та у Руми 
- кон церт духов не и кон церт све тов не 
музи ке – рекла је за наше нови не Зор-
ка Ухрик. 

С. Џ.

Чла но ви Срп ског певач ког дру штва
са малим Сте фом
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АКЦИ ЈА ДАВА ЊА КРВИ НА ГРАД СКОМ ТРГУ

79 Румља на дало крв

По први пут је на Град ском тргу у 
Руми, 12. јула, орга ни зо ва на 
акци ја добро вољ ног дава ња крви 

у којој је кори шћен нови покра јин ски 
тран сфу зи о мо бил који је Заво ду за 
тран сфу зи ју крви Вој во ди не покло ни ла 
28. јуна Покра јин ска вла да. Румља ни 
су били на виси ни задат ка, те се за ову 
акци ју при ја ви ло 95 осо ба, њих 79 је 
дало крв, а међу њима је чак 49 лица 
која су први пут дала крв.

Радо ван ка Попо вић Јан ко вић из рум-
ског Црве ног крста под се ћа да се све 
акци је реа ли зу ју у скла ду са одред ба-
ма новог Зако на о тран сфу зиј ској меди-
ци ни, дакле само  у сарад њи са Покра-
јин ским заво дом. 

- Само Покра јин ски завод у сарад њи 
са орга ни за ци ја ма Црве ног крста у 45 
општи на и гра до ва у Вој во ди ни може, 
по новом Зако ну, да орга ни зу је акци је и 
при ку пља резер ве крви. Црве ни крст 
раз ма тра при мед бе наших дава ла ца 
када је у пита њу  број акци ја, али ми 
кален дар акци ја  утвр ђу је мо на годи-

шњем нивоу  зајед но са Заво дом – 
каже Радо ван ка Попо вић Јан ко вић.

Она наја вљу је да  ће се орга ни зо ва ти 
и акци је у Хрт ков ци ма, Никин ци ма и 
Пла ти че ву:

–  Веру јем да ћемо током сле де ће 
годи не пове ћа ти тај број акци ја. За ову 
је већ утвр ђе но и биће их укуп но 15, а 
ово је наша дру га  ван ред на акци ја.  У 
нашој општи ни у еви ден ци ји има мо 
1.900 дава ла ца,  од 18 до 65 годи на, 
што су доња и гор ња гра ни ца одре ђе не 
зако ном.

Међу они ма који су, међу први ма,  
крв дали у новом тран сфу зи о мо би лу су 
били Мило рад Дакић и Дра жен Мак си-
мо вић.

Мило рад Дакић је до сада 50 пута 
дао крв. 

– Овде се ради о хума но сти, а да 
имам при ли ке овде бих данас одмах 
пот пи сао и донор ску кар ти цу. Када се 
орга ни зу ју акци је у Црве ном крсту буде 
доста гужве, па некад не могу да чекам, 
дао бих и чешће крв и зато је мој апел 

да се ове акци је орга ни зу ју чешће.  
Тако је нека да било, када смо крв дава-
ли првог и послед њег четврт ка у месе-
цу, а сада се орга ни зу је јед ном  месеч-
но. Некад  јако дуго мора да се чека – 
рекао нам је Мило рад Дакић.

Дра жен Мак си мо вић из Хрт ко ва ца 
ука зу је тако ђе, да  када већ дава о ци 
дођу да дају крв, тре ба ло би им се омо-
гу ћи ти да одмах пот пи шу, ко хоће, и 
донор ску кар ти цу.

– Када даје мо већ крв, што још неком 
не би спа си ли живот, ако се нама 
нешто деси, да ипак неко ме још може-
мо помо ћи. До сада сам три де се так  
пута дао крв, то је један хуман и људ-
ски гест, не дај Боже можда и мени 
затре ба.  Леп  је осе ћај када мојих пет 
мину та за дава ње крви може неком да 
спа си живот.  Зато  апе лу јем на све да 
што више њих даје крв, то су при че за 
малу децу да неко ту крв про да је, то не 
може бити оправ да ње неком да не даје 
крв, каже за наше нови не Дра жен Мак-
си мо вић. С. Џаку ла

Мило рад Дакић и Дра жен Мак си мо вић Радо ван ка Попо вић Јан ко вић

КУЛ ТУР НО ЛЕТО: МОНО ДРА МА „ДЕСЕТ НАПЕ МА ЈЕДАН“

Какву жену тре ба оже ни ти?
У настав ку Кул тур ног лета, рум-

ска публи ка је има ла при ли ку 
да се заи ста опу сти, али и заба-

ви током дру же ња са глу ми цом Татја-
ном Кец ман, која је 11. јула насту пи-
ла са сво јом моно дра мом „Десет 
напре ма један“.

Реч је о Татја ни ном аутор ском про-
јек ту, где она кроз десет раз ли чи тих 
типо ва жена, саве ту је муша кар це 
зашто не би тре ба ло да се жене и 
које типо ве жена да избе га ва ју. 

Рум ска публи ка је, у пре пу ном 
вели ком холу Кул тур ног цен тра ужи-
ва ла у овим при ка зи ма типич них 
лико ва за које је Татја на, поред глу-
ме, кори сти ла и покрет и музи ку. 
Била је то и јед на интер ак тив на пред-

Жељ ко Сто ја но вић, дирек тор библи о те ке и Татја на Кец ман
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ста ва са публи ком, мада на овом сег-
мен ту пред ста ве глу ми ца није пуно 
инси сти ра ла, сем на кра ју, да би 
пока за ла да је упра во она онај тип 
жене коју тре ба оже ни ти.

–  Ово је заи ста јед на стал но акту-
ел на тема, а пред ста ва коју играм 
већ 11 годи на је јед на  пит ка и лага на 
коме ди ја у којој при ка зу јем десет кро-
ки лико ва жена. Њих пока зу јем јед-
ном иза бра ном мушкар цу из публи ке 
кога „женим“ током пред ста ве. Пред-
ста ва је опле ме ње на и диже се сигур-
но пар сте пе ни ка изнад обич не пред-
ста ве, због  мно го зани мљи вих рад-
них про це са уз музи ку. Под на слов 
пред ста ве је „Десет раз ло га зашто  
да не уђе те у брач ну зајед ни цу и 
један зашто да уђе те“, али тај један 
никад не откри јем, већ пред ста ва 

мора да се гле да до кра ја, рекла је 
пре пред ста ве Татја на Кец ман. Она 
дода је да је током више од деце ни је, 
са овом пред ста вом насту па ла 
широм све та, чак и у Аустра ли ји.

Тре ба иста ћи да је ова изу зет на 
глу ми ца и про шле годи не насту па ла 
у окви ру Кул тур ног лета, али је редов-
на позо ри шна публи ка пам ти и као 
уче сни цу Арт Тре ма Феста на којем је 
доби ла и награ ду за глу му у пред ста-
ви „Сире на и Вик то ри ја“.

И сада је рум ска публи ка пре по зна-
ла ква ли тет, али и добру заба ву, тако 
да је Татја на Кец ман награ ђе на јед-
ним дуго трај ним апла у зом, за пред-
ста ву чије је изво ђе ње обез бе ди ла 
Град ска библи о те ка „Ата на си је Стој-
ко вић“.

С. Џаку ла

КРА ЉЕВ ЦИ

После жетве
и дру же ње

После завр ше не жетве, и ове 
годи не је у Кра љев ци ма орга-
ни зо ва на мани фе ста ци ја, на 

којој се оку пи ло 18 удру же ња жена. 
Уче сни це из Клен ка, Сур ду ка, Црне 

Баре, Дво ро ва, Сур чи на, Голу би на ца 
и дру гих места, 14. јула су у цен тру 
села изло жи ле руч не радо ве, кола че 
и хлеб, а орга ни зо ва но је и так ми че-
ње у меше њу и руч ном сече њу реза-
на ца за супу.

Мушкар ци из више места су, исто-
вре ме но, при ка за ли у пољу како се 
нека да руч но коси ло жито.

На сва кој мани фе ста ци ји у Кра-
љев ци ма, па и на послед њој, биле су 

и жене из Пећи на ца. 
– Изло жи ле смо чети ри врсте штру-

дле, са циме том, ора си ма, маком и 
џемом, а доне ле смо и дру ге кола-
че и руч не радо ве, ста ре и нове. И 
ми се спре ма мо за мани фе ста ци ју 
у Пећин ци ма, која је зака за на за 27. 
јули. Позва ли смо 30 удру же ња жена, 
а сва ке годи не тог дана испе че мо око 
3.000 кроф ни, каза ла је за наше нови-
не Мара Мило ва но вић, пред сед ни ца 
пећи нач ког удру же ња „Сре ми це“.

Мани фе ста ци ју у Кра љев ци ма ипак 
није поква ри ла киша, која је у јед ном 
тре нут ку поче ла да пада.

С. Џ.

Гости  и уче сни ци мани фе ста ци је

СВЕТ СКИ ДАН ИЗА ЗО ВА

Дру го место 
Ири гу

У Свет ски дан иза зо ва, који је 
29. маја реа ли зо ван исто вре ме-
но у број ним гра до ви ма у све ту, 
укљу чи ла се и ири шка општи на 
и зау зе ла дру го место у укуп ном 
пла сма ну, у кате го ри ји гра до ва до 
20.000 ста нов ни ка. 

Зани мљи во је да су Ири жа ни, у 
овој кате го ри ји, били једи ни град 
који је пред ста вљао Срби ју.

После саби ра ња свих резул-
та та, коор ди на тор Дана иза зо ва 
Свет ска асо ци ја ци ја спор та за 
све, је утвр ди ла да је Ириг побе-
дио два гра да у сво јој гру пи, то су 
Мали Лошињ у Хрват ској и бра-
зил ски Але крим, док је у укуп ном 
пла сма ну у поме ну тој кате го ри ји 
био на дру гом месту, одмах после 
јапан ског гра да Шин го.

Ово го ди шњи сло ган Дана иза-
зо ва је био „Вра ти те сво је ули-
це…вра ти те сво ју будућ ност“, а 
основ ни зада так је био да се тог 
дана када је одр жан, што више 
људи, без обзи ра на пол, узраст, 
ниво физич ких и функ ци о нал них 
спо соб но сти, соци јал ни ста тус и 
слич но, бави спор том мини мал но 
15 мину та. 

На тери то ри ји ири шке општи-
не се у реа ли за ци ју овог задат ка 
укљу чи ло чак 40 про це на та ста-
нов ни штва, међу који ма је било 
деце, уче ни ка, сту де на та, тури-
ста, пред став ни ка свих инсти ту-
ци ја, пред у зе ћа, љуби те ља спор-
та и здра вог начи на живо та.

С. Џ.

Свет ски Дан иза зо ва у Ири гу
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Ста за здра вља на Липо ва чи
На кон фе рен ци ји одр жа ној 3. јула гово ри ла је 

функ ци о нер ка ОО СНС и дирек тор ка Тури стич ке 
орга ни за ци је Шид Зори ца Гра хо вац. Посеб но се 
освр ну ла на Ста зу здра вља на изле ти шту Липо ва-
ча.

– Актив но сти Тури стич ке орга ни за ци је поред 
тури стич ке пону де, усме ре не су и на реа ли за ци-
ју про је ка та. У 2018. годи ни кон ку ри са ли смо код 
Мини стар ства трго ви не, тури зма и теле ко му ни-
ка ци је за изград њу прве фазе Ста зе здра вља на 
Липо ва чи. Доби ли смо сред ства у изно су од три 
мили о на дина ра, а Општи на Шид је издво ји ла износ 
од 780.000 дина ра, те је ура ђе на ста за у дужи ни од 
515 мета ра. Сада смо завр ши ли дру гу фазу Ста зе 
здра вља у дужи ни од 800 мета ра. Поред ста зе је 
изгра ђен моби ли јар, клу пе, кан те за сме ће и табле 
за оба ве шта ва ње. Сред ства за дру гу фазу доби ли 
смо од Мини стар ства трго ви не, тури зма и теле ко-
му ни ка ци је, уз подр шку локал не само у пра ве која је 
обез бе ди ла сред ства у изно су од 650.000 дина ра – 
рекла је Зори ца Гра хо вац.

Зори ца Гра хо вац

ШУМА НО ВИ ЋЕ ВИ ПЕЈ ЗА ЖИ У БЕО ГРА ДУ

Изло жба у Дому Вој ске

У Вели кој гале ри ји Дома Вој ске 
Срби је у Бео гра ду, још у јуну је 
отво ре на изло жба сли ка „Шид ски 

пеј заж Саве Шума но ви ћа”. Изло жба је 
наста вак сарад ње са Меди ја цен тром 
„Одбра на” и Гале ри јом сли ка из Шида.

Овој изло жби прет хо ди ле су постав ке 
„Пут до сли ке” и „Послед ња деце ни ја”.

О рађа њу пеј за жа као теме, о све тло-
сти, коло ри ту, сне гу, сен ка ма, зре лом 
житу, о окру же њу у ком је ства рао, као и 
о ста во ви ма ликов не кри ти ке, која је још 

за умет ни ко вог живо та сли ке на тему 
пеј за жа дефи ни са ла као ремек дела, 
до нај но ви јих тума че ња овог сег мен та 
њего вог ства ра ла штва, посе ти о це кроз 
постав ку, струч но је води ла у сре ду 10. 
јула аутор ка изло жбе Весна Буро је вић, 
исто ри чар ка умет но сти и дирек тор ка 
Гале ри је сли ка „Сава Шума но вић“.

– Ова изло жба, коју чини 27 сли ка, 
пред ста вља сво је вр стан наста вак исто-
и ме не изло жбе отво ре не у Гале ри ји 
сли ка у Шиду, децем бра про шле годи-

не. У умет нич ком фон ду Гале ри је чува 
се више од 150 сли ка, инспи ри са них 
„шид ским кра ји на ма”. Опре де ли ли смо 
се да посе ти о ци ма у Бео гра ду, пру жи-
мо могућ ност да се упо зна ју са дели ма 
која нису рани је изла га на у овом про-
сто ру, а тако ђе да изло жи мо дела која 
су недав но реста у ри ра на – рекла је 
Весна Буро је вић.

Изло жба ће бити отво ре на до 27. 
јула.

Д. П.

Весна Буројевић на отварању изло жбе сли ка у Бео гра ду

Опре де ли ли
смо се да

посе ти о ци ма
у Бео гра ду,

пру жи мо
могућ ност да 

се упо зна ју са 
дели ма која нису 

рани је изла га на
у овом

про сто ру,
а тако ђе да 

изло жи мо дела 
која су недав но 

реста у ри ра на, 
рекла је Весна 

Буро је вић
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Међу на род ни фести-
вал фол кло р них све ча но-
сти у Ђетви (Сло вач ка), 
оку пља Сло ва ке из целог 
све та, одно сно са про сто-
ра на коме Сло ва ци живе. 
Фести вал је тра јао од 11. 
до 15. јула,  на њему је уче-
ство ва ло девет кул тур но - 
умет нич ких дру шта ва. Сло-
вач ка дру штва су дошла 
из Аустра ли је, Фран цу ске, 
Чешке, Мађар ске, Пољ ске, 
Руму ни је. 

Част да пред ста вља-
ју Сло ва ке из Срби је, ове 
годи не има ли су Сло вач ко 
кутур но - про свет но дру-

штво „Ђетван” из Вој ло ви-
це, као про шло го ди шњи 
побед ни ци на фести ва лу 
„Тан цуј, тан цуј” у Гло жа ну. 
Сло вач ко кул тур но - умет-
нич ко дру штво „Јед но та” је 
од дирек то ра Фести ва ла, 
доби ло позив ни цу да уче-
ству ју на овој мани фе ста-
ци ји.

Акце нат овог Фести ва-
ла ја ста вљен на фол клор, 
песме, тра ди ци ју и сва ке 
годи не Фести вал има тему, 
а то је ове годи не била 
пастир ска тра ди ци ја.

– СКУД „Јед но та” се 
пред ста вио са коре о гра-

фи јом веза ном за ову тему. 
Пастир ски оби ча ји су овде 
нека да има ли вели ку тра ди-
ци ју. Реги он Сре ма је познат 
по узга ји ва чи ма сви ња, а 
нека да су то били и узга ји-
ва чи гуса ка.  Чла но ви нашег 
КУД-а су се потру ди ли, да 
наше дру штво и наш град, 
пред ста ве у што леп шем 
све тлу и вра ћа мо се пре пу-
ни лепих ути са ка – рекла је 
Бла жен ка Ђиер чан, секре-
тар СКУД-а „Јед но та”. 

На фести ва лу су уче ство-
ва ли фол клор ни ансамбл, 
певач ка гру па и орке стар.

Д. П.

СКУД „ЈЕД НО ТА”

Фол кло р на све ча ност
у Сло вач кој

СКУД „Јед но та”

Бла жен ка Ђиер чан

„Вита ми ни здра ви и фини” је пред ста ва, 
са којом је Ама тер ско позо ри ште „Бра ни слав 
Нушић“ уче ство ва ло на деве том фести ва лу ФАК 
у Постој ни  (Сло ве ни ја). Поред ове пред ста ве 
за децу, чла но ви Позо ри шта, које је пред во дио 
Цве тин Ани чић су одр жа ли и ради о ни це за децу 
из овог сло ве нач ког гра да,  где су пра ви ли лут-
ке од папи ра. Наступ на Фести ва лу овен чан је и 
награ дом за нај бо љу пред ста ву. Д. П.

Пројекат: „Шидска трибина: Локална самоуправа у служби грађана“ финансира се из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

АМАТЕРСКО ПОЗО РИ ШТЕ „БРА НИ СЛАВ НУШИЋ”

Нај бо љи
у Сло ве ни ји
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ГАСИ ФИ КА ЦИ ЈА ИРИ ШКЕ ОПШТИ НЕ

Завр ше ни радо ви 
у Јаску и Риви ци

Радо ви на гаси фи ка ци-
ји ири шке општи не су 
стар то ва ли 27. мар та 

у Јаску, а ком плет ни радо ви 
би тре ба ло да се окон ча ју до 
28. мар та 2021. годи не.

Вред ност овог вели ког 
про јек та је 6,5 мили о на 
евра. Сем Ири га, који је као 
цен тар општи не гаси фи ко-
ван, сада су у току радо ви 
на гаси фи ка ци ји пре о ста лих 
11 насе ље них места.

Од почет ка радо ва, до 
сада је ура ђе на гаси фи ка ци-
ја Јаска и Риви це и сада се 

поста вља ју цеви ка Врд ни ку.
– Раде се већ и неке ули-

це у самом Врд ни ку, а ми 
ове зиме оче ку је мо да ће 
Врд ник, што нам је јако бит-
но бити и завршен, и да ће 
људи моћи да се при кљу че 
и кори сте гас. Сле де ће годи-
не, оста ви ли смо да ради-
мо источ ну стра ну општи не 
- то су Нера дин, Кру ше дол, 
Шатрин ци и оста ла места из 
тог дела – гово ри за наше 
нови не Сте ван Кази ми ро-
вић, пред сед ник Општи не 
Ириг. 

Што се тиче дина ми ке, све 
тече по пла ну, што зна чи да 
би за две годи не,  како је и 
дого во ре но, били ком плет-
но завр ше ни сви радо ви. 

– У овој годи ни пла ни ра-
ли смо ком плет но завр ше-
не радо ве у Јаску, Риви ци, 
Врд ни ку и Малој Реме ти и 
оче ку јем да ће то бити испо-
што ва но. До кра ја авгу ста, 
оче ку јем да се завр ши Врд-
ник, а после глав них радо ва 
веза них за раз вла че ње мре-
же, ради ће се и при кључ-
ци, тако да ће људи моћи 
ове годи не, кад поч не греј-
на сезо на, да кори сте гас у 
овим мести ма. Нама је од 
посеб ног зна ча ја Врд ник, јер 
се кра јем авгу ста отва ра ју и 
„Фру шке тер ме“ са два нова 
хоте ла – исти че Сте ван 
Кази ми ро вић.

Сред ства за гаси фи ка-
ци ју је обез бе до ЈП „Срби-
ја гас“, а изво ђач радо ва је 
„Про монт гру па“. Локал на 
само у пра ва је дала логи-
стич ку подр шку, као и све 
потреб не дозво ле. Про је кат 
под ра зу ме ва изград њу око 
200 кило ме та ра гасо во да, 
челич них и поли у ре тан ских 
цеви, а радо ви иду фазно. 
Тако ђе, гра ди ће се и седам 
мер но - регу ла ци о них ста-
ни ца.

 С. Џаку ла

Поче так радо ва на гасо во ду у Јаску

Радо ви у Риви ци

„МИХИЗОВА“ ШКОЛА

Упис као
и лане

ССШ „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ у 
Ири гу ове годи не има 
исти план упи са као и 
прет ход них годи на. Пла
ном је било пред ви ђе
но јед но оде ље ње од 
27 уче ни ка за зани ма ње 
кули нар ски тех ни чар, 
а исто толи ко се могло 
упи са ти и у оде ље ње за 
зани ма ње вино гра дар  
винар.

Како сазна је мо од 
Иси до ре Бири њи, 
дирек тор ке ове шко ле, 
оде ље ње за зани ма ње 
кули нар ски тех ни чар је 
ком плет но попу ње но, 
али је за смер вино гра
дар  винар упи са но све
га девет уче ни ка, плус 
један по инди ви ду ал
ном пла ну.

 – У Срби ји, поред 
наше шко ле, само још у 
јед ној шко ли се уче ни
ци обра зу ју за зани ма
ње вино гра дар  винар. 
Про шле годи не смо има
ли слич ну ситу а ци ју, 
али нам је одо бре но да 
фор ми ра мо и ово оде
ље ње, па се надам да ће 
тако бити и ове годи не. 
Зани мљи во је да нам је 
већи на уче ни ка из Новог 
Сада – каже дирек тор ка.

Она дода је, да ће свим 
упи са ним уче ни ци
ма првог раз ре да бити 
обез бе ђе ни бес плат ни 
уџбе ни ци, уни фор ме, 
као и пре воз за оне који 
путу ју из села ири шке 
општи не, Руме и Новог 
Сада. 

Иси до ра Бири њи
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ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“

Места за све мали ша не
Упис деце у Деч ју уста-

но ву „Дечи ја радост“ 
Ириг је завр шен, а ове 

годи не, по први пут, роди те-
љи су има ли могућ ност кон-
ку ри са ња за место у врти-
ћу и елек трон ским путем, 
пре ко пор та ла е-Упра ва 
Репу бли ке Срби је. Ири шка 
општи на је била међу осам-
на ест општи на у Срби ји и 
три у Сре му, у који ма је уве-
де на услу га „е-вртић“. 

Подр шку у импле мен-
та ци ји овог про гра ма ДУ 
„Дечи ја радост“ је доби ла 
од Кан це ла ри је за инфор-
ма ци о не тех но ло ги је и 
елек трон ску упра ву Вла де 
Репу бли ке Срби је, а роди-
те љи ма је појед но ста вље на 
про це ду ра упи са, попу ња-
ва њем јед ног обра сца.

 – По окон ча њу кон кур-
са, виде ли смо да је број 

деце при бли жан про шло-
го ди шњем. С обзи ром на 
то, да локал на само у пра ва 
као наш осни вач, изла зи у 
сусрет потре ба ма поро ди це, 
ни ове годи не неће мо има ти 
листе чека ња - биће упи са-

на сва деца – каже Јеле на 
Вида но вић, дирек тор ка ДУ 
„Дечи ја радост“ и дода је, да 
су капа ци те ти пред школ ске 
уста но ве око 350 места, до 
сада је пред школ ским вас-
пи та њем и обра зо ва њем 

обу хва ће но око 300 деце.
–  Деца ће бити рас по ре-

ђе на у 17 вас пит но - обра-
зов них гру па, у два објек та 
и пет под руч них оде ље ња. 
Иако је кон курс за упис деце 
про шао, наша слу жба и 
даље врши при јем доку мен-
та ци је, а е-Услу га је доступ-
на 365 дана у годи ни. Роди-
те љи су инфор ми са ни о 
дета љи ма и начи ну при пре-
ме деце за пола зак у вртић 
– исти че Јеле на Вида но вић. 

Она дода је да пред сто ји 
све ча ни при јем пред шко ла-
ца, као и пери од адап та ци-
је ново у пи са не деце, који 
ће тра ја ти током сеп тем-
бра. Уста но ва има про пи-
сан план адап та ци је, који је 
важно пошто ва ти, зато што 
се на тај начин деца посте-
пе но нави ка ва ју на бора вак 
у врти ћу. С. Џ.

У врти ћи ма око 300 мали ша на

Расписани избори
у месним зајед ни ца ма
Пред сед ник СО Ириг Вла ди слав 

Илкић донео је одлу ку о рас-
пи си ва њу избо ра за саве те пет 

Месних зајед ни ца који ће се одр жа ти 
11. авгу ста, а доно ше њем ове одлу-
ке роко ви за врше ње избор них рад њи 
поче ли су да теку од 15. јула. Избо ри 
за саве те ће се одр жа ти у Ири гу, Врд-
ни ку, Риви ци, Кру ше дол Прња во ру и 
Шатрин ци ма.

Под се ти мо, сход но изме на ма Зако-
на о локал ној само у пра ви, донет је 29. 
мар та нови Ста тут Општи не Ириг, а са 
њим је, поред оста лих ака та и одлу ка, 
мора ла бити усво је на и нова одлу ка о 
месним зајед ни ца ма.

Наи ме, у ири шкој општи ни има 12 
насе ље них места и девет Месних 
зајед ни ца: Ириг, Риви ца, Врд ник, 
Јазак, Мала Реме та, Нера дин, Кру ше-
дол Прња вор која обу хва та и Грге тег, 
Кру ше дол село која обу хва та и Вели-
ку Реме ту и Шатрин ци, која обу хва та и 
Добро дол.

Пре ма одлу ци, месне зајед ни це 
наста вља ју са радом и дужне су да у 
року од 30 дана од сту па ња на сна гу ове 
одлу ке, сво је Ста ту те ускла де са њом и 
Ста ту том Општи не. Како сазна је мо од 
начел ни це Општин ске упра ве Оли ве ре 
Фили по вић Про тић то је и испо што ва-
но, одно сно све Месне зајед ни це су 

доне ле сво је нове и ускла ђе не ста ту те 
за коју су доби ли сагла сност СО Ириг.

– Тако ђе, у року од 90 дана од сту па-
ња на сна гу ове одлу ке, Месне зајед-
ни це у који ма су фор ми ра на при вре-
ме на тела, мора ју да одр же избо ре за 
Саве те сво јих МЗ, а то су Ириг, Врд ник, 
Риви ца, Кру ше дол Прња вор и Шатрин-
ци. Скуп шти на Општи не је доне ла 
одлу ку о Месним зајед ни ца ма, којом 
је регу ли са но да избо ре за чла но ве 
Саве та МЗ спро во ди Избор на коми си-

ја, као прво сте пе ни орган и Скуп шти на 
је фор ми ра ла ту коми си ју. Ту је пред-
сед ник Сми ља Јоцић, а заме ник пред-
сед ни ка Ненад Авра мо вић. Скуп шти на 
је фор ми ра ла и дру го сте пе ну Коми си-
ју за рад по жал ба ма на прво сте пе ну 
коми си ју – каже Оли ве ра Фили по вић 
Про тић и дода је, да гра ђа ни из пет 
ири шких МЗ где ће се врши ти избо ри 
за саве те, могу да врше увид у бирач ки 
спи сак и упи шу све потреб не изме не.

С. Џ.

Вла ди слав Илкић Оли ве ра Фили по вић Пор тић

Пројекат „Општина Ириг: Перспективе развоја и успеха“ финансира се из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Нова вози ла
У инђиј ски Дом здра вља 

до јесе ни ће сти ћи нова вози-
ла. Како је недав но потвр дио 
први човек Општи не Вла ди-
мир Гак, у циљу ква ли тет ни јег 
пру жа ња здрав стве не зашти-
те и неге паци је на та, издво је-
на су сред ства за набав ку два 
сани те та, тран спорт ног вози-
ла и два или три ауто мо би ла 
за дежур не терен ске слу жбе. 

– На овај начин ћемо у зна-
чај ној мери побољ ша ти ста-
ње возног пар ка који је дева-
сти ран и за чије одр жа ва ње 
се издва ја ју вели ка сред ства 
– рекао је Гак и под се тио на 
дуг, који је сада шње руко вод-
ство зате кло након пре у зи ма-
ња одго вор но сти за гра ђа не 
инђиј ске општи не у јуну 2016. 
годи не, а који је изно сио у том 
тре нут ку пре ко 300 мили о на 
дина ра.

– Наши сугра ђа ни већ зна-
ју да су то дуго ва ња пре ма 
доба вља чи ма леко ва. Ипак, 
вели ким напо ри ма успе ли 
смо за ове три годи не у вели-
кој мери да сма њи мо дуго ве 
и данас, наш Дом здра вља, 
пре ма ком па ни ји за набав-
ку леко ва „Феникс“ има дуг у 
изно су од 60 мили о на дина-
ра – под се тио је Гак и додао, 
да су пре го во ри ма издеј ство-
ва ли да поме ну та ком па ни ја 
отпи ше кама ту у изно су од 
девет мили о на дина ра.

Вла ди мир Гак је за крај под-
се тио и на пода так, да пре ма 
новој закон ској регу ла ти ви 
упра вља ње локал ним домо-
ви ма здра вља пре ла зи у над-
ле жност Покра ји не, али да је 
пре тога нео п ход но да општи-
не изми ре сва дуго ва ња.

М. Ђ.

ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

Завр ше но рено ви ра ње 
управ не згра де

Згра да Јав ног кому нал-
ног пред у зе ћа „Водо-
вод и кана ли за ци ја“ у 

пот пу но сти је рено ви ра на 
након два месе ца радо ва. 
У пита њу је дру га управ на 
згра да, која се деце ни ја ма 
нала зи ла у лошем ста њу.

У окви ру пла ни ра них 
радо ва ура ђе на је пот пу-
но нова фаса да, заме ње-
на кров на кон струк ци ја и 
ПВЦ сто ла ри ја. Сред ства 
за гру бе, спо ља шње радо-
ве издво ји ло је поме ну то 
пред у зе ће, док су уну тра-
шњи радо ви финан си ра ни 
из буџе та Општи не Инђи ја. 

– У окви ру прве фазе смо 
рено ви ра ли у пот пу но сти 
управ ну згра ду „Водо во-
да“. Сада, у окви ру дру ге, 
извр ше ни су и радо ви на 
рено ви ра њу дру гог кри ла 
згра де, у окви ру којег се 
нала зе Аген ци ја за рурал ни 

раз вој, ЈП „Ингрин“ и Оде-
ље ње за напла ту поре за и 
јав них при хо да – иста као је 
пред сед ник Општи не Инђи-
ја Вла ди мир Гак и додао, да 
се све то ради за добро бит 
сугра ђа на.

– У сарад њи са „Водо во-
дом“ смо издво ји ли сред-
ства, како би људи ма који 
раде у овој згра ди омо гу ћи-
ли мно го боље усло ве за рад 
и амби јент, који ће бити при-

ја тан и за наше сугра ђа не 
који дола зе у то кри ло згра-
де. Згра да Општи не изгле-
да добро, сто га не може мо 
дозво ли ти да они објек ти, 
у који ма су сме ште ни дело-
ви Општин ске упра ве буду 
неу слов ни и руи ни ра ни. То 
је оно што се може виде ти 
сва ко днев но, да све ради-
мо зајед нич ки, за добро бит 
наших сугра ђа на – иста као 
је Вла ди мир Гак. М. Ђ.

Рено ви ра на згра да „Водо во да“

Општи на Инђи ја обез бе ди ла је 70 
мили о на дина ра за инве сти ци је у 
обра зов не уста но ве. Током лет њег 
рас пу ста у свим шко ла ма биће изве-
де ни радо ви, од рекон струк ци ја 
школ ских сала, мокрих чво ро ва, кре-
че ња сала и ход ни ка до набав ке 
опре ме, ала та и моби ли ја ра за одр-
жа ва ње наста ве. 

Како је иста као пред сед ник општи-

не Инђи ја Вла ди мир Гак сва ке годи не 
из локал не касе издва ја ју се зна чај на 
сред ства за побољ ша ва ње усло ва 

борав ка деце у обра зов ним уста но-
ва ма.

– Сва ки дирек тор шко ле добио је 
при ли ку да пред ло жи одре ђе не радо-
ве који су тар ге ти ра ни као нео п ход ни 
у обра зов ним уста но ва ма и те пред-
ло ге смо у пот пу но сти подр жа ли. Они 
који раде у тим уста но ва ма нај бо ље 
зна ју шта је потреб но да се ура ди, 
наво ди Гак. М.Ђ.

Радо ви
у шко ла ма

Ура ђе на је пот пу но нова фаса
да, заме ње на кров на кон струк ци ја 
и ПВЦ сто ла ри ја. Сред ства за гру
бе, спо ља шње радо ве издво ји ло је 
пред у зе ће, док су уну тра шњи радо
ви финан си ра ни из буџе та Општи
не Инђи ја
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Пројекат: „Општина Инђија  општина развоја“

ЈКП „КОМУ НА ЛАЦ“

Возни парк биће бога ти ји
за два ками о на

Про блем дотра ја лих и неис прав-
них вози ла у Јав ном кому нал ном 
пред у зе ћу „Кому на лац“ Инђи ја 

био је изра жен годи на ма уна зад. Дола-
ском новог руко вод ства ситу а ци ја се 
зна чај но про ме ни ла. Подр шка је сти-
гла и од чел них људи Општи не Инђи ја 
те је возни парк у прет ход не две годи-
не зна чај но побољ шан. Наба вље ни су 
нови ками о ни који се кори сте током 
редов них актив но сти као и за потре бе 
зим ске слу жбе.

– Има ли смо вели ких про бле ма при 
одно ше њу сме ћа из дома ћин ста ва и  
при вред них обје ка та. У прет ход ном 
пери о ду купи ли смо шест нових ками-
о на и трак тор те сада може мо да се 
бави мо дру гим делом про бле ма, а то 
је људ ски фак тор, иста као је Душан 

Лема ић, дирек тор ЈКП „Кому на лац“ и 
додао да ће пред зиму наба ви ти још 
два ками о на.

– Након реба лан са на сле де ћој сед-
ни ци СО Инђи ја биће увр штен и тај 
тро шак тако да ћемо моћи да наба ви-
мо још два ками о на, полов на, за пре-
воз вели ких кон теј не ра. Један од њих 
ћемо моћи да кори сти мо и за потре бе 
зим ске слу жбе. Тако ђе, моћи ћемо да  
одр жа ва мо и места на који ма се ства-
ра ју дивље депо ни је и да одно си мо 
сме ће од при вред них субје ка та, каже 
Лема јић.

Пре ма њего вим речи ма у прет-
ход ном пери о ду поста вље на су два 
вели ка кон теј не ра у викенд насе љу 
Брек свик чиме је зна чај но побољ ша-
на еко ло шка сли ка. Како је обја снио, 

поред вели ких, на том месту нала зи се 
и девет малих кон теј не ра те се ружна 
сли ка одла га ња сме ћа ван посу да не 
виђа тако често на састан ци ма Систе-
ма 48 као што је то рани је био слу чај.

– Из тог раз ло га виде ће мо да на још 
неким мести ма где се ства ра ју дивље 
депо ни је поста ви мо вели ке кон теј не ре 
и да реши мо про бле ме непро пи сног 
одла га ња сме ћа и на тим лока ци ја ма, 
закљу чу је Лема јић.

М.Ђ.

Има ли смо вели ких про бле ма при одно ше њу 
сме ћа из дома ћин ста ва и при вред них обје ка та. 
У прет ход ном пери о ду купи ли смо шест нових 
ками о на и трак тор те сада може мо да се бави мо 
дру гим делом про бле ма, а то је људ ски фак тор, 
иста као је Душан Лема ић, дирек тор ЈКП „Кому
на лац“ и додао да ће пред зиму наба ви ти још 
два ками о на

Душан Лема ић

НОВИ КАР ЛОВ ЦИ

Рекон струк ци ја амбу лан те
Око три мили о на дина ра Општи на Инђи-

ја издво ји ла је за  рено ви ра ње амбу лан-
те у Новим Кар лов ци ма. Тај обје кат нови 

изглед доби ће за све га неко ли ко дана, твр де над-
ле жни, исти чу ћи да ће у окви ру изве де них радо ва 
бити поста вље на нова фаса да, пло чи це у ход ни-
ци ма и орди на ци ја ма, пот пу но ће бити заме ње на 
сто ла ри ја, улаз нат кри вен над стре шни цом, рено-
ви ра ни мокри чво ро ви и угра ђе ни нови олу ци.

Осим наве де них радо ва, догра ђа но је још пет 
пар кинг места испред амбу лан те и ура ђе ни су 
ивич ња ци на пешач ком при ла зу објек ту. Тако ђе, 
како би усло ви за рад али и бора вак паци је на та 
био при јат ни ји, угра ђе ни су кли ма уре ђа ји који до 
сада нису посто ја ли. Згра да амбу лан те у Новим 
Кар лов ци ма није рено ви ра на ско ро две деце ни је 
а у том селу живи пре ко три хиља де ста нов ни ка. 
Њима су, у окви ру овог објек та, на рас по ла га њу 
зубар, лекар опште прак се, апо те ка и дру го меди-
цин ско осо бље.

М.Ђ.
Амбу лан та у Новим Кар лов ци ма
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У ЛУГУ ОДР ЖА НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ПОД ЛИПОМ СЕ ХЛА ДИ МО,
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Чува ње тра ди ци је
Под широ ким кро шња ма 

липа у див ном хла ду, у 
субо ту, 6. јула у срем-

ском селу Луг у под нож ју Фру-
шке горе одр жа на је 5. по реду 
мани фе ста ци ја „Под липом се 
хла ди мо а медом се сла ди мо“.

Под покро ви тељ ством 
општи не Бео чин орга ни за ци ју 
су спро ве ли као и про те клих 
годи на, Кул тур но-умет нич ко 
дру штво „Мла дост“ и Сло вач-
ко удру же ње жена „Вред не 
пче ли це“ из Луга.

На отва ра њу мани фе ста ци-
је при сут ним се обра тио пред-
сед ник Скуп шти не општи не 
Бео чин Зоран Сто ку ћа и упу-
тио при сут ни ма и орга ни за то-
ри ма речи подр шке и честит ке. 
Ана Хор ва то ва, пред сед ни-
ца Одбо ра за инфор ми са ње 
Наци о нал ног саве та сло вач ке 
наци о нал не мањи не, је при-
сут не поздра ви ла у име пред-
сед ни це НРСНМ Либу шке 
Лака то шо ве, као и пред сед-
ни ка Мати це сло вач ке Јана 
Брт ке. У настав ку про гра ма 
сле дио је наступ малих Лужа-
на, деце из врти ћа пред школ-
ске уста но ве, а након њих су 
насту пи ла су деца из Мати це 
сло вен ске Илок и пева чи из 
Луга.

Први део про гра ма завр шио 
се дефи ле ом свих уче сни ка 
поред бога тих и разно вр сних 
штан до ва на који ма су изла га-
ли жен ска удру же ња и про из-

во ђа чи пче ли њих про из во да и 
руч них радо ва, који негу ју тра-
ди ци ју и кул ту ру ово га кра ја. 
У при јат ној атмос фе ри у хла-
до ви ни липа били су пче ла ри, 
док су фол кло ра ши игра ли на 
јаком сун цу, јер их ни јул ска 
вру ћи на није могла спре чи ти 
да оду ста ну од свог насту па.

У дру гом делу кул тур ног 
про гра ма пле сом су се пред-
ста ви ли деч ја фол клор на гру-
па КУД „Хаји чек“, КИС „Кисач“, 
вете ра ни СКЦ „Паве ла Јозе-
фа Шафа ри ка“ а песмом су 
заба вља ли публи ку жен ска 
певач ка гру па КУД „Јед но та“ 
из Шида и мушка певач ка гру-
па „В пив нич ком пољу“ из Пив-
ни ца.

ГРА БО ВО

Обе ле жен Дан Месне зајед ни це
У Гра бо ву је у неде-

љу, 7. јула у при су ству 
више десе ти на гра ђа-

на, мешта на села и гости ју, 
пото ма ка и род би не нека да-
шњих ста нов ни ка и уче сни ка 
тра гич них рат них дога ђа ња 
тога вре ме на, на при го дан 
и све чан начин обе ле жен 
и про сла вљен Дан Месне 
зајед ни це. Обе ле жа ва њу су 
при су ство ва ли пред став ни-
ци локал не само у пра ве као 
и број ни потом ци Гра бов ча на 
стра да лих у тешким рат ним 
вре ме ни ма.

У лепо уре ђе ном, рено ви-
ра ном про сто ру спо мен обе-
леж ја, након пара сто са, осве-
шта ња спо ме ни ка жрта ва ма 
фаши стич ког теро ра, пола га-

ња вена ца и цве ћа, инто ни-
ра ња хим не и мину та ћута ња, 
при сут ни ма се обра тио пред-
сед ник Скуп шти не општи не 

Бео чин Зоран Сто ку ћа.
Он је под се тио на тра гич на 

дога ђа ња у који ма је стра да ло 
бли зу 300 жите ља Гра бо ва. 

Село је већ на самом почет-
ку рата спа ље но, а нај тра гич-
ни ји дога ђај била је раци ја и 
одво ђе ње свих одра слих осо-
ба које су се зате кле у селу у 
срем ско ми тро вач ку казни о-
ну 21. авгу ста 1942. годи не и 
стре ља ње свих мушка ра ца. 
Село је у току рата спа љи ва-
но још два пута.

При сут ни ма се обра тио и 
пред сед ник Саве та Месне 
зајед ни це Милан Јелић. Он 
се захва лио  сви ма који су 
сво јим при су ством уве ли ча-
ли овај, за село зна ча јан дан 
и датум који се обе ле жа ва од 
1961. годи не, са пору ком да 
се те стра хо те и стра да ња 
ника да не забо ра ве, а жртве 
пам те и пошту ју.

Зоран Сто ку ћа се обра тио уче сни ци ма мани фе ста ци је

Наступ фол клор них гру па
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ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА МИНИ СТАР СТВА ПРИ ВРЕ ДЕ У НОВИМ БАНОВ ЦИ МА

Зајед нич ки до
уре ђе ни јих насе ља

Пред став ни ци Мини стар ства при-
вре де Репу бли ке Срби је и пред-
став ни ци Европ ске инве сти ци о не 

бан ке, зајед но са пред сед ни ком Oпш-
тине Ста ра Пазо ва Ђор ђем Ради но ви-
ћем и њего вим сарад ни ци ма, оби шли 
су у уто рак, 9. јула завр ше не радо ве на 
уре ђе њу цен тра у Новим Банов ци ма.

– Ово је један про је кат, који смо има-

ли зајед но са Мини стар ством при вре де, 
уре ђе ње Tрга, одно сно цен тра Нових 
Бано ва ца и могу рећи да су вео ма 
задо вољ не и јед на и дру га стра на. Про-
је кат је заи ста при мер, што је и прак са 
Општи не Ста ра Пазо ва,  да финан си ра 
и суфи нан си ра велик број про је ка та са 
репу блич ким и покра јин ским инсти ту-
ци ја ма, код којих се може кон ку ри са ти 

за сред ства – рекао  је Ради но вић.
Радо ве са 50 мили о на дина ра зајед-

нич ки су финан си ра ли Општи на Ста-
ра Пазо ва и Мини стар ство при вре де, 
што није први пут, с обзи ром на то да 
се и цен тар Вој ке уре дио, захва љу ју ћи 
зајед нич кој сарад њи и подр шци локал-
ног и репу блич ког нивоа вла сти.  

С. С.

БРЗА ПРУ ГА

До Бео гра да
кра јем 2020.

Уме сто до поло ви не 2021. годи не, 
прва  део ни ца брзе пру ге од Ста ре 
Пазо ве до Бео гра да, коју раде кине ске 
ком па ни је, биће завр ше на до кра ја 
2020. годи не. Скра ће ње пред ви ђе ног 
рока је резул тат број них актив но сти у 
послед њих 10 дана, када су у пита њу 
гра ђе вин ски про јек ти, али и састан ци 
на нај ви шем нивоу, од посе те заме ни-
ка гене рал ног дирек то ра кине ских 
желе зни ца до три ла те рал ног састан ка 

Срби је са Мађар ском и Кином. У пита-
њу је пру га у дужи ни од 34,5 кило ме та-
ра, а вред ност инве сти ци је која се 
реа ли зу је сред стви ма Екс им бан ке на 
овом делу изно си  350 мили о на дола-
ра. Ради се на желе знич ким ста ни ца-
ма у Новом Бео гра ду и Зему ну, тако ђе 
на изме шта њу и изград њи под ход ни ка 
и изме шта њу ста ја ли шта Тошин бунар, 
а сао бра ћај се одви ја десним коло се-
ком. Упо ре до се изво де и радо ви на 
део ни ци ка Новом Саду, где је сао бра-
ћај тре нут но у пре ки ду, а након завр-
шет ка брзе пру ге комер ци јал но вре ме 
путо ва ња од Новог Сада до Бео гра да, 
тре ба ло би да буде 45 мину та. З. К.

БЕЛЕ ГИШ

Ђоки ја да
У субо ту, 6. јула у Беле ги шу је одр-

жа на прва шаљи ва мани фе ста ци ја 
под нази вом „Ђоки ја да“, посве ће на 
људи ма који носе име Ђока, а које је 
до педе се тих годи на про шлог века 
било нај че шће мушко име у Сре му. 

Зани мљи во дру же ње орга ни зо ва ло је  
удру же ње име ња ка. Шаљи ва мани фе-
ста ци ја под ра зу ме ва ла је  и шаљив 
про грам тако да су у њему уче ство ва-
ли овда шњи глум ци и песни ци, као и 
коми ча ри. На мани фе ста ци ји су при-
сут ни чули, да ово име поти че од грч-
ког име на Јор гос, што зна чи пољо при-
вред ник и да су га носи ли разни вели-
ки људи у исто ри ји, од Све тог Ђор ђа 
пре ко Кара ђор ђа или Ђор ђа Бала ше-
ви ћа. Про грам је под ра зу ме вао и спре-
ма ње рибљих спе ци ја ли те та, јер тако 
при ли чи селу поред Дуна ва, као и 
мара тон у игра њу кола.  М. Л.

Деле га ци ја у оби ла ску радо ва
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Фил мо ви
и пред ста ве 

„Чароб ни бунар жеља“ - назив је 
позо ри шне пред ста ве која је озна чи ла 
поче так бога тог Деч јег кул тур ног лета 
у ста ро па зо вач кој општи ни.11. јула 
пред ста ву су погле да ли мали ша ни у 
Новим Банов ци ма и Новој Пазо ви, а 
иста је у петак изве де на и у Вој ки и 
Ста рој Пазо ви. Субо та и неде ља 
резер ви са не су за фил мо ве „Ала дин“ 
и „Хра бри петао“. Све пред ста ве и 
фил мо ви су бес плат ни и при ка зу ју се 
на отво ре ном, а гене рал ни покро ви-
тељ ове мани фе ста ци је је Општи на 
Ста ра Пазо ва. З. К.

ФК ПОДУ НА ВАЦ БЕЛЕ ГИШ

Осве шта на
управ на згра да

Локал на само у пра ва годи на ма уна-
зад издва ја вели ка сред ства и кон-
стант но ула же  у спорт и спорт ску 
инфра струк ту ру у Општи ни Ста ра 
Пазо ва. У сре ду,10. јула тим пово дом 
је осве шта на и ново и згра ђе на управ на 
згра да ФК Поду на вац у Беле ги шу, где 
је поред локал них чел ни ка при су ство-
ва ло и све штен ство епар хи је срем ске. 
Једи ни фуд бал ски клуб у Срби ји, који 
има цркву у свом грбу је ФК Поду на вац 
из Беле ги ша. Упра ва и фуд ба ле ри 
овог клу ба могу да буду задо вољ ни, 
јер је осве шта на нова управ на згра да 
са модер ним свла чи о ни ца ма, а пред-
сед ник Општи не Ста ра Пазо ва наја-
вио је да се на ово ме неће ста ти. Неко 
ко је успео да напра ви пра ву екс пан зи-
ју фуд ба ла у Беле ги шу је упра во Поду-
на вац, који послед њих пар годи на оку-
пља вели ки број деча ка, који се инте-
ре су ју за „нај бит ни ју спо ред ну ствар 
на све ту“. Све му томе допри нео је и 
Међу на род ни тур нир при ја тељ ства 
који се орга ни зу је у кон ти ну и те ту 
послед ње три годи не и оку пља пре ко 
1.000 мла дих фуд ба ле ра како из 
Срби је, тако и из ино стран ства. Сво-
јим при су ством, сам чин осве шће ња 
про сто ри ја уве ли чао је и вла ди ка 
срем ски госпо дин Васи ли је. А. О.

Пројекат: „ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА:
Од среде до среде“ финансира се
из буџета Општине Стара Пазова.

Ставови изнети у подржаном медијском
пројекту нужно не изражавају ставове

органа који је доделио средства.

ЛСВ РУМА

Избор на скуп шти на
Одр жа на је избор на 

скуп шти на Општин ске 
орга ни за ци је ЛСВ Рума. 
Сед ни ци је при су ство-
вао и Јован Аксен ти је вић, 
члан пред сед ни штва ЛСВ. 
За пред сед ни ка ОО ЛСВ 
Рума поно во је иза бран 
Паја Нико лић, а заме ни ца 
је Љиља на Хор њак, обо-
је из Руме. Прет ход но су 
фор ми ра ни месни одбо-
ри. У Руми је Љиља на Зец 
пред сед ник, а Јован Вуч ко-
вић заме ник. У Пла ти че ву 
Зоран Ракић пред сед ник, 

Иван Рат ко вић, заме ник. 
У Путин ци ма Дра ган Алча-
ко вић, пред сед ник, Сава 
Фили по вић, замер ник. У 
Сте ја нов ци ма Радо слав 
Јова но вић, пред сед ник, 
Сања Бан ко заме ник.

На сед ни ци је усво јен 
Ста тут ЛСВ, као и послов-
ник о раду ОО ЛСВ Рума. 
Прсто ри је ЛСВ у Руми су 
Глав на 138 (згра да Рад-
нич ког уни вер зи те та - при-
за мље). Отво ре но сва ким 
даном од 10 до 12:00 и од 
18 до 20 сати.

Паја Нико лић

СПС СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Упо ри ште сећа ња на 
анти фа ши стич ку бор бу
Народ но о сло бо ди лач ка бор ба 

јед на је од нај зна чај ни јих исто-
риј ских теко ви на наше земље 

и нашег кра ја. Њена вели чи на не 
може се сагле да ти само кроз број ке 
већ и кроз сим бо лич ки зна чај, који 
ника да не може замре ти и неста ти. 
При ча о анти фа ши стич кој бор би у 
Сре му, Бач кој и Бана ту је херој ска, 
али и пома ло тужна при ча о мла до-
сти, крви, житу и ветру, који је донео 
вели ку иде ју отпо ра, али исто тако, 
са собом однео мно ге живо те истрај-
них бора ца про тив фаши зма. 

Сва ког 7. јула сећа мо се тог суд-
бо но сног дана 1941. годи не, дана 
када је народ, пред во ђен мла до шћу 
која није била спрем на да тихо оде 
у ноћ, пру жио отпор који ће тра ја ти 
гото во пуне чети ри годи не и чији ће 
резул тат бити осло бо ђе ње и ства ра-
ње нове Југо сла ви је. Прем да сукоб 
који се тога дана оди грао, сам по 
себи није имао вели ки зна чај, то је 
била пола зна тач ка из које су поте-
кле акци је Соње Марин ко вић, Јан-
ка Чме ли ка, Бошка Пал ко вље ви ћа 

- Пин ки ја и дру гих херо ја осло бо ди-
лач ке бор бе. Прем да смо про шли 
кроз пери од нега тив не рела ти ви за-
ци је и реви зи је зна ча ја пар ти зан-
ског покре та, дошло је вре ме да се 
вра ти мо свом пра вом анти фа ши-
стич ком насле ђу и још јед ном ода-
мо почаст хра брим бор ци ма, који су 
поло жи ли сво је живо те због нај ве-
ћих иде а ла позна тих чове ку. Срби, 
Хрва ти, Сло вен ци и сви дру ги наро-
ди бив ше Југо сла ви је, има ју вели ко 
анти фа ши стич ко насле ђе које ће, 
ако буде мо пле ме ни ти, као што уме-
мо, бити пут ка поми ре њу и ста за ка 
мир ној, анти фа ши стич кој будућ но-
сти. 

Када смо ми Срем ци у пита-
њу, наш пут је јасан - води ка Фру-
шкој Гори, ка спо ме ни ку „Сло бо да“ 
(познат и као „Јули шка“), неда ле ко 
од Ири шког Вен ца и ка свим дру гим 
спо ме ни ци ма посве ће ним мно го-
број ним пар ти за ни ма срем ске рав-
ни це и срем ског брда. 

Смрт фаши зму, сло бо да наро ду! 
А. Попо вић

МИТРО ВАЧ КА БИБЛИ О ТЕ КА
Про мо ци ја књи ге у Шашин ци ма

Библи о те ка „Гли го ри је Воза ро вић“ 
и Месна зајед ни ца Шашин ци орга-
ни зу ју про мо ци ју књи ге „Шаши нач ки 
днев ник веч но сти“, ауто ра Радо ва на 
Срди ћа. Про мо ци ја ће се одр жа ти у 
све ча ној сали Дома кул ту ре у Шашин-
ци ма, у петак, 19 јула. 2019. годи не у 
20 часо ва. У про гра му уче ству ју мр 
Жив ко Попов, Радо ван Срдић, Нико ла 
Милић, Душан ка Аној чић, Алек сан дар 
Крста јић, Морав ка Тодић и Там бу ра-
шки орке стар „Да не умре там бу ра“.
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Поје ди ни пољо при вред ни про из-
во ђа чи и даље не пошту ју забра-
ну спа љи ва ња жетве них оста та-

ка и тиме угро жа ва ју како соп стве ну 
без бед ност, тако и без бед ност живот-
не сре ди не.

С тим у вези, Оде ље ње за при-
вре ду у Општин ској упра ви општи не 
Пећин ци оба ве шта ва пољо при вред не 
про из во ђа че да је по чла ну 50. Зако-
на о зашти ти од пожа ра, спа љи ва ње 
жетве них оста та ка забра ње но и пред-
ста вља пре кр шај за који је про пи са на 

нов ча на казна пред ви ђе на зако ном.
Спа љи ва њем жетве них оста та ка 

угро жа ва ју се окол не ора ни це, а уни-
шта ва ју се орган ска мате ри ја, кори сне 
живо ти ње и микро ор га ни зми у земљи-
шту. Тако ђе, спа љи ва њем дола зи до 
дегра да ци је и зага ђе ња живот не сре-
ди не, док се зао ра ва њем жетве них 
оста та ка у земљи ште уно си орган ска 
мате ри ја која побољ ша ва физич ке 
осо би не земљи шта, попра вља вод-
но-вазду шни режим и пове ћа ва ниво 
хуму са у земљи шту.

Забра на паље ње стр њи ке

Паље ње стр њи ке
ПОЉОПРИ ВРЕ ДА

ПЕСНИЧ КА ЗБИР КА

Сонет не бро ја ни це
у две/дви је руке

Жељ ка Аврић и Ран ко Павло вић, ауто-
ри су нео бич не песнич ке збир ке која је 
обје ди ни ла њихо ве умет нич ке инди ви ду-
ал но сти, раз ли чи те пое ти ке  и темат ска 
инте ре со ва ња. Овај, нео би чан језич ко-
песнич ки дија лог како га је назвао истак-
ну ти књи жев ник Ран ко Рисо је вић, вео ма 
рет ко је при су тан у срп ској књи жев но сти. 

Кроз нај са вр ше ни ју од свих песнич-
ких фор ми - сонет, Жељ ка Аврић и Ран-
ко Павло вић иска за ли су не само сво је, 
већ и вечи та чове ко ва пре и спи ти ва ња и 
исти не. Тако „Сонет не бро ја ни це“ писа-
не у две/дви је руке, на два нареч ја срп-
ског јези ка, екав ском и ије кав ском, пред-
ста вља сво је вр сни сонет ни пје снич ки 
моли тве ник испи сан као пар ти ту ра, па 
се збир ка може посма тра ти чисто музич-
ки, као руко ве ти. Пет циклу са соне та 
гово ре о  Речи/Рије чи, Књи зи, Живо ту и 
Љуба ви, Тиши на ма, Телу/ Тије лу или  о 
чове ко вом месту у све ми ру и на земљи, 
њего вом наста ја њу, тра ја њу и неста ја-
њу, радо сти ма и сећа њи ма, мисте ри ја ма 
живо та и смр ти.  

Аутор ка наслов не фото гра фи је на 
кори ца ма „Сонет них бро ја ни ца је Јеле на 
Тупе на рац из Срем ске Митро ви це. Изда-
вач је „Про ме теј“ из Новог Сада,  а  изда-
ва ње књи ге је подр жа ла Општи на Ста ра 
Пазо ва. 

ЕВРОП СКО ПРВЕН СТВО У КАЈА КУ ЗА ЈУНИ О РЕ И МЛАЂЕ СЕНИОРЕ

Зла то за Боја на Зде ла ра
и Мари ју Доста нић

На Европ ском првен ству у каја ку 
за јуни о ре и мла ђе сени о ре, које 
је одр жа но од 11. до 14. јула у 

Чешкој, каја ка ши митро вач ког „Вала“ 
Бојан Зде лар и Мари ја Доста нић су 
осво ји ли злат не меда ље. Бојан Зде-
лар је постао нови шам пи он Евро пе у 
кате го ри ји јед но сед на 1000 мета ра у 
кон ку рен ци ји так ми ча ра до 23 годи не. 
Зде лар је оства рио резул тат 3:28.015 
сто тин ки, што је нај бр же вре ме ика да 
изве сла но у фина ли ма европ ских 

првен ста ва. Сре бр ну меда љу осво јио 
је Нор ве жа нин Јон Волд (3:28.970), 
док је брон за при па ла Кор не лу Бекеу 
из Мађар ске (3:28.970).

– Осе ћај је фено ме на лан, мада се 
ути сци још нису сле гли. Ово ми је пета 
европ ска меда ља. Неко ли ко пута ми је 
изма кло зла то, тако да сам вео ма сре-
ћан што је конач но дошло и мојих пет 
мину та, рекао је Бојан након доде ле 
меда ља.

Мари ја Доста нић је са Биља ном 

Релић осво ји ла прво место у кате го ри-
ји дво сед на 500 мета ра у кон ку рен ци-
ји сени ор ки до 23 годи не и то резул та-
том 1:45.508 сто тин ки.

– Трка је била јака и одлич но смо 
изве сла ле. Вео ма сам задо вољ на 
како смо фини ши ра ле трку и мислим 
да нам је то и доне ло злат ну меда љу. 
Вео ма сам поно сна и на моју парт нер-
ку, Биља ну Релић, и пре срећ на сам 
што смо узе ле зла то, рекла је Мари ја 
Доста нић.

Бојан Зде лар Мари ја Доста нић (лево)
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БРЗО РЕА ГО ВА ЊЕ ПОСЛЕ НЕВРЕ МЕ НА У ПЕЋИН ЦИ МА

Збри ну та поро ди ца рода

Услед јаког невре ме на које је у 
неде љу, 7. јула уве че заде си-
ло и пећи нач ку општи ну, од уда-

ра ветра пао је дим њак на поро дич ној 
кући у Пећин ци ма, на којем се нала-
зи ло вели ко гне здо рода. Поро ди ца 
рода, један пар и чети ри мла дун ца, 
нису има ли вели ке шан се да пре жи ве, 
али захва љу ју ћи брзом реа го ва њу чла-
но ва поро ди це Плав шић и Инспек ци је 
за зашти ту живот не сре ди не општи не 
Пећин ци већи део поро ди це је пре жи-
вео и збри нут.

Како нам је рекла Дра га на Савић 
инспек тор за зашти ту живот не сре ди не, 
одмах је оба ве штен Завод за зашти ту 
при ро де.

– С обзи ром на то да је у пита њу збри-
ња ва ње рода, одно сно да је угро же но 
ста ни ште и врста, ми смо оба ве сти ли 
Завод за зашти ту при ро де и Покра јин-

ског инспек то ра за зашти ту живот не 
сре ди не. Они су одмах реа го ва ли и у 
поне де љак је вете ри нар из Заво да сти-
гао у Пећин це да збри не роде. Како је 
муж јак био непо вре ђен и на сло бо ди, 
а вете ри нар је уста но вио да је жен-
ка спо соб на да лети, она је пуште на и 
њих дво је су поно во зајед но. Међу тим, 
два мла дун ца која су повре ђе на, нису 
могла да се пусте. Њих су одве ли у зоо-
ло шки врт на Палић, где ће бити лече-
ни и збри ну ти – рекла је Савић, и дода-
ла да су две уги ну ле једин ке про пи сно 
збри ну те уз пошто ва ње зоо хи ги јен ских 
мера.

Роде су пти це позна те, не само код 
нас, по свом сажи во ту са чове ком. Гне-
зде се на оџа ци ма и кро во ви ма кућа, а 
за роде су веза не и број не леген де, као 
што је веро ва ње да роде доно се сре-
ћу и бла го ста ње. Бела рода поста ла је 

сим бол мно гих места широм Вој во ди не, 
па и Сре ма. Поро ди ца Плав шић се изу-
зет но веза ла за пар рода, који је на кро-
ву њихо ве куће про шле годи не почео да 
пра ви гне здо.

– Оне су дошле про шле годи не и поче-
ле да пра ве гне здо, да би затим оти шле. 
Међу тим, на нашу вели ку радост, про-
ле тос су се вра ти ле, завр ши ле пра вље-
ње гне зда и доби ле чети ри мла дун ца. 
Нажа лост, два мла дун ца су сада уги-
ну ла, али два су пре жи ве ла. Повре ђе-
на је била и жен ка, коју смо збри ну ли 
код ком ши ни це Јован ке у гара жи, док 
не дође неко ко је над ле жан. Изу зет но 
тешко нам је пало то што је сру ше но 
њихо во, са муком напра вље но, вели ко 
гне здо. Надам се да ће пар који је остао, 
поно во напра ви ти на нашем дим ња ку 
гне здо и осно ва ти нову поро ди цу – каза-
ла нам је Јасна Плав шић.

ШИМА НОВ ЦИ

Нова над стре шни ца на капе ли
Јав но кому нал но пред у зе ће „Сава“ у сарад њи са 

Саве том месне зајед ни це Шима нов ци, завр ши-
ло је пре неко ли ко дана радо ве на надо град њи 

над стре шни це на посто је ћој капе ли на месном гро-
бљу у овом насе љу. Завр ше не радо ве оби шли су 
пред сед ник шима но вач ког Саве та месне зајед ни це 
Алек сан дар Ман дић и заме ник пред сед ни ка Општи-
не Пећин ци Зоран Вој кић, који нам је рекао да је 
над стре шни ца била нео п ход на, пре све га због вре-
мен ских при ли ка.

– Шима нов ци су вели ко насе ље и заи ста, услед 
непо вољ них вре мен ских при ли ка мала над стре шни-
ца пред ста вља ла је про блем мешта ни ма при ли ком 
самог обре да сахра њи ва ња. Надо град њом над-
стре шни це, вели ки про стор испред саме капе ле је 
нат кри вен, што је од вели ке кори сти како при ли ком 
кишних или зим ских дана, тако и током вре лих лет-
њих дана – рекао је Вој кић.

Завр ше на надо град ња над стре шни це
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Пројекат: „Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра“

ДОЊИ ТОВАР НИК

Про сла ва Петров да на

Пово дом сео ске сла ве Петров да-
на у Доњем Товар ни ку 11. јула 
су тра ди ци о нал но поло же ни 

вен ци на два спо мен обе леж ја - палим 
бор ци ма и жртва ма фаши зма у цен-
тру насе ља и на месном гро бљу. 
Палим бор ци ма у цен тру насе ља 
почаст су ода ли заме ник пред сед ни ка 
Општи не Пећин ци Зоран Вој кић, пред-
сед ник Саве та месне зајед ни це Милан 
Алек сић, као и нај ста ри ји мешта нин 
Товар ни ка Мило ван Гру јић, уче сник 
НОБ-а.

При сут ни ма се, том при ли ком, обра-
тио Зоран Вој кић заме ник пред сед ни-
ка, који је иста као зна чај ова квих дога-
ђа ја, јер су то дани када се сећа мо 
свих жрта ва рато ва захва љу ју ћи који-
ма ми данас живи мо сло бод но.

– Посеб но ми је дра го када видим 
ова ко уре ђе но спо мен обе леж је, што 
је пока за тељ да Товар ни ча ни не забо-
ра вља ју сво је жртве и прет ке, а на 
дана шњи дан је при ли ка да се на тре-
ну так сети мо херој ских дела тих људи, 
за наук гене ра ци ја ма које дола зе – 
рекао је Вој кић.

Све ча ност пово дом обе ле жа ва ња 

сео ске сла ве, наста вље на је кон цер-
том дома ћег Фол клор ног дру штва 
„Извор Доњи Товар ник“, који су се 
током јед но сат ног про гра ма пред ста-
ви ли игра ма из целе Срби је. Насту пи-
ли су нај мла ђи и први ансамбл, а по 
речи ма Вла ди ми ра Бар на ка акце нат 
је на мла ђој гру пи која има спрем ну и 
пету коре о гра фи ју. Нај мла ђи Товар ни-
ча ни били су носи о ци умет нич ког про-
гра ма на овом насту пу „Изво ра“, а са 
игра ма из Шума ди је, игра ма из Бана-
та и Вла шким игра ма, пока за ли су да 
су спрем ни да уско ро пари ра ју првом 
ансам блу, што је при сут на публи ка 
пре по зна ла и поздра ви ла апла у зи ма.

Након кон цер та „Изво ра“, ули ца ма 
Доњег Товар ни ка заин те ре со ва ну 
децу и мешта не про во за ли су фија ке-
ри, што је том дану дало посеб ну чар, 
а један од фија ке ра одве зао је и 
Мило ва на Гру ји ћа, нај ста ри јег мешта-
ни на Товар ни ка, до њего ве куће.

На Петров дан је одр жа на све та 
архи је реј ска литур ги ја у хра му Све тих 
апо сто ла Петра и Павла, коју је слу-
жио епи скоп срем ски госпо дин Васи-
ли је.

Милан Алек сић, Мило ван Гру јић и Зоран Вој кић 

Вожња фија ке ри ма је била пра ва атрак ци ја

ДРУ ГИ УПИ СНИ РОК

Оста ла 23 места
И ове годи не сред ња Тех нич ка шко-

ла „Милен ко Вер кић Неша“ у Пећин-
ци ма буду ћим сред њо школ ци ма нуди 
широк избор обра зов них про фи ла. За 
наред ну школ ску 2019/2020. годи ну у 
пећи нач кој шко ли при ли ку да се обра-
зу је има ће 120 уче ни ка, током тро го-
ди шњег и четво ро го ди шњег шко ло ва-
ња про фи ла финан сиј ски адми ни-
стра тор, трго вац, инду стриј ски меха-
ни чар и тех ни чар меха тро ни ке.

Како нам је рекао дирек тор пећи-
нач ке сред ње шко ле Дани ло Теп ша, 
након првог упи сног кру га у пећи нач ку 
шко лу рас по ре ђе но је 93 уче ни ка, 
што је више него про шле годи не када 
је било рас по ре ђе но 83 уче ни ка. 
Оста ло је места за 23 уче ни ка, и то за 
тргов це и тех ни ча ре меха тро ни ке.

– Има мо места још за 16 уче ни ка, 
који желе да упи шу смер тргов ца и 
седам уче ни ка за тех ни ча ра меха тро-
ни ке. Обра зов ни про фил инду стриј-
ског меха ни ча ра, где се деца обра зу ју 
по дуал ном систе му обра зо ва ња је 
попу њен, као и четво ро го ди шњи про-
фил финан сиј ског адми ни стра то ра – 
рекао је Теп ша и додао, да заин те ре-
со ва ни уче ни ци за смер трго вац и 
тех ни чар меха тро ни ке, могу доћи 
током лета до шко ле да под не су зах-
тев за упис, или да кон так ти ра ју шко-
лу како би доби ли више инфор ма ци ја.

КУД „КУПИ НИК“

Кон церт за сећа ње

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Купи-
ник“ из Купи но ва орга ни зо ва ло је у 
субо ту, 6. јула Мемо ри јал ни кон церт, 
током којег су се сва чети ри ансам бла 
овог дру штва пред ста ви ла публи ци 
игра ма из целе Срби је. Како нам је 
рекао један од осни ва ча и пред сед-
ник КУД-а „Купи ник“ Бора Рани са-
вље вић, зајед но са гости ма из Ске ле, 
чла но ви ма КУД-а „Мило је Бељи нац“ 
и публи ком у купин ском Дому кул ту-
ре, игра ли су за свог дру га Нена да 
Рани са вље ви ћа.

– Дра го ми је да се публи ка ода зва-
ла и да смо се сви зајед но сећа ли 
Нена да. Кон церт је био вео ма добар, 
емо ти ван, сва ко је дао свој мак си мум 
– рекао је Рани са вље вић.
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ПРИ ЛО ЗИ ЗА ИСТО РИ ЈУ ЈЕД НЕ ЕПО ХЕ:  ДРА ГО СЛАВ МИХА И ЛО ВИЋ
„КАД СУ ЦВЕ ТА ЛЕ ТИКВЕ“

 Пише: др Сне жа на Булат

Забра на пред ста ве, 
пуко ти на у моно ли ту вла сти

Рад ња дела Кад су
цве та ле тикве, одви ја 

се од 1949. до 1953.
а моно ло зи Љуби ни и 

Дра ган че то ви су из 1966. 
годи не. Већ у шестој
сце ни чује се глас из 

радиоапа ра та, који 
Андра, Љубин отац,
и брат Вла да пом но

слу ша ју: „Гава рит 
Масква. Гава рит Масква. 

Дра ги југо сло вен ски
при ја те љи, слу ша ли сте 

нашу редов ну еми си ју на 
срп ско хр ват ском јези ку. 

Слу шај те нас опет у
два де сет часо ва и

два де сет и пет мину та. 
Дови ђе ња“. Након

окон ча ња еми си је, Андра 
сет но казу је: „Еј, мај ку му. 

Зар смо за ово некад 
штрај ко ва ли? Све

упро па сти ше“. Вла да у 
истим тре ну ци ма себи у 

бра ду про го ва ра:
„Похап си ше нај бо ље 

људе“ 

Дра го слав Миха и ло вић, рођен 
1930. у Ћупри ји, мату ри рао је 
1949, те је упи сао Фило зоф ски 

факул тет у Бео гра ду на Гру пи за југо-
сло вен ску књи жев ност и срп ско хр ват-
ски језик. Годи не 1950. Миха и ло вић је 
обо лео од тубер ку ло зе плу ћа, а кра јем 
лета исте годи не ухап шен је и до кра ја 
про ле ћа 1952. годи не је бора вио у 
затво ри ма у Ћупри ји, Кра гу јев цу и 
Бео гра ду, као и у лого ру на Голом ото-
ку. Сту ди је је окон чао 1957. годи не. 

Голи оток је у зна чај ној мери оста вио 
тра га на пишчев живот, а сво ја сећа ња 
и ути ске о лого ру сачу вао је од забо ра-
ва, обја вив ши исто ри о граф ско-публи-
ци стич ку про зу под нази вом Голи оток 
I-V. 

О Голом ото ку, изме ђу оста лог, 
Миха и ло вић је писао: „Налог за нала-
же ње места за логор негде на запа ду 
Хрват ске, где ни с коп на ни с мора 
неће бити лако доступ но, дао је још у 
дру гој поло ви ни 1948, твр ди се, Јосип 

Броз. Изгле да да ће он то учи ни ти без 
ика квог дого во ра са сво јим нај бли ски-
јим сарад ни ци ма и без ика кве не само 
држав не него и пар тиј ске одлу ке. 
Зада так ће на извр ше ње доби ти његов 
нај по вер љи ви ји побоч ник Иван Сте во 
Кра ја чић. Ово ме ће се при руци наћи 
мно ги помоћ ни ци и сарад ни ци, од 
којих ће неки затим поста ја ти гене ра-
ли, чешће Удбе него вој ске, и народ ни 
херо ји, а неки неће ни зна ти у чему 
пома жу. Као позна ва лац јадран ског 

Дра го слав Миха и ло вић (Foto: Lagu na)



2917. JUL 2019.   M NOVINE

остр вља саве том му је помо гао хрват-
ски вајар и Бро зов повер љив при ја тељ 
Антун Аугу стин чић. Ака де мик Аугу-
стин чић ће са сво је стра не анга жо ва ти 
јед ног дру гог ака де ми ка, Срби на, гео-
ло шке стру ке, да извр ши петро граф-
ски пре глед иза бра ног остр ва. Овај ће 
има ти ути сак да му налог пре ко ваја ра 
даје сам Јосип Броз и извр ши ће пре-
глед не зна ју ћи свр ху свог нала за. Тек 
мно го касни је сазна ће шта се на остр-
ву дога ђа ло и умре ће у Загре бу са 
вели ком гри жом саве сти, иако је у ово-
ме био пот пу но неду жан. Про је кат 
лого ра ура ди ће један загре бач ки гра-
ђе вин ски инже њер. Пре ма овом про-
јек ту, првих десет бара ка огра ђе них 
бодљи ка вом жицом, с неко ли ко тор-
ње ва за митра ље сце, и јед ну за ислед-
ни ке изван жице сагра ди ше гру па од 
две ста осу ђе ни ка из казне но-поправ-
ног дома у Лепо гла ви. Овом изград-
њом руко во ди ће мајор саве зне Удбе, 
Сло бо дан Уча Крстић. Овај изу зет но 
повер љив човек мини стра уну тра-
шњих посло ва Срби је, Сло бо да на 
Пене зи ћа Крцу на и саве зног мини-
стра, Алек сан дра Ран ко ви ћа, који је 
уче ство вао у хај ци на Дра жу Михај ло-
ви ћа и у њего вом хва та њу, иско ри сти-
ће неки изго вор да на том месту не 
оста не као први управ ник лого ра. То 
ће агре сив ни Црно го рац, Војин Јау ко-
вић, једва доче ка ти и про сла ви ће се 
као човек који је на остр ву увео неке 
мето де које у мир но доп ским лого ри ма 
дотле нису биле позна те. Тако је про-
на ђен и у исто ри ју уве ден Голи оток, 
тро у гла ста над морк са мер мер на изра-
сли на налик на чир сле пак, вели чи не 
од пет ква драт них кило ме та ра и висин-
ске раз ли ке од 225 мета ра, који је под-
ве ле бит ским сеља ци ма у мир но доп-
ско вре ме слу жио за зим ско скла ња ње 
ова ца од вуко ва“. 

Миха и ло ви ће ви ста во ви по пита њу 
Тито ве вла да ви не могли би да се 
суми ра ју мишље њем које је изнео на 
науч ном ску пу Југо сло вен ско-совјет-
ски сукоб 1948. у Инсти ту ту за савре-
ме ну исто ри ју у Бео гра ду: „Кри ви ца за 
голо о точ ки зло чин на први поглед 
изгле да ’мања’ него што је кри ви ца 
оних који су спро ве ли холо ка уст и 
гулаг, јер су ови зло чи ни обу хва ти ли 
мили о не уби је них и сме ште них у кон-
цен тра ци о не лого ре. Али, с дру ге 
стра не, у јед ној мно го мањој земљи 
неви ђен масов ни зло чин пред ста вља-
ју исто тако и бести јал ност и сади зам 
раз ви ја ни у титов ским лого ри ма, сра-
чу на ти на уби ја ње људ ске душе коли-
ко и тела, који су се наста вља ли четр-
де се так годи на, а на дру ги начин, пре-
ко режим ских наста вља ча и наслед ни-
ка, про ду жа ва ју се још у послед њих 
десет. И при томе се прав да ју глу пим 
поли циј ским општим мести ма о томе 
како би ’да није било Голог ото ка, цела 
земља поста ла Голи оток’. Као да 
земља са тим теро ром, при којем нико 
није смео да каже ни реч и уз помоћ 
којег је врхов ни зло чи нац про гла шен 
за дожи вот ног пред сед ни ка и зажи вот-

ног све ца, није сама по себи била 
један ужа сан теро ри стич ки логор“.

На осно ву свог рома на poд нази вом 
Кад су цве та ле тикве (1968), који пра-
ти живот бок се ра Љубе Врап че та, 
Миха и ло вић је напи сао исто и ме но 
драм ско оства ре ње, у два чина са епи-
ло гом. О дра ма ти за ци ји рома на, Миха-
и ло вић је сво је вре ме но иста као: „У 
почет ку нисам хтео то радим. Тре ба ло 
је дра ма ти за ци ју да ради Бори слав 
Михај ло вић Михиз и пред ста ву пону ди 
Народ ном позо ри шту. Кад је то дошло 
у Народ но позо ри ште, Михиз је оду-
стао јер је имао неке лоше успо ме не у 
одно су на њега. Наи ме, оно је упра во 
тих месе ци ски ну ло с репер то а ра 
њего ву пред ста ву Кома дант Сај лер. 
Изгле да да је и Народ но позо ри ште 
после тога оду ста ло, па је роман 
дошао код Мире Тра и ло вић у Ате ље 
212, где је про вео неко вре ме, два, 
три, чети ри месе ца. Михиз је дефи ни-
тив но оду стао, а још нисам при ста јао, 
при чему смо Боро Дра шко вић, који је 
од почет ка био пред ви ђен за реди те-
ља, и ја, потај но нави ја ли да то пре ђе 
у ЈДП, које се тако ђе инте ре со ва ло. 
Бојан Сту пи ца је нај зад успео да ишчу-
па про је кат од Мире Тра и ло вић и пре-
ба ци у Југо сло вен ско драм ско позо ри-
ште, па је, нарав но, било пону ђе но да 
Бора и ја то ура ди мо“. 

Рад ња дела Кад су цве та ле тикве, 
одви ја се од 1949. до 1953. а моно ло зи 
Љуби ни и Дра ган че то ви су из 1966. 
годи не. Већ у шестој сце ни чује се глас 
из радио-апа ра та, који Андра, Љубин 
отац, и брат Вла да пом но слу ша ју: 
„Гава рит Масква. Гава рит Масква. 
Дра ги југо сло вен ски при ја те љи, слу-
ша ли сте нашу редов ну еми си ју на 
срп ско хр ват ском јези ку. Слу шај те нас 
опет у два де сет часо ва и два де сет и 
пет мину та. Дови ђе ња“. Након окон ча-
ња еми си је, Андра сет но казу је: „Еј, 
мај ку му. Зар смо за ово некад штрај-
ко ва ли? Све упро па сти ше“. Вла да у 

О дра ма ти за ци ји рома на, 
Миха и ло вић је

сво је вре ме но иста као:
„У почет ку нисам хтео то 

радим. Тре ба ло је
дра ма ти за ци ју да ради 
Бори слав Михај ло вић 

Михиз и пред ста ву пону ди 
Народ ном позо ри шту.

Кад је то дошло у Народ но 
позо ри ште, Михиз је

оду стао јер је имао неке 
лоше успо ме не у одно су 

на њега. Наи ме, оно је 
упра во тих месе ци

ски ну ло с репер то а ра 
њего ву пред ста ву
Кома дант Сај лер

Миша Јан ке тић као Љуба Врап че у забра ње ној пред ста ви (Foto: Novo sti.rs)
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истим тре ну ци ма себи у бра ду про го-
ва ра: „Похап си ше нај бо ље људе“. 

У режи ји Боре Дра шко ви ћа, Миха и-
ло ви ће во дело је пред ста вље но у 
Југо сло вен ском драм ском позо ри шту 
06.10.1969. Састав је дои ста био вре-
дан дивље ња: Јан ке тић Миша – Љуба 
Сре те но вић - Врап че; Крстић Љиља на 
– Милин ка; Јова но вић Љуби ша – 
Андра; Бој ко вић Све тла на – Души ца; 
Радо ва но вић Мио драг Мргуд – Вла да; 
Гуто вић Милан Лане – Дра ган че Сто-
јиљ ко вић; Костић Михај ло – Сто ле 
Апаш; Ерић Капи та ли на – Ружа; Тадић 
Љуба – Ста ри Пери шић; Тодо ро вић 
Мар ко – Мла ден Зорић; Газдић Љиља-
на – Смиљ ка; Мило са вље вић Зоран – 
Иви ца Лепи; Бекја рев Иван – Мита 
Мај мун; Ловрић Мар јан – Попар сић; 
Цве јић Бран ко – Пера Патак; Стје па-
но вић Боро – Сте ва Џам бас; Ђури чин 
Рад ми ла Рада – Кел не ри ца; Татић 
Јосиф – Вод ник Здрав ко; Латин гер 
Весна – Дра га на; Бра јо вић Воја – први 
удбо вац; Мира но вић Мило – Суља; 
Јев то вић Вла ди мир – инва лид; Спа-
сић Нико ла – гост; Ђурић Сло бо дан – 
нови нар; Кле чак Срђан – вој ни лекар; 
Вели са вље вић Вла ста – наред ник 
Ста нић; Бог да но вић Душко – бок сер-
ски суди ја; Милен ко вић Бран ко – 
кувар; Ајваз Милан – путар. 

Пред ста ва је била вео ма посе ће на. 
У публи ци су седе ли и инте лек ту ал ци 
из уну тра шњо сти Срби је који су путо-
ва ли 200–300 кило ме та ра како би 
виде ли пред ста ву. Рас по ло же ње 
публи ке било је пуно бур ног одо бра ва-
ња, мада и тихог него до ва ња иза зва-
ног, како наглим сме на ма суро во сти и 
нежно сти на сце ни, тако и поли тич ки 
про во ка тив ним репли ка ма упу ће ним 
са сце не, на којој је први пут од посто-
ја ња после рат ног позо ри шта у Југо-
сла ви ји, изго во ре но: Голи оток (Нова-
ко вић). Инте ре сант но је напо ме ну ти 
да сем неко ли ко нега тив них кри ти ка, 
Миха и ло вић није имао вели ких про-
бле ма с обзи ром на тема ти ку рома на, 
и роман је био један од нај про да ва ни-
јих. Међу тим, када је ова тема ожи ве-
ла на позор ни ци, при ча је била сасвим 
дру га чи ја. Помен Голог ото ка и кази ва-
ње о заро бље ни ци ма на сце ни, био је 
дово љан да Миха и ло вић иза зо ве гнев 
пар тиј ских орга на, те је пред ста ва убр-
зо ски ну та са репер то а ра. Град ски 
коми тет СК Бео гра да је оце нио да је 
Миха и ло вић суд би ну јед не поро ди це, 
а посеб но глав ног јуна ка Љубе, иско-
ри стио као повод да пла си ра непри-
хва тљи ве поли тич ке ста во ве који су 
дово ди ли у сум њу поли ти ку СКЈ у 
годи на ма суко ба са ИБ-ом. Кон тро вер-
зе око пред ста ве и Титов напад на 
ауто ра иза зва ли су одјек и у ино стран-
ству. Стра не аген ци је (АФП, Рој тер) и 
допи сни ци из Бео гра да су били добро 
оба ве ште ни о овом пита њу, те су изве-
шта ва ли о садр жа ју књи ге, као и о 
поли тич ким напа ди ма на пред ста ву 
(Сели нић). Миха и ло ви ће ва дра ма, 
поно во је била при ка за на 1984, у 
Народ ном позо ри шту (реди тељ – Вида 

Огње но вић); 1988. у Малом позо ри шту 
„Душко Радо вић“ (аутор дра ма ти за ци-
је и реди тељ – Алек сић Сло бо дан ка); 
2014. у Бео град ском драм ском позо-
ри шту (реди тељ – Бобан Ске р лић). 

Нај про бле ма тич ни ја сце на Миха и-
ло ви ће ве цен зу ри са не пред ста ве 
несум њи во је три на е ста, тач ни је сукоб 
који се оди грао изме ђу Љубе и Пери-
ши ћа, пуков ни ка Удбе, рат ног херо ја и 
дирек то ра бок сер ског клу ба: 

„ЉУБА: Али ја, Ста ри, хоћу да раз го-
ва ра мо. Питам те шта сте ура ди ли 
моме Андри, ништа дру го, и хоћу да 
ми одго во риш. И питам се шта ћете 
тек да ура ди те мом бра ту кад сте она-
ко могли с јед ним ста рим чове ком. А?

ПЕРИ ШИЋ: Ма шта ти хоћеш, бре, 
од мене! Они су доби ли оно што су 
заслу жи ли! Шта хоћеш, да их чешља-
мо? Оца смо ти, уоста лом, пусти ли. 
Јесмо ли?

ЉУБА: А бура зе ра? Где ми је бура-
зер, Ста ри?

ПЕРИ ШИЋ: Јесмо ли ти оца пусти-
ли, питам!

ЉУБА: Ти то мени као да сте могли 
и да га не пусти те! Чове ка од шезде сет 
годи на! Као да сте њего ви вла сни ци, 
као да сте заслу жни што се родио! Па 
шта ви, бре, хоће те!

ПЕРИ ШИЋ: А ти шта хоћеш? Шта 
мислиш да тре ба да ради мо са такви-
ма? Он је непри ја тељ, бре! Хоћеш да 
ти пока жем њего ве запи сни ке? Хоћеш 
да видиш њего во при зна ње?

ЉУБА: Нећу, Ста ри. Видим ја њега 
како изгле да. Знам ја да вам је све 
при знао. Ко вам не би при знао? При-
знао је он вама и оно што није поми-
слио.

ПЕРИ ШИЋ: Па шта онда хоћеш?
ЉУБА: Бра та. Бра та, Ста ри. Где ми 

је бура зер? Нема га у затво ру у Ђуши-
ној. Нема га ниг де. Јесте ли га уби ли?

ПЕРИ ШИЋ: Он је – оти шао даље.
ЉУБА: Куда то даље?
ПЕРИ ШИЋ: Зна се куда. Има мо ми 

јед но лепо место за њих.

Реди тељ цен зу ри са не 
пред ста ве, Боро

Дра шко вић, с поносом је 
иста као: „Пред ста ва је 

напро сто пре ра но дошла. 
Није било ника кве шан се 
да дожи ви суд би ну какву 

је, по све му суде ћи,
заслу жи ва ла. Нај бит ни је 
је, дакле, да је пред ста ва 
упр кос све му, ипак БИЛА. 
И да је један опа ки табу 

јав но био начет“

Фамо зни зре ња нин ски 
говор, вре дан је пажње, 

пре све га, јер је Тито 
њиме, извр шио један од 
сво јих рет ких испа да на 

тери то ри ју кул ту ре и
умет но сти. У раз го во ру

са пред став ни ци ма
поли тич копри вред ног 

акти ва банат ских
општи на, он је, не сасвим 

нело гич ном
асо ци ја тив ном пута њом, 

са про бле ма
пољо при вред не

потро шње, пре шао
пра во на каза ли шне

неке тикви це

У новој постав ци Милош Бико вић глу ми глав ну уло гу (Foto: Ticets.rs)
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ЉУБА: Какво лепо место?
ПЕРИ ШИЋ: Доста згод но место. 

Тамо ће мало да ради. Мало ће да 
туца камен. А доби ја ће и књи ге, нови-
не.

ЉУБА: Какве књи ге, какве нови не? 
Шта ће му то кад је на роби ји?

ПЕРИ ШИЋ: Није то роби ја, Љубо. 
Нисмо ми капи та ли сти. То је поправ ни 
рад. Ми ћемо да га пре ва спи та мо. Кад 
се попра ви, пусти ће мо га.

ЉУБА: Како да га пре ва спи та те? 
Она ко као оца? И, рече ми кева, ћале-
та сте ми пусти ли с посла. После толи-
ких годи на! Еј, бре!

ПЕРИ ШИЋ: Па него шта! Мора да 
пла ти! Нема за такве места код нас!

ЉУБА: Нема за такве места. А за 
какве онда има? Па, бре, Ста ри, мој 
ћале је у овом Бео гра ду штрај ко вао 
још два јес’ четвр те! Борио се за ову 
земљу, као и ти! А мој бура зер, он је – 
ти то знаш! – за вре ме рата пола Душа-
нов ца запа лио. После рата, због коми-
те та, ни са девој ка ма није сти гао да 
иде!

ПЕРИ ШИЋ: Ти мени мало час рече 
да те не ’ватам на моју руку. А на шта 
ти мене сад ’ваташ? Да знаш: то је 
било! То нема везе! За такве као што 
су твој отац и твој брат – нема места у 
овој земљи!

ЉУБА: А у којој онда, молим те, 
има? И зашто, бре? Зар зато што су 
слу ша ли радио?

ПЕРИ ШИЋ: Нису они само слу ша ли 
радио, не пра ви се луд. При ча ли су 
сва шта, и била је то цела бан да! Твој 
отац је изла пе ла буда ла зато смо га и 
пусти ли. Али твој брат је знао шта 
чини. Он је – бан да. Тако се и у истра зи 
држао. И не питај ме ништа више!

ЉУБА: Знаш шта, Ста ри: ста ри ји си 
човек и волео сам те и пошто вао као 
мог оца. Али сад ћу ти рећи: ти си бан-
да, Ста ри. Ништа ниси бољи од њих. 
Још си гори“.

С пра вом исти че Перић да је тада-
шњем систе му и поли ти ци Љуба бацио 
рука ви цу у лице. Миха и ло вић је на 
при ме ру сво јих драм ских акте ра 
пажљи во осли као како поје ди ни исто-
риј ски дога ђа ји ути чу на поје дин ца, и 
на који начин иде о ло ги ја и поли ти ка 
тра гич но одре ђу ју људ ске суд би не. 
Љуба је сло мљен, изре вол ти ран због 
суд би не која је заде си ла њему бли ске 
људе, поли ти ку пре зи ре, па Пери ши ћу 
без трун ке стра ха упу ћу је оштре речи: 
„А, ти Ста ри? А, ви, докле ви мисли те 
ова ко? И како си ти то мене начи нио 
чове ком? Кога сте ви то уоп ште начи-
ни ли чове ком? Јесте ли то мога оца и 
бра та? На то мислиш? [...] Ја ћу теби 
да обја сним. Иста сте ви гов на, Ста ри. 
Поми ри ће те се ви [...] А, ако неко успут 
одап не, нема везе... После може те 
спо ме ник да му помог не те. У то се бар 
раз у ме те [...] Ето вам ваша поли ти ка 
[...] Али, кева ће, Ста ри, да ми одап не. 
Полу де ла већ. А чији ће то сек тор онда 
да буде? [...] Мај ку вам зли ко вач ку! [...] 
Ста ри, овог часа бих те убио – само да 
те се ово ли ко не гадим. Кључ ну рече-

ни цу, чини нам се, изго во рио је Андра: 
„Гори сте него Нем ци“!

Коли ко је Тито био увре ђен и ого р-
чен, потвр ђу је његов говор на пар тиј-
ском састан ку у Зре ња ни ну. Пре нет са 
маг не то фон ске тра ке, пре ма радио 
сним ку, тај део изла га ња гла си: „И, у 
ства ри, се тро ши мало. Врло мало. Три 
кило гра ма на чове ка (да) више тро-
шиш, онда не бисмо има ли шта изво-
зи ти. Код нас је струк ту ра исхра не још 
увек при ми тив на, још није на висо ком 
нивоу као што (би) тре ба ло да буде. 

Тако да, сада, пред у зи ма се читав низ 
мера, од Цен трал ног коми те та, од 
Пред сед ни штва и Извр шног бироа до 
доље. Ми стал но се бави мо с тим 
таквим про бле ми ма. Али, уз ове про-
бле ме сада, које смо ми овде раз го ва-
ра ли, има мо ми и те дру штве не про-
бле ме: пута ње ових разних, како да 
кажем, тих схва та ња, туђих еле ме на та. 
Ево, на при мер недав но сте ви види ли, 

ту неки комад каза ли шни неке тикви це, 
Како цва те тикве, али та њего ва 
тиква, који је то писао не цва те, јер она 
је, изгле да, пот пу но гњи ла и тако 
даље... где се бла ти наш дру штве ни 
систем, где се хоће на сва ки начин да 
се наше дру штво при ка же као дру штво 
које не ваља, то јест да није то оно што 
би тре ба ло да буде. То јест он не гово-
ри да је то соци ја ли зам. Неће соци ја-
ли зам него нешто дру го. Зна те ви шта? 
А ко гово ри, гово ри онај који је био на 
мра мо ру, на ото ку тамо, на Голом ото-
ку. И већи на тих људи, већи на, то их 
нема, мали број, али су врло гла сни. 
Њих одмах поду хва та про па ган да у 
ино стран ству [...] Људи из наше сре ди-
не пљу ју на нас, на наше теко ви не, и 
пљу ју на наше жртве које смо дали, 
живе у нашој сре ди ни, а већ су један-
пут се пока за ли да они не воле ову 
земљу, да они нису, овај, не спа да ју у 
наше дру штво и сада се поно во јавља-
ју. Онај исти инфор мби ро вац који 
данас има пра во да те ства ри ради. 
Дакле, то је ствар кому ни ста. Ми не 
сме мо ићи на адми ни стра тив но пред у-
зи ма ње мје ра. Ми мора мо тра жи ти од 
кому ни ста... па бога му има нас мили-
он, мили он кому ни ста... Па ми мора мо, 
одо здо тре ба да се те ства ри... да се 
њега оне мо гу ћи. Не тра жим да ми сад 
њега, шта знам, хап си мо и тако даље 
него напро тив – да буде глас јав но сти 
онај који ће њих оне мо гу ћи ти да се 
баве таквим послом“. 

Фамо зни зре ња нин ски говор, вре дан 
је пажње, пре све га, јер је Тито њиме, 
извр шио један од сво јих рет ких испа да 
на тери то ри ју кул ту ре и умет но сти. У 
раз го во ру са пред став ни ци ма поли тич-
ко-при вред ног акти ва банат ских 
општи на, он је, не сасвим нело гич ном 
асо ци ја тив ном пута њом, са про бле ма 
пољо при вред не потро шње, пре шао 
пра во на каза ли шне неке тикви це. 
(Јан ко вић). Пред ста ва је има ла изу зет-
ног зна ча ја за анга жо ва ност позо ри-
шног изра за. Из те пер спек ти ве могло 
се и оче ки ва ти поли тич ка реак ци ја и 
покре та ње оног дог мат ског меха ни зма 
при кри ве не ауто цен зу ре, у тако зва ном 
само у прав ном дру штву. Поли тич ке 
инсти ту ци је су пове ле с јед не стра не 
кам па њу про тив писца, позо ри шта и 
пред ста ве, а с дру ге, извр ши ле при ти-
сак на саме акте ре овог дога ђа ја да се 
одрек ну пред ста ве коју су са стра шћу и 
убе ђе њем игра ли. Сам дога ђај имао је 
погуб них после ди ца, јер је поко ле бао 
мно ге писце у њихо вом суо ча ва њу и 
неги ра њу посто је ће реал но сти. Али, 
пред ста ва Кад су цве та ле тикве оста-
ла је сино ним нечег бор бе ног и зна чај-
ног у позо ри шном живо ту (Волк).

Реди тељ цен зу ри са не пред ста ве, 
Боро Дра шко вић, с понос је иста као: 
„Пред ста ва је напр о сто пре ра но 
дошла. Није било ника кве шан се да 
дожи ви суд би ну какву је, по све му 
суде ћи, заслу жи ва ла. Нај бит ни је је, 
дакле, да је пред ста ва упр кос све му, 
ипак БИЛА. И да је један опа ки табу 
јав но био начет“. 

Пред ста ва је била
вео ма посе ће на.

У публи ци су седе ли
и инте лек ту ал ци из

уну тра шњо сти Срби је
који су путо ва ли 200–300 

кило ме та ра како би
виде ли пред ста ву.

Рас по ло же ње публи ке 
било је пуно бур ног

одо бра ва ња, мада и тихог 
него до ва ња иза зва ног, 
како наглим сме на ма 

суро во сти и нежно сти на 
сце ни, тако и поли тич ки 

про во ка тив ним репли ка ма 
упу ће ним са сце не,

на којој је први пут од 
посто ја ња после рат ног 

позо ри шта у Југо сла ви ји, 
изго во ре но: Голи оток
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БОЈ НА КОСО ВУ: ИЗМЕ ЂУ МИТА И ЈАВЕ (3)

Мул ти ди мен зи о нал на
мито ма ни ја

Пише: Александар Ћосић

Изгле да да је Вуков једи ни и нео про сти ви „грех“ био тај што је пре жи вео бит ку, за 
раз ли ку од Лаза ра, без обзи ра на чиње ни цу да је на свом кри лу „самлео“ Јаку бо ву 
коњи цу.

У песма ма наста лим након бит ке, упа дљи во се поми ње Вуко ва изда ја, Мило шев 
завет и Лаза ре во цар ство небе ско. Моти ви изда је и све сне жртве под у пр ли су мит о 
косов ском стра да њу, при крив ши можда нехо ти це пра ву исти ну о боју

Неза о би ла зан лајт мотив у срп ском 
народ ном пре да њу пред ста вља 
Кне же ва вече ра, током које је око 

Лаза ра оку пље на сва срп ска вла сте ла, 
нео до љи во под се ћа ју ћи на библиј ску 
Тај ну вече ру. Овај моме нат недво сми-
сле но ука зу је на срп ску вој ску као Хри-
сто ву. На тој песнич кој рав ни, одре ђе-
ним јуна ци ма Косов ског боја доде ље на 
је још поне ка димен зи ја. Вук Бран ко вић 
је окле ве тао нај бо љег рат ни ка Мило ша 
Оби ли ћа као вите за који ће се у одсуд-
ном тре нут ку при кло ни ти Мура ту. Вук је 
ужи вао вели ки ауто ри тет и Лаза ру није 
ништа пре о ста ло осим да посум ња у 
Мило ша. Милош у сво ју одбра ну наја-
вљу је да ће уби ти Мура та, а да кне зу 
„неве ра седи уз коле но, испод ску та 
пије ‘лад но вино“, те да ће се једи ни 
пра ви дока зи про на ћи на Косо ву, на 
Видов дан.

На тај начин, срп ска косов ска мито-
ло ги ја гра ди архе ти пе окле ве та ног 
јуна ка и јуна ка који изда је кне за на 
боји шту. Нарав но, те песнич ке димен-
зи је су биле нео п ход не, како би на 
какав-такав начин било „оправ да но“ 
вели ко видов дан ско стра да ње. У 
нашем наро ду веро ват но нај лак ше про-
ла зи реч „изда ја“, па није било тешко 
„жабу у воду нате ра ти“, тј. окре ну ти 
Срби на од реал ног ка апстракт ном, од 
тач ног ка нетач ном и искри ви ти му пер-
цеп ци ју.

Било како било, на Косо ву није било 
изда је, а исти ни за вољу, таква при ча 
не би више про шла ни у заба ви шту. 
Довољ но је само зами сли ти јед ног про-
сла вље ног вите за како бежи са сво је 
тери то ри је, Косо ва, те га оста вља на 
милост и неми лост тур ским пљач ка ши-
ма. Да није глу по, било би тра ги ко мич-

но. Дакле, тре ба ло би забо ра ви ти бај ке 
и суо чи ти се са чиње ни цом да Вук није 
ника да издао Лаза ра, него је након 
њего ве поги би је окле ве тан, како би 
изгу био дина стич ку бор бу про тив кне-
ги ње Мили це коју је Црква без ре зер вно 
подр жа ва ла. Изгле да да је Вуков једи-
ни и нео про сти ви „грех“ био тај што је 
пре жи вео бит ку, за раз ли ку од Лаза ра, 
без обзи ра на чиње ни цу да је на свом 
кри лу „самлео“ Јаку бо ву коњи цу.

У песма ма наста лим након бит ке, 
упа дљи во се поми ње Вуко ва изда ја, 
Мило шев завет и Лаза ре во цар ство 
небе ско. Моти ви изда је и све сне жртве 
под у пр ли су мит о косов ском стра да њу, 
при крив ши можда нехо ти це пра ву исти-
ну о боју. У ствар ном живо ту, кне же ва 
вече ра би могла да се ока рак те ри ше 
као послед ње саве то ва ње пред бој, 
током којег, могу ће да је било изве сних 

Кнез Лазар
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несу гла си ца међу вла сте лом.
Међу нај звуч ни јим сти хо ви ма, издва-

ја ју се они који опи су ју сила зак Све тог 
Или је на Косо во, како би Лаза ру пону-
дио да „иза бе ре суд би ну“. Не тре ба 
смет ну ти са ума да су хри шћан ски све-
ци носи ли атри бу те ста ро сло вен ских 
бого ва који су били рат ни ци. Кон крет-
но, Све ти Или ја је сли ка и при ли ка бога 
Перу на којем су се древ ни Срби моли-
ли пред боје ве, јер Перун је био чувар 
све та живих, одно сно „овог све та“.

„Царе Лазо чести то коле но, коме ћеш 
се при во ле ти цар ству?

Или волиш цар ству небе ско ме или 
волиш цар ству земаљ ско ме.

Ако л’ ћеш се при во ле ти цар ству, 
при во ле ти цар ству земаљ ско ме,

Седлај коње, при те жи кола не, а јуна-
ци сабље при па суј те,

Па на Тур ке јуриш учи ни те – сва ће 
тур ска изги ну ти вој ска“.

То је Лаза ру био први пред лог дат од 
бога, међу тим кнез је поже лео веч ну 
сла ву, како никад више нико не би 
могао да баци љагу на срп ски народ.

„Ако л’ волиш цар ству небе ско ме, ето 
теби Само дре же цркве,

Па при че сти и наре ди вој ску, сва ће 
тво ја изги ну ти вој ска, 

Ти ћеш царе с њоме поги ну ти.“
Лазар се одлу чио за небе ско цар-

ство, како каже народ но лоше римо ва-
но пра зно вер је, за све сну жртву и одла-
зак у смрт.

Нај ми сте ри о зни јег јуна ка, који је 
оста вио нај ду бљи траг у срп ској вите-
шкој ери, народ на песма при ка зу је као 
заве ре ни ка који је на пре ва ру убио тур-
ског сул та на нека квим перо ре зом. Мит 
о Мило ше вом под ви гу ево лу и ра од 
при че о 12 заве ре них вел мо жа, затим 
се под виг одно си на тро ји цу, Косан чић 
Ива на и Топли цу Мила на уз Мило ша, 
да би се на кра ју закљу чак свео на то 
да је само један окле ве та ни витез 
“мати рао“ Тур ке. На тај начин мит 
поста је обим ни ји, а исти на про зир ни ја 
и тања и на кра ју - небит на.

Тешко је и зами сли ти да је Мурат на 
Косо ву седео и јео бакла ве чека ју ћи 
хри шћа ни на да га уби је на пре ва ру. 
Мурат је био мудар држав ник, вешт 
рат ник и вој ско во ђа који је у бит ку сту-
пио нао ру жан на бор бе ном коњу, окру-
жен јани ча ри ма чија је све та дужност 
била да га зашти те и изги ну за њега. 

Биће да се деси ло нешто посве дру го 
што се тиче послед њих тре ну та ка 
Мура то вог живо та.

Народ не машта ри је и цркве но зла то 
које их је подр жа ва ло, узрок су томе да 
је упра во важан вели каш, који је имао 
нај ви ше успе ха на бој ном пољу, окле-
ве тан за сва вре ме на и непра вед но 
оцр њен. Јасно је да без Вуко ве подр-
шке, Лазар не би имао толи ку моћ 
током зад ње деце ни је, али упра во 
можда због тога, не испу шта ју ћи из 
вида ни њихов ње род бин ске везе, при-
ча о изда ји доби ла је дубљи кон текст. 
Навод но, баш у тре нут ку кад је Лазар 
био у нај же шћем окр ша ју у сре ди ни, 
Вук је са коња ни ци ма напу стио боји ште 
и оста вио таста на милост и неми лост 
Баја зи ту, не би ли пре у зео власт у 
Срби ји. Он се, дакле, повла чи с Косо-
ва, са сво је тери то ри је, која оста је 
нетак ну та након бит ке. Како то само 
зву чи кон тра дик тор но. Како год, срп ски 
јуна ци су жесто ко одбра ни ли Косо во, 
под не ли огром не губит ке и оте ра ли 
Тур ке из Срби је скроз до Једре на.

Што се тиче издај ста ва, да, било их 
је на Косо ву, мно го касни је, а још увек 
има мо при ли ку да их с неве ри цом 
посма тра мо сва ким даном. Чуд ног ли, 
онда, чуда што су Срби народ који нај-
ви ше држи до кул та мртвих пре да ка и 
јуна ка, нека ко пато ло шки.

У следећем броју:
Видовданско сунце

Вук Бран ко вић

Милош Оби лић

АТЛЕ ТИ ЧАР КА
ТАМА РА МИЛУ ТИ НО ВИЋ

Нај бо ља
у јуни ор ској
репре зен та ци ји 

Првен ство Бал ка на у атле ти ци за 
јуни о ре одр жа но је почет ком јула у 
румун ском гра ду Клу жу. Међу мла дим 
репре зен та тив ци ма Срби је била је и 
Румљан ка Тама ра Милу ти но вић. Она 
се над ме та ла у чети ри дисци пли не и 
пости гла изу зе тан успех, јер је у сва кој 
од дисци пли на осво ји ла меда љу.

У трци на 400 мета ра осво ји ла је 
брон за ну меда љу, док се у шта фе ти 
4x100 мета ра избо ри ла за нај сјај ни је 
одлич је. И дру гог дана првен ства, 
Тама ра је наста ви ла са успе шним 
насту пи ма, тако да је у трци на 200 
мета ра осво ји ла сре бр ну меда љу, док 
је у шта фе ти 4x400 мета ра дошла до 
брон за не меда ље.

Са ова квим ско ром од чети ри меда-
ље, Тама ра је била нај у спе шни ја так-
ми чар ка у репре зен та ци ји Срби је на 
овом Бал кан ском првен ству.

Тама ра Милу ти но вић је чла ни ца 
изу зет но успе шног Атлет ског клу ба 
Рума,  и уче ни ца је у Пољо при вред ној 
шко ли „Сте ван Петро вић Бри ле“, смер 
вете ри нар ски тех ни чар.

С. Џ.

Тама ра Милу ти но вић
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че тајан стве-
не ситу а ци је или 
неке дво стру ке игре, 

немој те зане ма ри ти потен ци јал-
ни ризик. Важно је да сачу ва те 
свој послов ни углед. Пре те ра на 
доза хра бро сти може да вам 
нашко ди. Емо тив ни сусрет са 
јед ном осо бом у вама покре ће 
лепе емо ци је. Избе га вај те 
тешку хра ну и више се кре ћи те. 

БИК: Сарад ни ци 
има ју добре суге сти-
је, при хва ти те нове 
иде је које гаран ту ју 

боље резул та те или неси гур-
ност у зајед нич ком посло ва њу. 
Сусрет са јед ном осо бом тре-
нут но делу је врло поуч но и под-
сти цај но у сва ком погле ду. 
Делу је те пома ло узне ми ре но. 
Недо ста ју вам неки сна жни емо-
тив ни под сти ца ји, како бисте 
свој љубав ни живот учи ни ли 
довољ но инте ре сант ним. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема 
раз ло га да се пово-
ди те за лажним ути-
сци ма или да вас 

неко зава ра ва погре шном при-
чом о новим послов ним при ли-
ка ма. Уко ли ко трпи те послов ни 
неу спех, раз ми сли те о неким 
алтер на тив ним могућ но сти ма 
које вам сто је на рас по ла га њу. 
Суви ше јаки изли ви стра сти вас 
наво де на погре шан избор. 

РАК: Нове ком пли ка-
ци је на послов ној 
сце ни про из и ла зе из 
поку ша ја да се 

оства ри зајед нич ки дого вор око 
рас по де ле инте ре са. Нема раз-
ло га да пона вља те при чу која 
не оста вља пози ти ван одјек на 
ваше сарад ни ке. Посве ти те 
више пажње воље ној осо би и 
зајед нич ким пла но ви ма које 
има те. Оче ку је вас при јат но 
изне на ђе ње. У сјај ној сте пси хо 
- физич кој фор ми. 

ЛАВ: Не може те да 
пред ви ди те нови ток 
дога ђа ја на послов-
ној сце ни или нечи ји 

одго вор на зада ту тему. Нама 
раз ло га да се пона ша те пре ви-
ше раз ме тљи во у сусре ту са 
сарад ни ци ма, већ затра жи те 
нечи ју подр шку. Бри не те без 
пра вог пово да, парт нер тре нут-
но можда не жели да вам пове-
ра ва сво је мисли и осе ћа ња. 

ДЕВИ ЦА: Пажљи ви-
је ана ли зи рај те ком-
плет ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и 

сво је сарад ни ке. Посто је ства ри 
које зах те ва ју кре а тив но раз ми-
шља ње или одре ђе ну фазу 
инку ба ци је, пре него што доне-
се те неку конач ну одлу ку. При-
ме ћу је те да неко у вама побу ђу-
је вели ко инте ре со ва ње и да 
вас асо ци ра на при јат не успо-
ме не. 

ВАГА: Делу је те врло 
про ми шље но и про-
ве ра ва те раз ли чи те 
инфор ма ци је које ути-

чу на послов не пре го во ре. Оба-
зри вост је пожељ на, али нема 
раз ло га за пре те ри ва њем. 
Сарад ни ци има ју пра во на дру га-
чи је ста во ве. Поне кад посту па те 
суви ше стро го пре ма осо би која 
има добру наме ру, али не успе ва 
у пот пу но сти да вам доча ра сво је 
емо тив не дожи вља је. 

ШКОР ПИ ЈА: Потре-
бан вам је додат ни 
опрез у сусре ту са 
сарад ни ци ма и при-

ли ком про це не нових послов них 
при ли ка. Нема потре бе да скре-
ће те пажњу на себе или да ула-
зи те у неке сум њи ве пре го во ре. 
Тре нут но љубав и задо вољ ство 
можда не иду у зајед нич кој ком-
би на ци ји. Парт нер изне на да 
поста вља пита ња која у вама 
под сти че емо тив ну нела год ност. 

СТРЕ ЛАЦ: Посто је 
ства ри које не тре ба 
да чини те у афек ту 
или на осно ву првог 

импул са који има те. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну 
о вашим резул та ти ма. Сарад ња 
је нужна али не по сва ку цену 
или на неки улти ма ти ван начин. 
Потру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу која одго-
ва ра вашем уку су.

ЈАРАЦ: Заин те ре со-
ва ни сте за нечи ју 
послов ну пону ду или 
за ком би на ци ју која 

обе ћа ва дво стру ки доби так. Пре 
него што доне се те конач ну одлу-
ку, саслу шај те сво је сарад ни ке и 
при хва ти те кори стан савет. Неко 
вас инспи ри ше на додат но анга-
жо ва ње и добро рас по ло же ње 
. Освр ни те се око себе, јер увек 
посто је насме ја на лица. 

ВОДО ЛИ ЈА: Поне кад 
све изгле да тако 
рела тив но, сто га 
немој те доно си ти 

закљу чак на осно ву првог ути ска 
и без кон сул та ци је са бли ским 
сарад ни ци ма. Осло ни те се на 
нечи ји савет и на зајед нич ку про-
це ну. Важно је да пра вил но 
дефи ни ше те сво је циље ве. Неко 
име сна жно да уста ла са ваше 
мисли и осе ћа ња. Потру ди те се 
да испу ни те парт не ро ва оче ки ва-
ња. 

РИБЕ: Избе га вај те 
пре те ра но екс по ни ра-
ње у дру штву сарад-
ни ка и немој те при ча-

ти о ства ри ма које можда пред-
ста вља ју ризик за веше послов-
не инте ре се. Потреб но је да 
сми сли те неку резер вну вари јан-
ту, јер увек посто ји фак тор изне-
на ђе ња. Буди те про ми шље ни и 
уздр жа ни пред бли ском осо бом. 
Пажљи ви је ана ли зи рај те свог 
парт не ра. 

VREMEPLOV
17. јул

1917. Бри тан ска кра љев ска 
ку ћа про ме ни ла је сво је име 
Сакс-Ко бург-Го та у Винд зор 
због ан ти не мач ког рас по ло же-
ња у Бри та ни ји то ком Пр вог 
свет ског ра та. 
1946. У Бе о гра ду је по гу бљен 
Дра го љуб Дра жа Ми ха и ло вић, 
ге не рал кра љев ске ју го сло вен-
ске вој ске и во ђа чет нич ког 
по кре та у Дру гом свет ском 
ра ту. 

18. јул
1942. Нем ци, у Дру гом свет-
ском ра ту, уз по моћ до мо бра-
на, на кон ви ше од ме сец да на 
бор би, по бе ди ли пар ти зан ске 
сна ге на пла ни ни Ко за ри, у 
се ве ро за пад ној Бо сни. Спа ље-
на су се ла, а око 50.000 љу ди 
од ве де но је у ло го ре. 

19. јул
1877. Одр жан пр ви те ни ски 
тур нир у Вим блдо ну. По бе дио 
је ен гле ски те ни сер Спен сер 
Гор. 
1980. У Мо скви отво ре не 22. 
Олим пиј ске игре, ко је је бој ко-
то ва ло ви ше од 40 зе ма ља 
због со вјет ске ин ва зи је на 
Ав га ни стан. 

20. јул
1944. Не мач ки пу ков ник Кла ус 
Шенк, гроф фон Шта у фен берг, 
по ку шао је атен тат на на ци-
стич ког ли де ра Адол фа Хи тле-
ра под ме та њем бом бе под 
ње гов сто у бун ке ру „Вуч ја 
ја ма“ код Бер ли на. Хи тлер је 
лак ше ра њен, а за ве ре ни ци су 
по гу бље ни. 
1969. Аме рич ки ко смо на ут Нил 
Армстронг по стао је пр ви чо век 
ко ји је сту пио на Ме сец. 
Армстронг је бо ра вио на Ме се-
цу два са та и 21 ми нут, по сле 
че га се вра тио на све мир ски 
брод Апо ло-11. 

21. јул
1542. Па па Па вле III фор ми рао 
је ин кви зи ци ју - кон гре га ци ју 
кар ди на ла са овла шће њи ма 
да про го не је ре ти ке, ка ко би 
по ја чао бор бу про тив про те-
стан ти зма.

22. јул
1934. Аме рич ког пљач ка ша 
ба на ка и уби цу, др жав ног 
не при ја те ља „број је дан“ Џо на 
Ди лин џе ра, у Чи ка гу су, на кон 
13 ме се ци по те ре, уби ли аген-
ти Фе де рал ног ис тра жног 
би роа.

23. јул
1982. Ме ђу на род на ко ми си ја 
за лов на ки то ве до не ла је 
од лу ку о пот пу ној за бра ни 
ко мер ци јал ног ло ва на ки то ве. 
За бра на је сту пи ла на сна гу 
1985.
2003. У Мо ста ру је све ча но 
отво рен мост чи ја је об но ва 
тра ја ла се дам го ди на. Ста ри 
мост, ко ји је био сим бол тог 
гра да, сру ши ли су 9. но вем бра 
1993. при пад ни ци Хр ват ског 
ви је ћа од бра не (ХВО).

HOROSKOP

Сре да, 17. (4) јул  
Св. Андреј Крит.; Све ти све ште-
но муч. Сава Гор њо кар ло вач ки  

Четвр так, 18. (5) јул  
Пре по доб ни Ата на си је Атон ски; 
Све ти Сер ги је Радо ње шки

Петак, 19. (6) јул  
Пре по доб ни Сисо је Вели ки

Субо та, 20. (7) јул  
Пре по доб ни Тома Мале ин; Све-
та муче ни ца Неде ља

Неде ља , 21. (8) јул  
Све ти вели ко му че ник Про ко пи-
је

Поне де љак, 22. (9) јул  
Свешт муч. Пан кра ти је. Св. Тео-
дор; Св. муч. Гла моч ки и Кулен-
ва куф ски

Уто рак, 23. (10) јул  
Све тих 45 муче ни ка из Ники по-
ља; Преп. Анто ни је Печер ски

Crkveni
kalendar

• Не пре ки дај ме док те 
забо ра вљам! После 
морам све из почет ка ..
• Од кад сам почео да 
пијем табле те за мрша
вље ње, изгу био сам 20 
евра.
• Паук је глав ни носи лац 
Срп ске ауто мо бил ске 
инду стри је. 

Пита са
бре сква ма

Састој ци: 1/2 кг тан ких кора, 
150 гра ма шеће ра, кило грам бре-
скви, 4 јаја, 4 каши ке гри за, 150 
гра ма сувог гро жђа, 50 мили ли та-

ра уља, 1/2 пра шка за пеци во
При пре ма: Јаја уму ти те са 

шеће ром, додај те гриз са пра-
шком за пеци во, суво гро жђе, уље 
и све добро изјед на чи те. Прву 
кору раши ри те на сто и мало поу-
љи те. Бре скве опе ри те, па ољу-
шти те и исе ци те на кри шке. Дру гу 
кору нама жи те филом од јаја са 
јед но 2-3 каши ке. Ста ви те тре ћу 
кору и пре ма жи те филом и на дну 
поре ђа ти ољу ште не бре скве. 
Савиј те кра је ве па увиј те у ролат. 
Тако ура ди те са оста лим рола ти-
ма. Пеци те на 200 Цел зи ју са око 
50 мину та.
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Госпо да

Новак Ђоко вић је осво јио Вим-
блдон дру ги пут заре дом. Ово му 
је укуп но пета титу ла на овом 

пре сти жном так ми че њу.
Шта рећи осим да човек наста вља 

да пише исто ри ју и делу је као да неће 
ско ро ста ти. Не тре ба забо ра ви ти 
чиње ни цу да Новак има 32 годи не. У 
овом момен ту он јед но став но делу је 
непо бе ди во.

У мечу за пам ће ње добио је Роџе ра 
Феде ре ра, и то у нај ду жем фина лу 
ика да оди гра ном на Вим блдо ну. Пет 
сати су маха ли реке ти ма ова дво ји ца. 
Било је тешко седе ти и гле да ти. Да ли 
може те да зами сли те како је тек било 
њима на тере ну?

Ђоко вић је ина че спа сао две меч 
лоп те. Послед њи којем је то пошло за 
руком, а да је осво јио титу лу, био је 
Аме ри ка нац Боб Фал кен бург. Деси ло 
се то рела тив но ско ро – 1948. годи не. 
Шалу на стра ну, ова кав пода так гово ри 
у при лог чиње ни ци да смо ствар но 
све до ци писа ња исто ри је јед ног од 
нај ста ри јих спор то ва.

Мислим да је овај послед њи тур нир 
у Лон до ну био спе ци фи чан. Веро ват-
но и исто риј ски. Да оста ви мо по стра-
ни спек та ку лар но фина ле и број ке које 
су га пра ти ле. На овом Грен сле му је 
сви ма који су сум ња ли поста ло јасно 
да су Феде рер, Надал и Ђоко вић три 
нај бо ља игра ча у исто ри ји овог спор-
та. Сва тро ји ца су доми нант но сти гли 
до полу фи на ла. Она ко мато ри и, човек 
би рекао истро ше ни, одр жа ли су лек-
ци ју из тени са сва ком клин цу који им је 
иза шао на црту.

Било је ужи ва ње гле да ти сва ки 
њихов наступ. Сада већ иску сни 
лисци, уме ју јако добро да се при пре-
ме за меч и иско ри сте све сла бо сти 
про тив ни ка. Недав но се поја ви ла при-
ча о томе како сва тро ји ца већ уве ли ко 
кори сте услу ге ана ли тич ких аген ци ја и 
напред ну ста ти сти ку како би што боље 
упо зна ли сво је про тив ни ке. Искре но, 
не знам зашто се дигла фама око тога, 
као да је то нешто забра ње но и немо-

рал но. Феде рер и Надал јед но вре ме 
чак нису хте ли ни да при зна ју да кори-
сте ту тех но ло ги ју. Исти на је да се то 
ради у сва ком спор ту. Па мај ку му, не 
може те оче ки ва ти од Феде ре ра да се у 
сво јој 38. годи ни витла по тере ну са 
неким тамо клин ци ма. Што си ста ри ји, 
тра жиш начин да се што мање умо риш 
а да одра диш посао. Ова тро ји ца су у 
томе махе ри.

Да на тре ну так забо ра ви мо и на 
тенис. Посто је разна мишље ња о игра-
чи ма из вели ке трој ке. Неко ме је 
мато ри Швај ца рац анти па ти чан и хла-
дан. Дру ги не воле Нада ла и ири ти ра 
их њего во бесо муч но извла че ње гаћа 
из дупе та. У фина лу у неде љу је цео 
ста ди он нави јао про тив Ђоко ви ћа. 
Сва ко има пра во на сво је мишље ње, 
али јед на ствар је сигур на – они су 
госпо да.

Нико од њих није имао скан да ле, 
био пове зи ван са нека квим кура-
ва ма, пра вио инци ден те, крао, 

варао... Иде ал ни узо ри гене ра ци ја ма 
које дола зе. И то је оно што их поста-
вља изнад већи не оста лих врхун ских 
спор ти ста у овом момен ту. Довољ но је 
само виде ти како енгле ска прин це за 
пру жа руку Ђоко ви ће вој мај ци уз речи 
„Мора да сте поно сни на свог сина”.

После све га што смо виде ли у Лон-
до ну у послед ње две неде ље, оста је 
нам само да се нада мо да ће ово писа-
ње исто ри је потра ја ти. Јер, кад ова 
тро ји ца оду у пен зи ју, тешко да ће нас 
неко нате ра ти да са ова квом пажњом 
гле да мо лоп ти цу како ска ку ће са јед-
ног кра ја тере на на дру ги. 

После све га што смо 
виде ли у Лон до ну у 

послед ње две неде ље, 
оста је нам само да се 

нада мо да ће ово
писа ње исто ри је

потра ја ти. Јер, кад ова 
тро ји ца оду у пен зи ју, 
тешко да ће нас неко 

нате ра ти да са ова квом 
пажњом гле да мо

лоп ти цу како ска ку ће
са јед ног кра ја тере на

на дру ги
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БРАНКО НОВАКОВИЋ, ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СПОРТСКОГ САВЕЗА ШИД

Спорт за све
Фун ци о нер ОО СНС 

Бран ко Нова ко вић и гене-
рал ни секре тар Спорт ског 
саве за на кон фе рен ци ји за 
меди је, у седи шту ОО СНС, 
гово рио је о раду спорт ских 
клу бо ва и спорт ских удру-
же ња, и наја вио спорт ске 
дога ђа је у наред ном пери-
о ду.

– Што се тиче Саве та 
за спорт и омла ди ну СНС 
је помо гао у орга ни за ци ју 
разних тур ни ра, сре ђи ва њу 

спорт ских тере на, помо гли 
смо у спорт ским рекви зи ти-
ма. Дони ра ли смо лоп те и 
мре же за одбој ку на песку, 
обез бе ди ли смо тре нер ке 
за уче сни ке шко ли це фуд-
ба ла у ФК Рад нич ком. У 
Јаме ни смо недав но дони-
ра ли табле и коше ве за 
школ ско игра ли ште, бици-
кли сти ма смо помо гли 
купо ви ном спорт ске опре ме 
– рекао је Бран ко Нова ко-
вић. Д. П. 

Бран ко Нова ко вић

СПО РТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ У ШИДУ

Побед ни ци пио ни ри 
„Рад нич ког”

Тур нир у малом фуд ба лу, за 
деча ке рође не 2004. годи-
не и мла ђе, одр жан је у уто-

рак, 9. јула на рено ви ра ном тере-
ну Уста но ве за физич ку кул ту ру и 
спорт ску рекре а ци ју „Пар ти зан”. 
Так ми че ње је одр жа но у окви ру 
Спорт ских ига ра мла дих Срби је, 
под нази вом „Coca - Cola куп“. На 
тур ни ру је уче ство ва ло 20 еки па, 
из Шида и Срем ске Митро ви це. 

Секре тар Спорт ског саве за 
Општи не Шид Бран ко Нова ко вић 
је задо во љан бро јем при ја вље них 
еки па.

– Оку пља ње 20 еки па је доказ 
да има мла дих фуд ба ле ра, само 
са њима тре ба ради ти. Има деце 
и из гра да, као и са села. Фуд бал 
има будућ ност, а децу тре ба ани-
ми ра ти – рекао је Нова ко вић.

Нема ња Црнић, коор ди на тор 

Спорт ских ига ра мла дих Срби је 
обја снио је зашто је Шид иза бран 
за дома ћи на овог тур ни ра.

– Шид зау зи ма јед но од зна чај-
ни јих места на мапи спорт ских 
гра до ва у Сре му, а има и дугу фуд-
бал ску тра ди ци ју – каже Црнић.

Тур нир је само један од број них 
спорт ских дога ђа ја који се одви ја ју 
у окви ру Спорт ских ига ра мла дих 
Срби је. Фокус је на мла дим спор-
ти сти ма и тре ба више деце анга-
жо ва ти у спор ту. У пла ну је да се 
сле де ће годи не одр же так ми че ња 
и у дру гим спор то ви ма.

Побед ник тур ни ра је пио нир ска 
еки па ФК „Рад нич ки” из Шида, која 
је у фина лу савла да ла еки пу ФК 
„Сло ге” из Ерде ви ка са 4:0. Мла ди 
фуд ба ле ри „Рад нич ког” наста ви ће 
так ми че ње, кра јем јула у Бео гра ду.

Д. П.

РАД МИ ЛА ЗАГО РАЦ
ВРХУН СКА СПОР ТИ СКИ ЊА

Општи на пома же одла зак 
на Европ ско првен ство  
 

Наша атле ти чар ка Рад ми ла Заго рац нашла 
се међу 90 спор ти ста узра ста од 14 до 20 
годи на, чији труд и резул та те је пре по зна ла 
Вла да АП Вој во ди не и одлу чи ла да сти пен-
ди ра. Овим поте зом Покра јин ска вла да желе-
ла је да пока же да ува жа ва и подр жа ва мла-
де спор ти сте, као и да их моти ви ше да наста-
ве да се баве тим. 

Рад ми ла је мла да атле ти чар ка из Ири га, 
која се так ми чи у диза њу тего ва испред Клу-
ба за диза ње тего ва „Осми март“ Ириг и која 
ће нас ове годи не, као члан репре зен та ци је 
Репу бли ке Срби је пред ста вља ти у окто бру 
на европ ском првен ству у Буку ре шту.

Под се ћа мо да је Загор че ва у прет ход них 
годи ну дана оства ри ла изван ред не резул та-
те насту па ју ћи на про шлом европ ском так ми-
че њу одр жа ном у Мила ну, где је зау зе ла 4. 
место, затим је осво ји ла 1. место на међу на-
род ном купу „River Sava kup 2018“ на ком су 
уче ство ва ле чети ри земље из реги о на, а на 
„Open Bosnia 2018“ у кон ку рен ци ји од пет 
зема ља осво ји ла је 2. место. Ови резул та ти 
дове ли су је у 2018. годи ни на завид но 10. 
место на свет ској ранг листи диза чи ца тего ва 
у кате го ри ји до 44 кило гра ма.

Сле де ћи при мер који је дала Покра јин ска 
вла да и Покра јин ски секре та ри јат за спо рт и 
омла ди ну, а како би под ста кла Рад ми лу и 
дру ге мла де спор ти сте са тери то ри је ири шке 
општи не, Општин ско веће Општи не Ириг је 
на сед ни ци одлу чи ло, да суфи нан си ра одла-
зак Загор че ве на европ ско так ми че ње, у 
вред но сти од 40.000 дина ра.

Рад ми ла Заго рац и Сте ва н Кази ми ро ви ћ
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У Виши суд у Срем ској 
Митро ви ци, сти гла 
је опту жни ца про тив 

Душа на Мила но ви ћа (19) 
из Лаћар ка, због уби ства 
Вељ ка Васи ље ви ћа (17) 
из Лаћар ка, које се дого ди-
ло 12. јану а ра ове годи не. 
Како је рече но нашем листу 
из овог суда, опту жни ца је 
подиг ну та и нала зи се на 
испи ти ва њу. Док поро ди ца 
уби је ног мла ди ћа и даље не 
може да се опо ра ви после 
зло чи на, у раз го во ру за М 
Нови не отац Ники ца, не 
губи наду да ће прав да бити 
задо во ље на, као и да ће се 
уби ца нај стро жи је казни ти.

Ово уби ство је потре сло 
Лаћарак па и после шест 

месе ци, при ја те љи, позна-
ни ци, род би на, обо ји це мла-
ди ћа не могу да се опо ра ве 

од шока, када је одјек ну ла 
вест да је Душан, са четири 
убо да ножем усмр тио нај бо-

љег при ја те ља Вељ ка.
– Само ми зна мо како 

живи мо свих ових месе ци. Ја 

ЦРНА ХРОНИКА

Место тра ге ди је

У ВИШИ СУД У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ, СТИ ГЛА ОПТУ ЖНИ ЦА ЗА УБИ СТВО ВЕЉ КА 
ВАСИ ЉЕ ВИ ЋА (17) ИЗ ЛАЋАР КА

Поро ди ца и даље без одго во ра 

СМРТ МЛА ДИ ЋА ИЗ НОВЕ ПАЗО ВЕ И ПОСЛЕ ДЕСЕТ ГОДИ НА ОСТА ЛА НЕРАЗ ЈА ШЊЕ НА 

Да дожи ви мо и сазна мо,
ко нам је убио сина

– Пре чети ри годи не, 
последњи пут сам био у 
срем ско ми тро вач ком тужи-
ла штву, да питам има ли 
пома ка у иста зи пово дом 
уби ства мог сина, кажу и 
даље раде на том слу ча-
ју. Жеља нам је да док смо 
живи, супру га и ја, сазна мо 
зашто је наш син уби јен и 
ко је то ура дио – ова ко за 
М НОВИ НЕ гово ри Милој ко 
Сто јић, отац уби је ног Дра га-
на (32) из Нове Пазо ве. 

Ни после десет годи на од 
њего ве смр ти, још ништа се 
не зна, али поро ди ца Сто јић 
не губи наду да ће исти на 
иза ћи на виде ло. Мла дић, 
који је 20. децем бра 2009. 
годи не напу стио поро дич ну 
кућу у Ули ци Бран ка Ради че-
ви ћа у Новој Пазо ви, про на-
ђен је мртав, сутра дан око 18 
часо ва код бив ше „Напрет-
ко ве“ кла ни це на кра ју овог 
места. Прва прет по став ка је 
била, да је мла дић извр шио 
само у би ство, али обдук ци-
јом тела у Инсти ту ту за суд-
ску меди ци ну у Новом Саду 
утвр ђе но је да је смрт насту-
пи ла насил но.

Шта се запра во деси ло 
још увек ни истра жни орга ни, 

ни поро ди ца, не зна ју пра ву 
исти ну. Бар за сада, исти на 
је оти шла у гроб са покој ним 
мла ди ћем. На месту тра ге-
ди је, дана када је про на ђе-
но Дра га но во тело у јед ној 
про сто ри ји бив ше кла ни це, 
била је огром на локва крви, 

а тело покој ни ка про на ђе но 
је на дру гом месту, одно сно 
десе так мета ра даље.

– Мој син је имао сло мље-
ну вили цу, били су при мет-
ни удар ци тупим пред ме том 
у пре де лу носа и чела и на 
кости ма гла ве. То сам лич но 

видео и утвр дио пред њего-
ву сахра ну. Тако ђе, посто је 
и убо ди ножа у пре де лу вра-
та, са леве и десне стра не 
–  сећа се Милој ко.

Како каже, те коб не вече-
ри супру га Дра ги ца и њихо-
ва ћер ка Јеле на, када им 
је Дра ган рекао да иде да 
про ше та, ништа нису посум-
ња ле или при ме ти ле нешто 
нео бич но.  Дра ган је често 
имао оби чај да уве че оде у 
шет њу, а онда би се вра ћао 
кући и у сво јој соби опра-
вљао ком пју те ре, читао.

– Био је тих и миран, у шко-
ли одли чан уче ник, радио 
је јед но вре ме у кон тро ли 
лета на Аеро дро му „Нико-
ла Тесла“ у Сур чи ну. Кажу 
да је био врхун ски елек тро-
ни чар. Коли ко знам био је у 
добрим одно си ма са сви ма, 
па не могу ни прет по ста ви ти 
ко би могао уби ти мог сина 
– при ча неу те шни отац, који 
због боле сне супру ге није 
у могућ но сти да одла зи у 
Тужи ла штво.

– Дра га но ва мај ка, после 
овог стре са се раз бо ле ла, 
над њом је потре бан над зор 
24 сата и не могу да се одва-
јам од ње. Ћер ка се уда ла, 

Дра ган Сто јић
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Оде ље ње за при вре ду, локал ни еко ном ски раз-
вој, зашти ту живот не сре ди не и инспек циј ске посло ве 
Општин ске упра ве општи не Пећин ци, на осно ву чла на 
10. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Сл. 
Гла сник РС”, број 135/04 и 36/09) обја вљу је 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о под не том зах те ву о потре би про це не

ути ца ја на живот ну сре ди ну
Носи лац про јек та је „ТЕЛЕ КОМ СРБИ ЈА“ а.д. Бео

град, Таков ска 2.
Пред мет ни про је кат је Базна ста ни ца мобил не теле

фо ни је „Deč“ SM44 SMU44 SMO44.
Пред мет ни про је кат се реа ли зу је у Дечу, на кат. парц. 

388/1 к.о Деч, на тери то ри ји општи не Пећин ци. 
Пода ци и доку мен та ци ја из зах те ва носи о ца про јек та 

могу се доби ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ње за 
при вре ду, локал ни еко ном ски раз вој, зашти ту живот не 
сре ди не и инспек циј ске посло ве Општин ске упра ве 
општи не Пећин ци, Сло бо да на Баји ћа 5, кан це ла ри ја 
број 22 у пери о ду од 10-15 часо ва.

Сви заин те ре со ва ни-прав на и физич ка лица могу 
доста ви ти сво је мишље ње у писа ној фор ми на адре су 
Оде ље ње за при вре ду, локал ни еко ном ски раз вој, 
зашти ту живот не сре ди не и инспек циј ске посло ве 
Општин ске упра ве општи не Пећин ци, у Пећин ци ма 
Сло бо да на Баји ћа 5. 

На осно ву под не тог зах те ва, као и мишље ња заин те-
ре со ва не јав но сти која су при спе ла закључ но са 
29.07.2019. годи не Оде ље ње ће одлу чи ти о потре би 
про це не ути ца ја на живот ну сре ди ну за про је кат Базна 
ста ни ца мобил не теле фо ни је „Deč“ SM44 SMU44 
SMO44.

Оде ље ње за при вре ду, локал ни еко ном ски раз вој, 
зашти ту живот не сре ди не и инспек циј ске посло ве 
Општин ске упра ве општи не Пећин ци, на осно ву чла на 
10. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Сл. 
Гла сник РС”, број 135/04 и 36/09) обја вљу је 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о под не том зах те ву о потре би про це не

ути ца ја на живот ну сре ди ну
Носи лац про јек та је Мар ко Перо вић Бео градЗве

зда ра, Козар че ва 56.
Пред мет ни про је кат је Доград ња посто је ћег објек та 

скла ди штем за про из во де из асор ти ма на пољо при
вред не апо те ке.

Пред мет ни про је кат се реа ли зу је у Шима нов ци ма, на 
кат. парц. 1015 к.о. Шима нов ци, на тери то ри ји општи не 
Пећин ци. 

Пода ци и доку мен та ци ја из зах те ва носи о ца про јек та 
могу се доби ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ње за 
при вре ду, локал ни еко ном ски раз вој, зашти ту живот не 
сре ди не и инспек циј ске посло ве Општин ске упра ве 
општи не Пећин ци, Сло бо да на Баји ћа 5, кан це ла ри ја 
број 22 у пери о ду од 10-15 часо ва.

Сви заин те ре со ва ни - прав на и физич ка лица могу 
доста ви ти сво је мишље ње у писа ној фор ми на адре су 
Оде ље ње за при вре ду, локал ни еко ном ски раз вој, 
зашти ту живот не сре ди не и инспек циј ске посло ве 
Општин ске упра ве општи не Пећин ци, у Пећин ци ма 
Сло бо да на Баји ћа 5. 

На осно ву под не тог зах те ва, као и мишље ња заин те-
ре со ва не јав но сти која су при спе ла закључ но са 
29.07.2019. годи не Оде ље ње ће одлу чи ти о потре би 
про це не ути ца ја на живот ну сре ди ну за про је кат Доград
ња посто је ћег објек та скла ди штем за про из во де из 
асор ти ма на пољо при вред не апо те ке.

Из Вишег јав ног тужи ла-
штва у Срем ској Митро ви ци, 
у допи су нашем листу, наве-
де но је да тужи ла штво у 
сва кој ситу а ци ји, без изу зе-
та ка, увек када су испу ње ни 
закон ски усло ви, пред у зи ма 

све рад ње из сво је над ле-
жно сти које се одно се на 
гоње ње учи ни ла ца кри вич-
ног дела, па и у овом слу ча-
ју. Али, због истра ге која је и 
даље у току, не могу да дају 
инфор ма ци је. 

У току истра га

Место зло чи на

има свој живот. Ми се нада-
мо, да ћемо  пре наше смр-
ти, доче ка ти да сазна мо ко 
нам је убио дете – каже отац 
уби је ног мла ди ћа. 

Оста ло је без одго во ра и 
пита ње, где је Дра ган био од 

неде ље уве че, када је иза-
шао да се про ше та, па до 
13 часо ва и 25 мину та сутра 
дан, када је, како је кон ста-
то ва но на обдук ци ји, код 
њега насту пи ла смрт. 

С. Костић

сам почео да радим, тешко 
ми је, поку ша вам да доби јем 
одго вор зашто је то ура дио, 
али и даље га немам, каже 
отац Ники ца, док је њего-
ва супру га и Вељ ко ва мај ка 
Вели бор ка, поку ша ла да се 
вра ти на посао али после 
два дана је оду ста ла и још је 
на боло ва њу.

Како каже Ники ца, чуо је 
да је подиг ну та опту жни ца  
про тив осум њи че ног Душа-
на, али не кри је да је оче ки-
вао да ће она бити за тешко 
уби ство.

– И наш адво кат се исто 
надао, јер су посто ја ли сви 
еле мен ти. Зашто је тако 
суди ја одлу чио не зна мо. 
Оно што смо успе ли да 
сазна мо, за ово дело њему 
је запре ће на казна од пет до 
15 годи на затво ра. Огор чен 
сам морам да при знам, не 
кри је Вељ ков отац.

Зло чин који се десио на 
дечи јем игра ли шту у Ули-

ци Сло бо да на Пене зи ћа, 
када су се дво ји ца мла ди-
ћа прво посвађала у гра ду, 
а онда када су се вра ти ла 
сво јим кућа ма, наста ви ла 
расправљање путем пору-
ка на инста гра му, потре сао 
је и њихо ве вршња ке. Пре-
ма истра зи Душан је Вељ-
ку послао пору ку да иза ђе 
на игра ли ште, а када је он 
дошао, избо га је ножем. 
Два пута у бути ну, јед ном у 
раме и срце који је очи глед-
но био фата лан за мла ди ћа. 
Ни даље нису позна ти моти-
ви овог уби ства, док поро-
ди ца Васи ље вић оче ку је 
да ће се они откри ти током 
суђе ња.

Поро ди ца Васи ље вић 6. 
јула дава ла је шесто ме сеч-
ни помен Вељ ку. Род би на, 
при ја те љи, ком ши је, након 
оби ла ска гро ба настра да лог 
мла ди ћа, упа ли ли су све ће 
и на месту тра ге ди је.

 С. Костић


