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Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

КОН КУРС
ЗА ДО ДЕ ЛУ НО ВИ НАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

„Вла ди мир Вла да Ћо сић“
за ре пор та жу об ја вље ну у пи са ним ме ди ји ма
(штам па и ин тер нет пор та ли) за 2022. го ди ну

До де љу ју се три на гра де ко је се са сто је од по ве-
ље и нов ча ног из но са. Нов ча ни из нос за пр ву на-
гра ду је 500 евра, за дру гу 300 евра, а за тре ћу 200 
евра.

Жи ри ће ра ди ти у са ста ву: Дра го рад Дра ги че вић 
(ко лум ни ста М но ви на), Жар ко Ра кић (но ви нар 
и не ка да шњи уред ник По ли ти ке), Че до мир Ке-
цо (но ви нар и не ка да шњи ди рек тор но во сад ског 
Днев ни ка), Дра га на Пе јо вић (но ви нар – уред ник 
у не дељ ни ку НИН) и Де ја на Ива но вић (но ви нар – 
уред ник у По ли ти ци). 

На гра да ће би ти до де ље на пр ви пут. 
По зи ва ју се но ви на ри да об ја вље не ре пор та же у 

пе ри о ду од 1. сеп тем бра 2021. до 31. ав гу ста 2022. 
го ди не у тек сту ал ном и ПДФ фор ма ту ша љу на 
e-mail адре су re dak ci ja@m-no vi ne.co m са на зна-
ком „ЗА КОН КУРС“. Је дан ау тор мо же да по ша ље 
ви ше ре пор та жа.

На гра де ће би ти уру че не 1. ок то бра 2022. го ди не 
у Срем ској Ми тро ви ци.

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
066/643-73-53.

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

После пет годи на
поску пе ло одво же ње сме ћа

На сед ни ци Општин ског 
већа Рума, која је одр жа на 
9. јуна, дата је сагла сност 
на нови ценов ник РЈ „Чисто-
ћа“ ЈП „Кому на лац“. Реч је о 
про ме ни цене која се одно си 
на услу ге изно ше ња и одво-
же ња сме ћа, док тро шко ве 
депо но ва ња отпа да на Реги-
о нал ну депо ни ју сно си осни-
вач овог пред у зе ћа, одно сно 
Општи на. Пове ћа ње цена 
у про се ку изно си 25 про-
це на та, пре ра чу на то номи-
нал но цене су веће за један 
динар по ква драт ном метру, 
а при ме њи ва ле би се од 1. 
јула, уз прет ход но потреб но 
„зеле но све тло“ одбор ни ка 
СО Рума. Ваља ука за ти и да 
је ово прво пове ћа ње цена 
од 1. јану а ра 2017. годи не.

Обра зла жу ћи овај зах тев, 
дирек тор ЈП „Кому на лац“ 
Дра ган Панић је иста као 
да је кал ку ла ци ја пока за-
ла потре бу за знат но већом 
корек ци јом цене од чак 78 
про це на та, али да се, у 
дого во ру са локал ном само-
у пра вом, дошло до 25 про-
це на та. 

– То зна чи да ће номи нал-
но сва ки рачун бити уве ћан 
за 1,03 дина ра по ква драт-
ном метру обра чу на те повр-
ши не стам бе ног про сто ра. 
Зна чи, за стан или кућу од 
80 ква дра та рачун ће бити 
уве ћан за око 80 дина ра. 
Што се тиче села, тамо се 
рачун кал ку ли ше по чла ну 
дома ћин ства, тако да ће и 
то уве ћа ње изно си ти 39,72 
дина ра по јед ном чла ну. 
Ако дома ћин ство има два 
чла на, то је опет негде око 
80 дина ра већи месеч ни 
рачун, каже дирек тор Дра-
ган Панић. 

Он је наја вио и нову 
набав ку кон теј не ра и то 
већих од оних који су сада 
поста вље ни по сели ма, 
одно сно од седам куб них 
мета ра. Наи ме, поста вље-
ни се брзо пуне, па уме сто 
два пута недељ но, сме ће 
се одво зи гото во сва ки дан, 
што опет поску пљу је рад 
пред у зе ћа.

Пред сед ни ца Општи не 
Алек сан дра Ћирић каже да 
је један од раз ло га за пове-
ћа ње цене за услу гу одво-
же ња сме ћа и тај што је 
затво ре на депо ни ја у Руми и 

сада сме ће одво зи на Реги-
о нал ну депо ни ју „Срем - 
Мачва“. Дру ги раз лог је што 
се кре ну ло у све о бу хват ну 
зашти ту живот не сре ди не и 
на скуп штин ским сед ни ца-
ма је донет низ мера у том 
прав цу.

Она је наја ви ла и ско ра-
шњи поче так изград ње пре-
то вар не, одно сно тран сфер 
ста ни це која ће се нала зи ти 
код рум ског ази ла. На ову 
ста ни цу, када буде завр ше-
на, гра ђа ни ће моћи дово-
зи ти каба сти отпад који ће 
потом „Кому на лац“ одво зи-
ти на Реги о нал ну депо ни-
ју, те неће бити раз ло га за 
ства ра ње дивљих депо ни ја.

Општин ско веће је на 
овој сед ни ци, дало и сагла-
сност на реба ланс про гра ма 
посло ва ња ЈП „Гас - Рума“ 
за теку ћу годи ну. Прет ход-
них годи на је већи број рад-
ни ка оти шао у пен зи ју, а 
пред у зе ће није обез бе ди ло 
њихо ву заме ну. За нор мал-
но одви ја ње про це са рада у 
пред у зе ћу потреб но је запо-
сли ти више рад ни ка. Реба-
ланс про гра ма посло ва ња 
се одно си само на пре ра-
спо де лу сред ста ва одре-
ђе них за ста ро за по сле не и 
ново за по сле не рад ни ке.

С. Џаку ла

У свим сели ма смо поста-
ви ли кон теј не ре како би 
спре чи ли ства ра ње дивљих 
депо ни ја. Ми упра во доби ја-
мо вели ка сред ства из Мини-
стар ства зашти те живот не 
сре ди не за еко ло ги ју, али 
и из свог буџе та издва ја мо 
зна чај на сред ства за сани-
ра ње и затва ра ње дивљих 
депо ни ја. Да бисмо спре чи-
ли ства ра ње дивљих депо-
ни ја поста вља ли смо по два 

и више кон теј не ра у месне 
зајед ни це у зави сно сти од 
њихо ве вели чи не. За то је 
потреб но мал те не сва ко-
днев но одно ше ње сме ћа, 
што тако ђе ути че на рад ЈП 
„Кому на лац“ у сми слу веће 
потро шња гори ва, а суо че ни 
смо са тре нут ном ситу а ци-
јом уве ћа ња цена енер ге-
на та, одно сно гори ва, каже 
пред сед ни ца Алек сан дра 
Ћирић. 

Алек сан дра Ћирић:
Без дивљих депо ни ја

Сед ни ца Општин ског већа

Алек сан дра Ћирић Дра ган Панић
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Про лећ на ки ша исти не
Ако су пре по се те не мач ког кан це

ла ра Ола фа Шол ца гра ђа ни 
Ср би је би ли пре те жно про тив 

при сту па ња Европ ској уни ји, са  44 
одсто „против” наспрам 35 одсто „за”,  
про ти вље ње је по сле ње го ве по се те 
ве ро ват но по ра сло за још не ки про це
нат. 

Кан це лар је, на и ме, са оп штио Ср би
ји да не мо же у ЕУ без прет ход ног 
ме ђу соб ног при зна ва ња са Ко со вом. 

Пред сед ник Ср би је Алек сан дар 
Ву чић, на за јед нич ком обра ћа њу но ви
на ри ма по сле раз го во ра дво ји це 
ше фо ва др жа ва, ни је крио не при јат ну 
из не на ђе ност што је до са да шњи став 
ЕУ био да је све о бу хват на нор ма ли за
ци ја од но са са Ко со вом до вољ на за 
при јем Ср би је под усло вом да све дру
ге усло ве ис пу ни. 

Из не на ђе ност ис ку сног и про ниц љи
вог др жав ни ка као што је пред сед ник 
Ср би је мо ра се узе ти услов но, не у 
сми слу да се пред сед ник ми ну лих 
го ди на пре тва рао да не зна шта ће се 
на кра ју за тра жи ти од Ср би је, већ што 
је ра чу нао на оба зри вост ЕУ ра ди 
мо ти ви са ња обе ју стра на на спо ра зу
ме ва ње и ис пу ња ва ње Бри сел ског 
спо ра зу ма. Из не на ђе ност пред сед ни ка 
од но си се пре све га на пот пу но из јед
на ча ва ње прав них по зи ци ја Ср би је и 
тзв. Ре пу бли ке Ко со во. Као да су Ср би
ја и Ко со во би ли две др жа ве у ла ба вом 
са ве зу па се раз и шле због сит них 
не спо ра зу ма, као да Ср би ја ни је би ла 
др жа ва а Ко со во ње на по кра ји на 
не прав но оте та агре си јом НА ТО на 
Ср би ју 1999.

Не мач ки кан це лар је од ба цио до са
да шње пре не ма га ње ЕУ и ин ди рект но 
нам по ру чио да смо са ми кри ви што 
смо мо ти ва ци о ну фор му ла ци ју о „све о
бу хват ној нор ма ли за ци ји од но са“ са 
Ко со вом ту ма чи ли на ив но, као да 
ни смо зна ли да за пад ња ци ни ка да не 
ми сле она ко ка ко го во ре.

Има ли смо и до ка зе да за пад не 
ми сли оно што го во ри. На кон со вјет
ског бла го сло ва за ује ди ње ње две ју 
не мач ких др жа ва НА ТО је на ста вио да 
се ши ри до ру ских гра ни ца, иа ко је 
за пад дао ча сну реч да не ће. Ре зо лу
ци ја Са ве та без бед но сти 1244, усво је

на јед но гла сно, га ран ту је Ср би ји су ве
ре ни тет над ју жном по кра ји ном али је 
за пад са да пот пу но иг но ри ше и под 
прет ња ма зах те ва од Ср би је при зна ње 
Ко со ва. Деј тон ски спо ра зум о ми ру у 
БиХ био је ве ли ко за пад њач ко до стиг
ну ће, али је са да пу зе ћим од у зи ма њем 
над ле жно сти Ре пу бли ци срп ској пу тем 
тзв. ви со ког пред став ни ка овај спо ра
зум у ве ли ком де лу по ни штен. Бри сел
ски спо ра зум, та ко ђе ве ли ко до стиг ну
ће ЕУ, ко ји је во дио осни ва њу За јед ни
це срп ских оп шти на, за пад на пу шта 
пре не ма жу ћим раз у ме ва њем шип тар

ског од би ја ња да ис пу не сво ју оба ве зу, 
а не мач ки кан це лар га ни у при шти ни 
ни у Бе о гра ду ни је јав но ни по ме нуо. 
Мин ски спо ра зум, ко ји је уре ђи вао 
од но се из ме ђу Ру са и Укра ји на ца у 
Укра ји ни, на пу штен је од за па да мо жда 
баш због све сног иза зи ва ња ак ту ел ног 
ра та.

Ру ку на ср це, ни ми не го во ри мо што 
одав на зна мо. Одав на зна мо да ЕУ 
тра жи ме ђу соб но при зна ње а го во ри
мо о ком про ми су са Ко со вом и та ко 
од ла же мо да се су о чи мо са исти ном.

Исто га да на ка да је не мач ки кан це

лар до нео у Ср би ју бла го сло ве ну про
лећ ну ки шу исти не, на ве ли ки део 
Ср би је сру чи ла се и пра ва обил на про
лећ на ки ша из пра вих обла ка, не мер
љи во зна чај на за би лан се про из вод ње 
хра не, као да нам по ру чу је да се др жи
мо за сво је ме сто на овом про сто ру.

Две бла го сло ве не ки ше за Ср би ју у 
истом да ну, јед на ки ша хра ни те љи ца 
са не ба а дру га ки ша не мач ке исти не, 
то ни су ма ли да ро ви ако зна мо њи хо ву 
вред ност.

Не ки ће нам при пи са ти по ли тич ки 
сар ка зам у си ту а ци ји ко ја нам де лу је 
без из ла зно, али та кви не при хва та ју да 
се без отре жње ња не мо гу про на ла зи
ти ко ри сне од лу ке. Да ље по сту па ње 
Ср би је на осно ву оп ти ми стич ког чи та
ња „све о бу хват не нор ма ли за ци је од но
са“ би ло би не ра зум на по ли тич ка ин ве
сти ци ја. 

Про лећ на ки ша не мач ке исти не 
спра ла је са на ше днев не по ли
ти ке за блу ду да смо Европ ској 

уни ји по треб ни по ли тич ки и вој но не у
трал ни. Не тре ба те ви на ма са осве
шта ном Ре зо лу ци јом 1244, са осве шта
ним ту ма че њем Деј тон ског спо ра зу ма. 
Ко сте ви да се др жи те пот пи са ног, да 
се др жи те ва ших исто риј ских ве за, ко 
сте ви да има те при ја те ље, ко сте ви 
да во ди те по ли ти ку? Га ји те жи та ри це, 
со лид но се хра ни те, играј те те нис и 
ра ђај те МВП у ко шар ци и че кај те бо ље 
до ба вља че га са не го што су Ру си. Ми 
смо у исто ри ји већ кре та ли на из во ри
шта ру ског га са и наф те, а што ни смо 
ус пе ли не зна чи да иду ћи пут не ће мо 
ус пе ти.

Оба зах те ва не мач ког кан це ла ра, 
при знај те Ко со во и уве ди те санк ци је 
Ру си ји, од би ла су се о зид уч ти во сти 
срп ског пред сед ни ка. Из слу жби Ми ни
стар ства за европ ске ин те гра ци је скре
ну та нам је па жња да смо у прет ход ној 
ко лум ни по гре шно на ве ли да је Вла да 
на ру чи ла ис тра жи ва ње Ип спо са о 
па ду ин те ре со ва ња Ср ба за при сту па
ње Европ ској уни ји. Из ви ња ва мо се 
због гре шке и љу ба зно пред ла же мо да 
га на ру чи. 

Би ло би за ни мљи во ка кво би ље 
ни че по сле Шол цо ве про ле ће ки ше 
исти не.
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Исто га да на ка да је 
не мач ки кан це лар до нео 
у Ср би ју бла го сло ве ну 
про лећ ну ки шу исти не, 
на ве ли ки део Ср би је 
сру чи ла се и пра ва обил
на про лећ на ки ша из пра
вих обла ка, не мер љи во 
зна чај на за би лан се про
из вод ње хра не. Две бла
го сло ве не ки ше за Ср би
ју у истом да ну, јед на 
ки ша хра ни те љи ца са 
не ба а дру га ки ша не мач
ке исти не, то ни су ма ли 
да ро ви ако зна мо њи хо
ву вред ност

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић



4 15. JUN 2022.  M NOVINE АКТУЕЛНО

У ШИМА НОВ ЦИ МА ОТВО РЕН НОВИ ПРО ДАЈ НО – СЕР ВИ СНИ ЦЕН ТАР КОМ ПА НИ ЈЕ 
„ТЕРА СРБИ ЈА“

Инве сти ци ја вред на
3,5 мили о на евра

Надам се да ћемо сарад њу коју смо до сада има ли поди ћи на виши ниво и да ће 
ком па ни ја „Тера Срби ја“ поста ти један од нај зна чај ни јих послов них парт не ра Општи
не Пећин ци – пору чио је Ђокић

Пред сед ник општи не Пећин ци Сини ша 
Ђокић при су ство вао је 10. јуна све ча ном 
отва ра њу ново и згра ђе ног про дај но  сер
ви сног цен тра ком па ни је Тера Срби ја 
(Ter ra Srbi ja) у Шима нов ци ма. Ова инве
сти ци ја вред на је пре ко 3,5 мили о на 
евра, а ком па ни ја је отва ра њем новог 
објек та обе ле жи ла и вели ки јуби леј – 20 
годи на посло ва ња у Срби ји.

Дирек тор ком па ни је Тера Срби ја Сини
ша Тома шић је у свом обра ћа њу рекао 
да су у ком па ни ји јако поно сни на нови 
обје кат, на који су, како је рекао, дуго 
чека ли.

– У 20 годи на посто ја ња овде у Репу
бли ци Срби ји од малог пред у зе ћа успе ли 
смо да изгра ди мо респек та бил но име, 
које мислим да сви зна ју као про фе си о
нал це и као заступ ни ке ком па ни је JCB. 
Енту зи ја зма и емо ци ја нам не недо ста је, 
мој тим је спре ман за нове иза зо ве и 
веру јем да ћемо у будућ но сти гра ди ти 
даље, као што смо гра ди ли до сада. 
Жели мо да дамо нај бо љи могу ћи сер вис 
нашим куп ци ма и да буде мо про фи та
бил на ком па ни ја, од које ће кори сти има
ти и наш вла сник и наши запо сле ни, а 
нарав но, и држа ва чије име носи мо у 

име ну наше ком па ни је, а то је Срби ја, 
рекао је Тома шић.

Пред сед ник Ђокић се захва лио ком па
ни ји што је инве сти ра ла у општи ну 
Пећин ци јер је, како је рекао, у пећи нач
кој локал ној само у пра ви пре по зна ла 
доброг парт не ра.

– Да није тако, веро ват но све ове ком
па ни је које послу ју у Шима нов ци ма не би 
биле овде. Надам се да ћемо сарад њу 
коју смо до сада има ли поди ћи на виши 
ниво и да ће ком па ни ја „Тера Срби ја“ 
поста ти један од нај зна чај ни јих послов
них парт не ра Општи не Пећин ци, пору
чио је Ђокић.

Свеч но сти су при су ство ва ли Art hur 
Scha ber, глав ни дирек тор Ter ra Hol din ga, 
Egon Zwin ger, вла сник Indu strie Hol din ga 
у чијем саста ву послу је и Тера Срби ја, 
Geor ge Bam ford, син вла сни ка кор по ра
ци је JCB и Sian Mac Leod, амба са дор ка 
Вели ке Бри та ни је у Срби ји.

Тера Срби ја је један од воде ћих 
дистри бу те ра гра ђе вин ске меха ни за ци је 
у Срби ји. Већ 20 годи на су гене рал ни 
заступ ник и овла шће ни сер ви сер рено
ми ра ног свет ског про из во ђа ча гра ђе вин
ске меха ни за ци је JCB из Вели ке Бри та
ни је. Ова ком па ни ја је део Ter ra Hol ding 
GmbH из Аустри је који има пред став ни
штва у 13 зема ља цен трал не и источ не 
Евро пе.

Д. С.
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СЕД НИ ЦА СО БЕО ЧИН ЗАКА ЗА НА ЗА ПЕТАК 10. ЈУН НИЈЕ ОДР ЖА НА

Одмет ну ти соци ја ли сти
сру ши ли кво рум соп стве ној 
скуп штин ској већи ни

Одбор ни ци Скуп шти не 
општи не Бео чин, после ско
ро тро ме сеч не пау зе, тре ба
ли су да одр же сед ни цу у 
петак 10. јуна. Међу тим, 
због недо стат ка кво ру ма то 
се није деси ло. Одбор ни ци 
Срп ске напред не стран ке се 
нису поја ви ли на зака за ној 
сед ни ци, али нису се поја
ви ла ни неки одбор ни ци, 
још увек вла да ју ће, Соци ја
ли стич ке пар ти је Срби је. У 
момен ту када се закљу чу је 
овај број нови на (поне де
љак 13. јун) не зна мо да ли 
ће бити одр жа на сед ни ца 

Скуп шти не која је зака за на 
за поне де љак у 18 часо ва. 
Нико од поли тич ких акте ра у 
Бео чи ну није могао са сигур
но шћу то да потвр ди нити 
да деман ту је. 

Тиме се ушло у пери од 
неиз ве сно сти када је у пита
њу функ ци о ни са ње бео чин
ске локал не само у пра ве. 
Послед ња сед ни ца Скуп
шти не општи не одр жа на је 
18. мар та, те уко ли ко се 
сле де ћа не одр жи до 18. 
јуна, у року од 90 дана, у 
Бео чи ну би по Зако ну о 
локал ној само у пра ви Вла да 

Срби је тре ба ла да уве ду 
при вре ме не мере.

Како смо у про шлом бро ју 
М нови на наја ви ли, нај ва
жни ја тема, сада већ отка за
не сед ни це за коју је био 
пред ви ђен оби мам днев ни 
ред, била је раз ма тра ње 
остав ке пред сед ни це 
општи не Бео чин Мир ја не 
Мале ше вић Мил кић. Она је 
на место пред сед ни це 
Општи не иза бра на из редо
ва одбо р ни ка СПС у авгу сту 
2020. годи не, да би 10. маја 
под не ла нео по зи ву остав ку 
обра зла жу ћи то „тешким 

поли тич ким при ти сци ма и 
уце на ма“. Да под се ти мо, на 
локал ним избо ри ма 2020. 
годи не СПС, одно сно листа 
„Соци ја ли сти Бео чи на“ 
оства ри ла је тесну већи ну у 
одно су на Срп ску напред ну 
стран ку и гото во две годи не 
у Бео чи ну врши власт са 
само јед ним одбор ни ком 
више.

Поде ле уну тар Одбор нич
ке гру пе „Соци ја ли сти Бео
чи на“ први је, пре ско ро 
годи ну дана, наја вио одбор
ник Обрад Бла го је вић исту
па ју ћи из Одбор нич ке гру пе, 
а тај потез су након под но
ше ња остав ке пред сед ни це 
Општи не, пову кле и одбор
ни це Сла ђа на Мир ко вић и 
Зори ца Зорић. 

Очи глед но је да соци ја ли
сти у Бео чи ну има ју огром не 
про бле ме да кон со ли ду ју 
сво је редо ве. Остав ка пред
сед ни це Општи не је сва ка ко 
наго ве сти ла про ме не у Бео
чи ну, а нео др жа ва ње сед ни
це Скуп шти не општи не 
пока зу је да би те про ме не 
могле бити коре ни те. Уко ли
ко се ни после 90 дана не 
одр жи сед ни ца Скуп шти не 
општи не Бео чин, уво ђе ње 
при вре ме них мера је изве
сно. Након тога могу ћи су и 
нови избо ри.

С. Ћосић

Без кво ру ма: Са сед ни це СО Бео чин
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У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ ЗАПО ЧЕ ТА АКЦИ ЈА ПРИ КУ ПЉА ЊА ПЕСТИ ЦИД НОГ ОТПА ДА

Добар одзив пољо при вред ни ка
Сед мог јуна запо че та је 

акци ја при ку пља ња пести цид
ног отпа да на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це. Тог дана 
отпад је при ку пљен у Јар ку и 
Шашин ци ма. Забе ле жен је 
добар одзив пољо при вред ни
ка.

– Овом акци јом шаље мо 
пору ку да смо ми град који 
бри не о свим врста ма отпа да, 
а овај отпад је вео ма битан за 
наше пољо при вред ни ке. Циљ 
је да зашти ти мо нашу живот ну 
сре ди ну, да отпад не би завр
шио у ата ри ма и на њива ма, 
већ да он буде одло жен на 
аде ква тан начин, изја ви ла је 
Души ца Павло вић, в. д. дирек
то ра митро вач ке Аген ци је за 
рурал ни раз вој.

Отпад од сред ста ва за 
зашти ту биља може бити ште
тан по око ли ну и може угро зи
ти здра вље људи и живо ти ња, 
зато је вео ма важно укло ни ти 
га пра вил но.

– У Јар ку је био сја јан одзив 
и похва лио бих пољо при вред
не про из во ђа че за саве сност. 
Наша акци ја тра је 10 дана и 
уко ли ко неко није у могућ но сти 
да дође у прет ход но зака за но 
вре ме у њихо вом селу, када се 
амба ла жа при ку пља, може то 
да учи ни ти на три стал не лока

ци је. То су Кузмин, Ман ђе лос и 
ста ра шеће ра на. Важно је 
прет ход но у пери о ду од 8 до 
14 часо ва оба ве сти ти Пољо
при вред ну слу жбу о томе или 
Месну зајед ни цу, рекао је Сте
ван Сав чић дирек тор Пољо
при вред не струч не слу жбе у 
Срем ској Митро ви ци.

Пољо при вред ни ци који 
доне су пести цид ни отпад 
доби ја ју потвр ду о том чину, 
јер је то један од усло ва да би 
апли ци ра ли на поје ди не кон
кур се. А. П.

Фото: Б. Т.
Души ца Павло вић Сте ван Сав чић

ЈКП „ТОПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Заме на дотра ја лог топло во да у „Орлу“
У току су радо ви на заме ни дела 

топло во да у срем ско ми тро вач ком насе
љу „Орао“. Посао је запо чет 16. маја и 
оче ку је се да ће бити завр шен до 20. 
јуна. Врши лац дужно сти дирек то ра Јав
но кому нал ног пред у зе ћа „Топли фи ка ци
ја“, Слав ко Сла до је вић, оби шао је радо

ве сед мог јуна и рекао да ће бити заме
ње но укуп но 210 мета ра топло во да. 

– Топло вод у овом насе љу је изгра ђен 
међу први ма у нашем гра ду, осам де се
тих годи на. Због дотра ја ло сти ћемо 
извр ши ти заме ну, а иско ри сти ће мо ову 
при ли ку да пове ћа мо капа ци тет топло во

да, за потре бе новог објек та Основ не 
шко ле „Јован Попо вић“. На тај начин 
ћемо обез бе ди ти сигур ни је снаб де ва ње 
и могућ ност при кључ ка нових кори сни ка, 
изја вио је Сла до је вић. 

Током про шле годи не заме ње но је 
изме ђу 300 и 400 мета ра топло во да у 
Срем ској Митро ви ци, пре ма речи ма 
Слав ка Сла до је ви ћа, а тај посао ће се 
одви ја ти кон ти ну и ра но док буде потре бе 
за тим.

– Оче ку је нас изме шта ње под ста ни це 
у ули ци Јевре ма Види ћа, у цен тру гра да, 
код нека да шње мод не куће. Тако ђе, 
заме на топло во да нас оче ку је и у насе
љу „Мар ко Пери чин Каме њар“, затим ће 
се мења ти изме њи ва чи у под ста ни ца ма, 
а ауто ма ти за ци ја на неко ли ко под ста ни
ца је у току. Ради мо око 20 под ста ни ца и 
заме на изме њи ва ча. Тај посао би тре ба
ло да тра је око месец дана, додао је 
Слав ко Сла до је вић.

Митро вач ка топла на финан си ра радо
ве соп стве ним сред стви ма у виси ни од 
око осам мили о на дина ра.

А. П.
Фото: Б. Т.

Слав ко Сла до је вић оби ла зи радо ве

Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска Митровица 
– Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Деца из Косов ске Гра ча ни це дошла су у 
посе ту уче ни ци ма Основ не шко ле „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки” у петак 10. јуна и у 
Срем ској Митро ви ци су бора ви ли током 
чита вог викен да. Тим пово дом је у шко ли 
орга ни зо ван про грам доче ка мали ша на. 
Поздра ви ли су их вршња ци, настав ни
ци и дирек тор шко ле, који им је поже лео 
добро до шли цу.

– Ово је једин стве на при ли ка да упо
зна ју нашу шко лу, наш град, јед ни дру ге и 
да се спри ја те ље са сво јим вршња ци ма. 
С дру ге стра не, наши уче ни ци ће сазна
ти све о усло ви ма живо та и шко ло ва ња 
вршња ка у нашој јужној покра ји ни. Надам 
се да се овом посе том неће завр ши ти 
наше при ја тељ ство. Захва лио бих се сви
ма који су уче ство ва ли у орга ни за ци ји, 
изја вио је Игор Дошен дирек тор Основ не 
шко ле „Бошко Пал ко вље вић Пин ки”.

Шко ла „Краљ Милу тин“ са Косо ва и 
Мето хи је и митро вач ка „Пин ки је ва“, до 
сада су више пута сара ђи ва ле, кроз орга
ни зо ва не хума ни тар не акци је при ку пља
ња и сла ња паке та и покло на деци са 
Косо ва и Мето хи је.

– Захва љу ју ћи Хума ни тар ној орга
ни за ци ји „Сви за Космет“, с који ма сам 
сара ђи ва ла уна зад седам, осам годи на 
и захва љу ју ћи мојој кће р ки, кре ну ла сам 
на Косо во, била у Косов ској Гра ча ни ци, 
упо зна ла децу из Основ не шко ле „Краљ 
Милу тин”. Моја жеља је била да се деца 
Сре ма и наше Срем ске Митро ви це упо
зна ју и да се дру же са децом са Косо ва, 
што су они при хва ти ли, рекла је учи те љи
ца Сне жа на Сла до је вић.

У току борав ка „Пин ки јев ци”  су сво јим 
вршња ци ма пока за ли зна ме ни то сти гра
да, кроз орга ни зо ва не посе те уста но ва ма 

кул ту ре и архе о ло шким лока ли те ти ма.
– Узбу ђе на сам што ћу упо зна ти нове 

дру га ре и што ћемо сте ћи нова при ја тељ
ства. Једва сам чека ла да се упо зна мо и 
да се дру жи мо зајед но, изја ви ла је Мела
ни ја Хор ва тић, уче ни ца четвр тог раз ре
да Основ не шко ле „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки.

За госте је при пре мљен инте ре сан тан 
про грам, а насту пио је и школ ски хор, 
којим дири гу је Алек сан дра Гару но вић.

– Ја сам прет по ста ви ла да ће бити за 
нас неки про грам, пред ста ва и слич но. 
И ја сам вео ма узбу ђе на сада, каза ла 
је Ната ли ја Бог да но вић, која је дошла у 
госте.

Деца из Косов ске Гра ча ни це су у Срем
ској Митро ви ци била до неде ље 12. јуна.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

ДЕЦА С КОСО ВА И МЕТО ХИ ЈЕ ПОСЕ ТИ ЛА ВРШЊА КЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Одр жа ва ње међу соб них
веза и при ја тељ ства

БАЗЕН „БОР КО ВАЦ“ РУМА

Купа ли шна сезо на почи ње 15. јуна
Ово го ди шња купа ли шна сезо на на 

базе ну „Бор ко вац“ у Руми почи ње 15. 
јуна, а прва три дана ће за све посе ти о це 
улаз бити бес пла тан. Базен сем купа ња, 
нуди и низ дру гих спорт ских и дру гих 
садр жа ја за посе ти о це: бес плат на шко ла 
пли ва ња, тур нир у баске ту, лет њи камп, 
кон цер ти, ноћ на купа ња...

Нови на је ове годи не да ће сва ког 
поне дељ ка бити бес пла тан улаз за децу 
до 12 годи на ста ро сти, али и ниже цене 
кара та рад ним дани ма у одно су на про
шлу годи ну. Тако је цена цело днев не 
ула зни це рад ним дани ма 300 дина ра, а 
до 15 часо ва 150 коли ко је и ула зни ца за 
сту ден те, ђаке и пен зи о не ре, ула зни ца 
за децу од 7 до 12 годи на је 100 дина ра, 

поро дич на 600, аз а мали ша не до 7 годи
на је бес пла тан улаз. Викен дом цело
днев на кар та је 400 дина ра, до 15 часо ва 
200 дина ра, коли ко је и за сту ден те, ђаке 
и пен зи о не ре, док је поро дич на 800 
дина ра. Сезон ска ула зни ца је 6.000 
дина ра, ула зни ца за сту ден те, ђаке и 
пен зи о не ре је 4.000, а син ди кал на 4.500 
дина ра.

Под се ти мо, почет ком маја су запо че ле 
при пре ме рум ског базе на за купа ли шну 
сезо ну. То је под ра зу ме ва ло испу шта ње 
воде из базе на, дез ин фек ци ју, чишће ње 
малог и вели ког базе на, уре ђе ње пла тоа 
и око ли не. 

Дру га фаза при пре ма се одно си ла на 
про ве ре исправ но сти фил те ра, меха нич

ких и дозир пум пи, док се тре ћа одно си
ла на пуње ње вели ког и малог базе на 
водом, тре ти ра ње хеми јом и пре чи шћа
ва ње воде. 

– Сви радо ви су поче ли на вре ме како 
бисмо спрем но доче ка ли пред сто је ћу 
лет њу сезо ну и како би наши посе ти о ци 
има ли нај бо ље могу ће усло ве за при ја
тан бора вак и ужи ва ње на свом оми ље
ном купа ли шту. Под се ћам да је про шла 
сезо на била рекорд на по бро ју посе ти ла
ца од 2015. годи не када је базен отво
рен. Лане смо има ли 35.000 посе ти ла ца, 
каже Игор Дамјан чук, дирек тор Спорт
ског цен тра у чијем саста ву је и рум ски 
базен.

С. Џаку ла

При јем за децу из Косов ске Гра ча ни це
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ПОСЕ ТА ЈАПАН СКОГ АМБА СА ДО РА ТАКА ХИ КА РУМИ

Наста ви ти при ја тељ ство
Амба са дор Јапа на у Срби

ји Кацу ма та Така хи ко посе тио 
је Руму и са пред сед ни ком 
Срп ско  јапан ског удру же ња 
„Срце Сре ма“ Нико лом Пјев
цом, прво је био гост у Град
ској кући, а потом и у Град ској 
библи о те ци и Герон то ло шком 
цен тру „Срем“. Ова њего ва 
посе та Руми про те кла је и 
у зна ку јуби ле ја  140. годи
шњи це успо ста вља ња при
ја тељ ских одно са Јапа на и 
Срби је.

Амба са дор Кацу ма та Така
хи ко и пред сед ни ца Општи не 
Алек сан дра Ћи рић и заме
ни ца пред сед ни ка Биља на 
Попо вић Јова но вић су, кроз 
раз го вор, потвр ди ли при ја
тељ ску и добру сарад њу две 
земље. Током ове дуге исто
ри је, Срби ја и Јапан су гаји ли 
не само одлич не дипло мат ске 
одно се, већ и добре одно се 
у обла сти еко но ми је, кул ту
ре, обра зо ва ња и раз во ја на 
локал ном нивоу.

Амба са дор Јапа на је потом 
са сарад ни ци ма посе ти Град
ску библи о те ку „Ата на си је 
Стој ко вић“ где је са мали ша
ни ма из „Поле тар ца“ одгле дао 
тра ди ци о нал ну јапан ску пред
ста ву „ками ши баи“  у пре во ду 
„папир но позо ри ште“. За њих 
су при пре мље не две пред ста
ве: јапан ска „Месе че ва прин
це за“ и наша „У цара Тро ја на 
козје уши“.

Кацу ма та Така хи ко је иста
као да је са пред сед ни цом 
Општи не раз го ва рао и о буду
ћој сарад њи. 

– У библи о те ци сам видео 
коли ко се овде негу је јапан ска 
кул ту ра, слу ша ју ћи деча ка 
како на гита ри сви ра јапан ску 
тра ди ци о нал ну песму, тако ђе 
и гле да ју ћи ками ши баи. То је 

ста ро тра ди ци о нал но јапан
ско папир но позо ри ште којим 
се при ча ју при че и при ка зу
ју илу стра ци је. Желим да се 
ово при ја тељ ство наста ви и 
да сам чешће овде, рекао је 
амба са дор Јапа на.

Нико ла Пје вац, пред сед ник 
Удру же ња срп ско јапан ског 
при ја тељ ства „Срце Сре ма“ 
је иста као да ово удру же ње 
посто ји 18 годи на.

– Одр жа ва мо добре одно се 
Срби је и Јапа на. Били смо у 

Град ској кући, затим у Град
ској библи о те ци а у Герон
то ло шком цен тру отва ра мо 
и сун ча ни сат са сим бо ли ма 
Јапа на пово дом 140 годи на 
при ја тељ ства. Ово је четвр
ти пут да амба са до ри Јапа на 
дола зе у Руму и има мо сјај ну 
сарад њу са амба са дом. Орга
ни зо ва ли смо уче ње јапан ског 
јези ка у шко ла ма, поста ви
ли јапан ски врт у „Вељ ко вој“ 
шко ли, има ли смо ради о ни це 
ори га ми ја, сад смо кре ну ли са 

овим позо ри штем. Ових дана 
поста је мо и чла но ви Свет
ске ками ши баи орга ни за ци
је. Од локал не само у пра ве 
смо доби ли део сред ста ва за 
сун ча ни сат, на чему смо им 
захвал ни, а дру ги део сред
ства смо сами при ку пи ли и 
уз помоћ дона то ра, рекао је 
Нико ла Пје вац и додао да ће 
Удру же ња ради ти на даљем 
про ду бља ва њу при ја тељ ства 
две земље.

С. Џаку ла

Прва зва нич на пре пи ска изме ђу две земље 
се дого ди ла 1882. годи не када се Милан 
Обре но вић, први срп ски краљ по осло бо ђе њу 
од Тура ка, обра тио тада шњем јапан ском 
цару Меи ђи ју, оба ве стив ши га о свом кру ни
са њу. Краљ Милан је у писму пору чио да су 
„вели ке европ ске силе, оку пље не на Кон гре

су у Бер ли ну 13. јула 1878. годи не све ча но 
при зна ле неза ви сност Срби је“ и да се след
стве но томе и кру ни сао. У одго во ру јапан ског 
цара је наве де но да Јапан при зна је Срби ју 
као неза ви сну држа ву. Упра во зато је 1882. 
годи на уста но вље на као Годи на при ја тељ
ства Срби је и Јапа на.

Први кон так ти у доба 
кра ља Мила на Обре но ви ћа

Јапан ски амба са дор у Град ској кући

У Бор ков цу су у току радо ви на 
изград њи петог хра ма у Руми. Нови 
пра во слав ни храм у гра ду посве ћен је 
чудо твор ној ико ни Пре све те Бого ро ди
це Мле ко пи та тељ ни це, а осве ће ње 
земљи шта на којем се храм гра ди било 
је 15. јула про шле годи не. Бла го сло вом 
Њего вог Пре о све штен ства Епи ско па 
срем ског Госпо ди на Васи ли ја и Посни
це Св. Саве са Све те Горе, у јулу ће у 
Руму бити доне та копи ја чудо твор не 
ико не Пре све те Бого ро ди це Мле ко пи

та тељ ни це којој се поди же храм у Бор
ков цу. Ова ико на ће оста ти трај но у 
ново по диг ну тој цркви у Бор ков цу. 
– Ова ква ико на се чува у хра му Св. 
Саве у Бео гра ду, у Тузли и још неко ли ко 
места наше Цркве, а у Сре му ће бити 
сме ште на и чува на у нашој Руми. На 
пра зник чудо твор не ико не Пре све те 
Бого ро ди це Мле ко пи та тељ ни це 16. 
јула биће упри ли че но Литур гиј ско про
сла вља ње са пра те ћим про гра мом, 
кон цер том и осве ће њем зво на и Крста 

за нови храм, каже про то пре зви тер  
ста вро фор Сре тен Лаза ре вић, архи је
реј ски наме сник рум ски. 
Под се ти мо, испод глав ног хра ма гра ди
ће се и пара клис, дру ги храм, који је 
посве ћен Пре по доб ном Пор фи ри ју Кав
со ка ли ви ту и то ће бити прва крип та у 
Сре му уре ђе на за бого слу же ња, као у 
хра му Св. Саве. При пра та хра ма биће 
посве ће на Све том вели ко му че ни ку 
Геор ги ју. 

С. Џаку ла

НОВИ ХРАМ У БОР КОВ ЦУ

Литур гиј ско про сла вља ње 16. јула

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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РУМ СКИ КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Подр шка Покра ји не
музич ком ства ра ла штву

Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић је уру чио 6. јуна у Срп ском 
народ ном позо ри шту у Новом Саду 281 
уго вор за финан си ра ње и суфи нан си
ра ње про је ка та из обла сти савре ме ног 
ства ра ла штва. То су про јек ти из обла сти 
књи жев ног ства ра ла штва и изда ва штва, 
сцен ског и музич ког ства ра ла штва и 
визу ел не умет но сти и мул ти ме ди је, а по 
овом кон кур су је издво је но 135 мили о на 
дина ра  37 мили о на више него про шле 
годи не. 

Миро вић је том при ли ком иста као да 
је циљ да се оства ри јед на врста балан
са изме ђу тра ди ци о нал ног, савре ме ног 
и модер ног изра за у кул ту ри и то кроз 
подр шку инсти ту ци ја ма са више де це
ниј ским тра ја њем и новим кре а тив ним 
прав ци ма. Он је наја вио и ско ра шње 
обја вљи ва ње сабра них дела ака де ми ка 
Мило ра да Екме чи ћа, Деја на Меда ко ви
ћа и Мати је Бећ ко ви ћа, а већ су обја
вље на сабра на дела Бори сла ва Михај
ло ви ћа Михи за. 

У обла сти музич ког ства ра ла штва 
сред ства је добио и рум ски Кул тур ни цен
тар „Бра на Црн че вић“. Ката ри на Фили
по вић, дирек тор ка ове уста но ве кул ту ре 
исти че да Кул тур ни цен тар тра ди ци о
нал но доби ја сред ства за два фести ва
ла: Фести вал там бу ра шких орке ста ра 
Срби је и Фести вал музич ких дру шта ва 
Вој во ди не. Углав ном уку пан износ доби
је них сред ста ва за ове фести ва ле је 
изме ђу 200 и 250.000 дина ра.

– Ове годи не су сред ства нешто уве
ћа на, тако да смо доби ли укуп но 300.000 
дина ра. Овај новац, укљу чу ју ћи бар још 
толи ко из соп стве них сред ста ва, рас по
ре ђу је мо за нео п ход не став ке као што 
су озву че ње, уре ђе ње сце не, послу же
ње изме ђу 500 и 600 уче сни ка, аутор ске 
хоно ра ре и слич но. Про шле годи не је 

там бу ра шка прак са упи са на као нема
те ри јал но кул тур но добро. Сви ра ње, 
пева ње, ком по но ва ње, изра да и поправ
ка инстру ме на та, све је то там бу ра шко 
уме ће и све га мање има, каже Ката ри на 
Фили по вић.

Она дода је да Рума има свој ГТО 
,,Бран ко Ради че вић“ као и ТО ,,Мати ја 
Губец“. 

– Про шле годи не нисмо успе ли да 
одр жи мо Фести вал там бу ра шких орке
ста ра, јер је коро на спре чи ла све саста
ве из земље и реги о на да дођу и то је 
била вели ка ште та. Там бу ра шких бан ди 
нема мно го ни у сусед ној Хрват ској, а то 
је све само још већи раз лог да се там бу
ра мора чува ти и него ва ти. Румља ни то 
чине кроз фести вал, иако поне кад наши 
при ја те љи там бу ра ши, када дођу у Руму 

на фести вал, у шали кажу ,,хај де да га 
одр жи мо, иако је на вештач ком диса њу“. 
Ипак ми га редов но одр жа ва мо и чини
ће мо то увек, јер ова прак са тра је од 
1989.годи не. Зато хва ла и покра јин ској 
Вла ди и Општи ни Рума , која буџе том 
увек издва ја сред ства за ове вред но сти 
које има ју тури стич ки, музич ки, кул тур ни 
и исто риј ски зна чај, рекла је Ката ри на 
Фили по вић.

Фести вал музич ких дру шта ва Вој во
ди не је наиз ме нич но јед не годи не орке
стар ски и хор ски, а дру ге годи не фол
клор ни. Про шле годи не је одр жан 57. 
ФМДВ са фол клор ним ансам бли ма. 

–Дакле, наста вља мо прак су, задо вољ
ни што има мо раз у ме ва ње и подр шку,л 
исти че дирек тор ка Фили по вић.

С. Џаку ла

Игор Миро вић уру чу је уго вор Ката ри ни Фили по вић

ГРАД СКИ ТРГ

Чишће ње и поли ра ње гра нит них пло ча
Ово го ди шње рум ско Кул тур но 

лето зва нич но би тре ба ло да поч не 
28. јуна, а доста садр жа ја из овог 
про гра ма се упра во одви ја на Град
ском тргу.

Чла но ви Општин ског већа су на 
сед ни ци одр жа ној кра јем маја доне
ли одлу ку да се гра нит не пло че на 
Град ском тргу дубин ски очи сте и 
испо ли ра ју. Овај посао би тре ба ло 
да се окон ча до тог дату ма.

Под се ти мо, Град ски трг у Руми је 
рено ви ран и добио је нови изглед 
пре 15 годи на и од тада нијед ном 
није био дубин ски чишћен. 

– Ове годи не ћемо кре ну ти у рено
ви ра ње Трга, јер види мо да је гра нит 
изгу био боју због тога што Трг ника да 
није дубин ски чишћен ни поли ран, те 

је изгу био свој ста ри сјај. Анга жо ва ли 
смо фир му која је спе ци ја ли зо ва на 
за ове врсте радо ва. Обе ћа ли су нам 
да ће Трг сија ти ста рим сја јем, а 
поред тога ми даље наста вља мо 
ула га ња која смо наја ви ли: то је 
заме на посто је ћих све тиљ ки, клу пи и 
кон зер ва ци ја самог Спо ме ни ка рево
лу ци је, каже Алек сан дра Ћирић, 
пред сед ни ца Општи не.

Локал на само у пра ва ће финан си
ра ти машин ско чишће ње и поли ра ње 
Град ског тра и тро то а ра у Глав ној 
ули ци са укуп но три мили о на дина
ра.

Радо ви на чишће њу Град ског трга 
су око 1,4 мили о на дина ра, а оста так 
се одно си на исте радо ве у Глав ној 
ули ци. С. Џаку ла

Град ском тргу вра ти ти ста ри сјај
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ПОКРА ЈИН СКА СРЕД СТВА ЗА СПОРТ СКЕ ОБЈЕК ТЕ

Расве та на тере ну ФК „Рад нич ки“
Игор Миро вић, пред сед ник 

Покра јин ске вла де  уру чио је 
7. јуна уго во ре пред став ни ци
ма локал них само у пра ва, 
шко ла и спорт ских цен та ра за 
финан си ра ње 38 про је ка та у 
обла сти изград ње, одр жа ва
ња и опре ма ња спорт ских 
обје ка та у АП Вој во ди ни, а за 
ове наме не је опре де ље но  
120 мили о на дина ра.

Реа ли за ци јом ових про је ка
та ће се уна пре ди ти  школ ска 
спорт ска инфра струк ту ра, јав
ни спорт ски тере ни и цен три 
доступ ни свим гра ђа ни ма, као 
и тре на жни цен три наме ње ни 
врхун ским спор ти сти ма.

Од 2016. годи не до данас, 
кроз кон кур се за спорт ску 
инфра струк ту ру је у Покар ји
ни уло же но око 730 мили о на 
дина ра и реа ли зо ва но 422 
про јек та.

– Ула га њем у ову област 
има ће мо мно го боље резул та
те, здра ви ју децу, задо вољ ни
је нави ја че и још већи број 
спор ти ста позна тих у све ту 
који ће допри не ти афир ма ци ји 
спор та и угле ду Срби је, пору
чио је Игор Миро вић.

Доде ли ових уго во ра је при
су ство вао и Дане Баста, 
покра јин ски секре тар за спорт 
и омла ди ну.

По овом кон кур су ири шка 
општи на је доби ла сред ства 

за финан си ра ње про јек та 
поста вља ња расве те на тере
ну ФК „Рад нич ки“ Ириг.

За ове радо ве је по кон кур
су Покра јин ског секре та ри ја та 
за спорт и омла ди ну доби је но 

три мили о на дина ра, док ће 
оста так потреб них сред ста ва 
за реа ли за ци ју про јек та обез
бе ди ти ири шка општи на из 
свог буџе та.

С. Џаку ла

Игор Миро вић и Тихо мир Стоја ко вић

СРП СКА ЧИТА О НИ ЦА

Покра јин ска сред ства
за пет про је ка та

Покра јин ска секре тар ка за 
кул ту ру, јав но инфор ми са ње 
и одно се с вер ским зајед ни
ца ма Дра га на Мило ше вић 
уру чи ла је 3. јуна у дво ри шту 
Архи ва Вој во ди не, уго во ре 
кори сни ци ма сред ста ва који 
су уче ство ва ли на кон кур су 
за финан си ра ње и суфи нан
си ра ње про је ка та у обла сти 
зашти те и очу ва ња кул тур ног 
насле ђа у АП Вој во ди ни.

При ли ком уру че ња ових 
уго во ра Дра га на Мило ше вић 
је иста кла да се добит ни ци 
сред ста ва баве једи ним изу
зет но важним послом а то је 
чува ње иден ти те та свих 
наци о нал них зајед ни ца на 
овим про сто ри ма.

Ове годи не је подр жа но 
167 про је ка та а за њихо ву 
реа ли за ци ју је опре де ље но 
52 мили о на дина ра.

Међу уста но ва ма чији рад 
је пре по знат и подр жан опре
де љи ва њем сред ста ва по 
кон кур си ма је и Срп ска чита

о ни ца у Ири гу. Ова уста но ва 
кул ту ре је доби ла сред ства 
за реа ли за ци ју про је ка та 
„Ката лог библи о те ка фру
шко гор ских мана сти ра“ и 
„Ико не на ста клу из колек ци
је Мили це и Бори сла ва 
Михај ло ви ћа“ . Тако ђе су 
доби је на и сред ства за купо
ви ну књи га за библи о те ку.

Срп ска чита о ни ца у Ири гу 
је доби ла и сред ства по кон
кур су за 

финан си ра ње и суфи нан
си ра ње про је ка та из обла сти 
књи жев ног ства ра ла штва и 
изда ва штва, сцен ског и 
музич ког ства ра ла штва и 
визу ел не умет но сти и мул ти
ме ди је. Уго во ре за ова сред
ства је 6. јуна уру чио добит
ни ци ма Игор Миро вић, пред
сед ник Покра јин ске вла де, а 
ради се о 135 мили о на дина
ра. 

– Ми смо доби ли сред ства 
у обла сти књи жев но сти и то 
за рад Фон да и доде лу награ

де „Бори слав Михај ло вић 
Михиз“, као и за струч ни скуп 
о Михи зо вом ства ра ла штву 
који ћемо орга ни зо ва ти у 
окто бру, пово дом сто го ди

шњи це њего вог рође ња, 
каже Вера Нов ко вић, дирек
тор ка Срп ске чита о ни це у 
Ири гу.

С. Џаку ла

Вера Нов ко вић и Дра га на Мило ше вић

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“ 

Уре ђе ње школ ског 
дво ри шта

ОШ „Доси теј Обра до вић“ у Ири гу се 
укљу чи ла у про је кат Очи сти мо и уре ди
мо око ли ну шко ле. 

– С обзи ром да се деца нај ви ше игра ју 
у школ ској башти при ме ти ли смо да око 
шко ле на трав ња ку, на каска да ма има 
доста баче них пла стич них кеса, папи ра, 
лимен ки и фла ша. Иза шли смо на терен, 
про шли ста зом иза шко ле, сли ка ли и 
вра ти ли се у учи о ни цу. После тога смо 
одлу чи ли да очи сти мо овај про стор. У 
ове наше актив но сти се укљу чио и наш 
домар, чика Лале, који нам је пома гао у 
овим актив но сти ма, каже дирек тор ка 
шко ле Гор да на Фодог. 

Тако су мали ша ни уре ди ли трав њак 
око шко ле, а потом су деца поста ви ла и 
табле са пору ка ма да се сви ми одго вор
но пона ша мо пре ма живот ној сре ди ни.

КАНА ЛИ ЗА ЦИ О НА МРЕ ЖА

У току радо ви
у дужи ни око
1,6 километара

У Ири гу су у току радо ви на изград њи 
дела кана ли за ци о не мре же који се одви
ја ју у две фазе. Прва фаза радо ва је 
запо че ла 12. апри ла а кана ли за ци ја се 
ради у три ули це: поче ло се прво у Кара
ђор ђе вој ули ци, а потом у ули ца ма Змај 
Јови на и Вука Кара џи ћа. Укуп на вред
ност ових радо ва је око 16 мили о на 
дина ра  12,5 мили о на дина ра је обез бе
ди ла Упра ва за капи тал на ула га ња Вој
во ди не, док је 3,5 мили о на дина ра обез
бе ди ла локал на само у пра ва. Дужи на 
кана ли за ци је које се ради у ове три ули
це је 600 мета ра, а радо ви би тре ба ло да 
се окон ча ју до 11. јула.

Ири шка општи на је доби ла сред ства и 
за дру гу фазу радо ва на кана ли за ци о ној 
мре жи и то од Покра јин ског секре та ри ја
та за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство. 

Вред ност ових радо ва је око 20 мили
о на, а кана ли за ци ја се ради у дужи ни од 
940 мета ра. 

Радо ви би тре ба ло да поч ну поло ви
ном јуна и то у делу Доси те је ве ули це, 
Ули це Сте ва на Гуду ри ћа и јед ном кра ку 
Ули це Ђоке Ђун ду ко ви ћа. 

Рок за завр ше так радо ва у окви ру ове 
дру ге фазе је, тако ђе, 90 дана.

Ура ђе на је и про јект но тех нич ке доку
мен та ци је за завр ше так кана ли за ци је у 
Врд ни ку за шта је ири шка општи на доби
ла око мили он дина ра. С. Џаку ла

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“

Ста би ли за ци ја
посло ва ња

На послед њој скуп штин ској сед ни ци у 
Ири гу, одбор ни ци су јед но гла сно усво
ји ли и изве штај о посло ва њу ЈП „Кому
на лац“ Ириг у првом квар та лу теку ће 
годи не које се реа ли зо ва ло у скла ду са 
посто је ћим про гра мом рада за ову годи
ну. 

– Пове ре не делат но сти извр ша ва не 
су редов но, уз  мак си мал но  кори шће ње 
рас по ло жи ве опре ме и анга жо ва ње свих 
запо сле них. И у овој годи ни акце нат смо 
ста ви ли  на пре ва зи ла же ње  про бле ма 
који су реме ти ли посло ва ње у прет ход
ном пери о ду, нор ма ли за ци ји и модер ни
за ци ји посло ва ња. Иако је током про те
кле годи не вели ки  део потра жи ва ња за 
извр ше не кому нал не услу ге напла ћен, а 
део заста ре лих потра жи ва ња отпи сан, 
и даље посто ји зна ча јан износ потра жи
ва ња за који се спро во де зако ном про
пи са не мере, у циљу пове ћа ња при ли ва 
сред ста ва,  иста као је в. д. дирек тор овог 
пред у зе ћа Милан Нов ко вић.

У првом квар та лу су редов но изми ри
ва не и оба ве зе пре ма запо сле ни ма, оба
ве зе по осно ву јав них при хо да, као и пре
ма бан ка ма и лизинг кућа ма.

Једи на кашње ња су код изми ре ња 
оба ве за пре ма доба вља чи ма, које се 
врши у скла ду са дина ми ком при ли ва 
сред ста ва, а при о ри тет има редов но сер
ви си ра ње теку ћих оба ве за.

У финан сиј ском изве шта ју за мину лу 
годи ну  који је доста вљен у закон ском 
року до кра ја мар та ове годи не  ука за но 
је да је ЈП „Кому на лац“ иска зао добит у 
посло ва њу од 128.791 динар.

– Руко вод ство пред у зе ћа, уз подр шку 
осни ва ча, наста ви ће свој рад на поди
за њу ква ли те та посло ва ња, пове ћа њу 
ликвид но сти и сол вент но сти пред у зе ћа, 
иста као је в. д. дирек тор Нов ко вић. 

Кра јем про шле годи не у ЈП „Кому на
лац“ су била запо сле на 22 рад ни ка, а од 
тог бро ја 17 њих на нео д ре ђе но вре ме, 
док је на кра ју првог квар та ла ове годи не  
број запо сле них био 27, а од тога на нео
д ре ђе но вре ме је запо слен 21 рад ник.

Про гра мом посло ва ња у овој годи ни 
пред ви ђе на је и сана ци ја згра де овог 
пред у зе ћа у Врд ни ку која се нала зи у 

изу зет но лошем ста њу. Нешто рани је но 
што је пла ни ра но, реа ли зо ва на је прва 
фаза која под ра зу ме ва сана ци ју кро ва 
и пла фо на, а даљи радо ви ће се реа ли
зо ва ти у скла ду са рас по ло жи вим сред
стви ма. 

У скла ду са напо ри ма да се побољ ша 
рад „Кому нал ца“ и посте пе но изми ре сва 
дуго ва ња и оба ве зе, про шле годи не  је 
пове ћа на и напла та потра жи ва ња, али 
се ишло и на ула га ње у опре му и објек те.

Наба вље на је нова кан це ла риј ска 
и ком пју тер ска  опре ма, кон теј не ри 
за одла га ње отпа да, купљен је ками
он поди зач и терет но вози ло.  Зна ча јан 
допри нос обна вља њу возног пар ка ири
шког „Кому нал ца“ дали су и Мини стар
ство  зашти те живот не сре ди не и Општи
на који су усту пи ли ками он сме ћар и 
елек трич ну ауто чи сти ли цу. 

– Сви ови пози тив ни трен до ви у опо
рав ку овог јав ног пред у зе ћа су пла ни ра
ни и за ову годи ну, у сми слу побољ ша ња 
услу га пре ма кори сни ци ма, редов ном и 
ква ли тет ном извр ша ва њу делат но сти 
чиме ће доћи и до пове ћа ња при хо да. 
Наста ви ће се актив но сти на раци о на
ли за ци ји тро шко ва у циљу успо ста вља
ња еко ном ски ефи ка сног  посло ва ња и 
покри ћа прет ход но наста лог губит ка, 
закљу чио је в. д. дирек тор Милан Нов
ко вић.

С. Џаку ла

Милан Нов ко вић

Дони ра на чисти ли ца



12 15. JUN 2022.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ТРИ УМЕТ НИЧ КА ПРО ЈЕК ТА ЗА ДЕЦУ И МЛА ДЕ У ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ ДОБИ ЛА 
ПОДР ШКУ ПОКРА ЈИ НЕ И РЕПУ БЛИ КЕ

Афир ма ци ја кул тур ног
ства ра ла штва мла дих на селу

Кул тур ни цен тар Пећин ци и 
ове годи не ће уз подр шку Мини
стар ства за кул ту ру и јав но 
инфор ми са ње, Покра јин ског 
секре та ри ја та за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се с вер
ским зајед ни ца ма и пећи нач ке 
локал не само у пра ве реа ли зо
ва ти три умет нич ка про јек та у 
обла сти савре ме ног ства ра ла
штва који допри но се уна пре ђе
њу кул тур них про гра ма за децу 
и мла де, кул тур них делат но сти 
наци о нал них мањи на, као и у 
обла сти музич ког ства ра ла
штва. Пред сед ник Покра јин ске 
вла де Игор Миро вић уру чио је 
6. јуна у Срп ском народ ном 
позо ри шту, зајед но са покра јин
ском секре тар ком за кул ту ру 
Дра га ном Мило ше вић, 281 уго
вор за финан си ра ње и суфи
нан си ра ње про је ка та из обла
сти савре ме ног ства ра ла штва, 
изме ђу оста лих и Кул тур ном 
цен тру Пећин ци за про је кат 
„Зајед но у рит му на селу – Кла
сич на музи ка кроз балет“.

Пред сед ник Миро вић је том 
при ли ком иста као да је Нови 
Сад био и остао срп ска пре сто
ни ца кул ту ре, као и да је Покра
јин ска вла да по овом кон кур су, 
за про јек те из обла сти књи жев
ног ства ра ла штва и изда ва
штва, сцен ског и музич ког ства
ра ла штва и визу ел не умет но сти 
и мул ти ме ди је издво ји ла 135 
мили о на дина ра, што је за 37 
мили о на више него прет ход не 
годи не.

Тако ђе, током про те кле неде
ље, мини стар ка кул ту ре и 

инфор ми са ња Маја Гој ко вић 
уру чи ла је дирек то ру пећи нач
ког КЦ Јова ну Девр њи уго во ре 
за реа ли за ци ју два про јек та 
„Сајам кул ту ре мла дих на селу“ 
и „Саму да ри пен“, по чијим речи
ма ресор но мини стар ство пету 
годи ну за редом подр жа ва реа
ли за ци ју про јек та „Сајам кул ту
ре мла дих на селу“ који ће се 
током јесе ни одр жа ти у три нај
ве ћа насе ља општи не Пећин ци 
 Пећин ци ма, Шима нов ци ма и 
Купи но ву.

– Сајам кул ту ре мла дих на 
селу је више днев на мани фе ста
ци ја коју смо покре ну ли 2018. и 
то у годи ни када смо обе ле жи ли 
чети ри деце ни је рада цен трал

не уста но ве кул ту ре у нашој 
општи ни. У прет ход не чети ри 
годи не орга ни зо ва но је пре ко 20 
раз ли чи тих кул тур ноумет нич
ких и обра зов них садр жа ја у 
који ма је уче шће узе ло пре ко 
педе се так изво ђа ча не само из 
наше општи не, већ и из Сре ма и 
око ли не. Углав ном су то биле 
мла де наде које лага но кора ча ју 
у раз ли чи тим умет нич ким сфе
ра ма и гра де сво је кари је ре, а 
упра во је наша уста но ва кул ту
ре место ода кле су поче ли и где 
се увек радо вра ћа ју, иста као је 
Девр ња.

Ресор но мини стар ство опре
де ли ло је и сред ства за уна пре
ђе ње кул тур них делат но сти 

наци о нал них мањи на, те ће 
тако до кра ја годи не бити реа
ли зо ван про је кат под нази вом 
„Саму да ри пен“ (Масов на уби ја
ња), а како нам је рекао Сло бо
дан Стан ко вић из пећи нач ког 
КЦ и сту дент позо ри шне и 
радио режи је на ФДУ у Бео гра
ду, у пита њу је позо ри шна пред
ста ва која пра ти стра да ње 
Рома током Дру гог свет ског 
рата.

За реа ли за ци ју сва три про
јек та ресор но мини стар ство и 
покра јин ски секре та ри јат издво
ји ли су 550.000 дина ра, док ће 
Општи на Пећин ци суфи на си ра
ти сва три про јек та.

С. Ђ.

Јов ан Девр ња и Игор Миро вић

У холу Покра јин ске вла де у Новом 
Саду, у петак, 3. јуна, орга ни зо ва на је 
све ча на доде ла награ да за нај у спе шни је 
вас пит но  обра зо ва не уста но ве које су 
уче ство ва ле у Про гра му „За чисти је и 
зеле ни је шко ле у Вој во ди ни“ за школ ску 
2021/2022. годи ну.

Међу награ ђе них 46 нај бо љих вас пит
но  обра зов них инсти ту ци ја и ове годи не 
нашла се Основ на шко ла „Душан Вука со
вић Дио ген“ Купи но во, а први пут од ове 
годи не награ ђе но је и седам настав ни ка 
и вас пи та ча који успе шно уче ству ју у про
грам од њего вог почет ка.

Јед на од награ ђе них настав ни ка је и 
учи те љи ца и коо р ди на тор ка про јек та у 
купин ској шко ли Мар ја на Михај ло вић, 
која је са поно сом иста кла да се ова шко
ла и ове годи не издво ји ла сво јим еко ло
шким актив но сти ма, што је резул то ва ло 
ова квом награ дом. Она дода је, да су обе 

награ де додат на моти ва ци ја за даљи рад 
на раз ви ја њу све сти о важно сти очу ва ња 
живот не сре ди не код уче ни ка, па самим 
тим, како је рекла, и њихо вих роди те ља.

Награ ђе ни уче ни ци као награ ду за свој 
труд и рад доби ли су излет у јед но од 
чети ри зашти ће на под руч ја, који ће, по 
речи ма Михај ло вић, бити реа ли зо ван до 
кра ја јуна.

Про грам „За чисти је и зеле ни је шко ле 
у Вој во ди ни“ спро во ди Покра јин ска вла
да, а пре 13 годи на покре ну ли су га 
Покра јин ски секре та ри јат за урба ни зам и 
зашти ту живот не сре ди не и Покра јин ски 
секре та ри јат за обра зо ва ње, про пи се, 
упра ву и наци о нал не мањи не – наци о
нал не зајед ни це, у сарад њи са Покре том 
гора на Вој во ди не, са циљем да се у врти
ћи ма, шко ла ма и локал ним зајед ни ца ма 
широм Вој во ди не подиг не свест и лич на 
одго вор ност за бри гу о живот ној сре ди ни.

ОШ „ДУШАН ВУКА СО ВИЋ ДИО ГЕН“ КУПИ НО ВО 

Две награ де за еко ло ги ју

Мар ја на Михај ло вић
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АРХЕ О ЛО ШКА ИСТРА ЖИ ВА ЊА НА ЛОКА ЛИ ТЕ ТУ „КУПИ НИК“ ПОДР ЖАО
ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА КУЛ ТУ РУ

Више од два мили о на
за истра жи ва ње

У име пећи нач ке локал не само у пра ве уго вор за про је кат Купи ник – послед ња пре
сто ни ца Бран ко ви ћа и срп ско насле ђе у Вој во ди ни (архе о ло шка истра жи ва ња у 2022. 
годи ни) пот пи са ла је Вери ца Север помоћ ни ца пред сед ни ка Општи не Пећин ци, а 
доби је на сред ства су наме ње на за наста вак истра жи ва ња послед ње пре сто ни це 
сред њо ве ков не Срби је – твр ђа ве Купи ник

Покра јин ски секре тар за 
кул ту ру, јав но инфор ми са ње и 
одно се с вер ским зајед ни ца ма 
Дра га на Мило ше вић уру чи ла 
је 3. јуна у Новом Саду уго во
ре кори сни ци ма сред ста ва 
који су уче ство ва ли на кон кур
су за финан си ра ње – суфи
нан си ра ње про је ка та у обла
сти зашти те и очу ва ња кул
тур ног насле ђа у АП Вој во ди
ни у 2022. годи ни. Ове годи не, 
како је нагла си ла Мило ше вић, 
подр жа но је 167 про је ка та у 
укуп ном изно су од 52 мили о на 
дина ра, изме ђу оста лих и два 
про јек та Општи не Пећин ци.

По речи ма ресор не секре
тар ке број не су теме које су се 
нашле у 167 про је ка та  неке 
од њих се баве еду ка ци јом, 
про мо ви са њем, поди за њем 
зна ња о вред но ва њу и зна ча ју 
кул тур ног насле ђа кроз про
цес обра зо ва ња и вас пи та ња 
мла дих, који тре ба да сачу ва ју 
наше иден ти те те.

– Посеб но је важно да 
нагла сим да ће се подр жа ти 
про је кат у Општи ни Пећин ци, 
који се одно си на архе о ло шка 
истра жи ва ња послед ње пре
сто ни це Бран ко ви ћа у Купи ни
ку, рекла је Мило ше вић.

У име пећи нач ке локал не 
само у пра ве уго вор за про је
кат Купи ник – послед ња пре
сто ни ца Бран ко ви ћа и срп ско 
насле ђе у Вој во ди ни (архе о
ло шка истра жи ва ња у 2022. 
годи ни) у вред но сти од 
950.000 дина ра пот пи са ла је 
Вери ца Север помоћ ни ца 
пред сед ни ка Општи не Пећин
ци, а доби је на сред ства су 
наме ње на за наста вак истра
жи ва ња послед ње пре сто ни
це сред њо ве ков не Срби је – 
твр ђа ве Купи ник.

Тако ђе, Удру же ње „Зеле ни 
поглед“ из Купи но ва доби ло је 
сред ства у изно су од 300.000 
дина ра за про је кат Архе о ло
шка гра ђа Доњег Сре ма – 
нео бја вље ни нала зи из Купи
но ва – публи ка ци ја, а по речи
ма Пери це Одо ба ши ћа архе о
ло га и пред сед ни ка удру же ња 
сред ства су наме ње на за 

изра ду и штам па ње ката ло га 
до сада не обја вље них архе о
ло шких нала за са про сто ра 
Доњег Сре ма са акцен том на 
лока ли те те у Купи но ву.

– У пита њу су покрет ни 
архе о ло шки нала зи који су 
про на ђе ни пре него што су 
поче ла систе мат ска истра жи

ва ња твр ђа ве, која ћемо 
публи ко ва ти и пред ста ви ти 
јав но сти. Оба про јек та за која 
смо доби ли сред ства су од 
вели ког зна ча ја не само за 
нашу општи ну, него и од наци
о нал ног зна ча ја. Од тре нут ка 
када смо ушли у систе мат ска 
истра жи ва ња овог изу зет но 

зна чај ног лока ли те та, ми не 
може мо и не сме мо ста ти. 
Ове годи не ће бити отво ре не 
нове сон де, а пред ви ђе на је и 
изра да нео п ход не тех нич ке 
доку мен та ци је. Истра жи ва ње 
ће поно во бити рађе но у 
сарад њи са Народ ним музе
јом, који ће за ову наме ну 
издво ји ти пре ко 900.000 дина
ра, док ће Општи на Пећин ци 
за суфи нан си ра ње самог 
истра жи ва ња издво ји ти 
150.000 дина ра, као и додат на 
сред ства за финан си ра ње 
логи сти ке на тере ну, рекао је 
Одо ба шић.

Прва озбиљ на истра жи ва
ња послед ње пре сто ни це 
сред њо ве ков не Срби је – твр
ђа ве Купи ник извр ше на су 
прет про шле годи не када је 
ура ђе но ласер ско сни ма ње 
лока ли те та из вазду ха 
(ЛИДАР), док су про шле годи
не поче ла систе мат ска архе о
ло шка истра жи ва ња на тере
ну, у сарад њи са струч ња ци ма 
из Народ ног музе ја у Бео гра
ду. С. Ђ.

Вери ца Север, Пери ца Одо ба шић и Души ца Јури ба шић

Драгана Милошевић
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Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.

АША ЊА

Наред ног викен да 12. Гиба ни ци ја да
Два на е ста по реду Гиба ни ци ја да у Аша њи 

биће одр жа на наред ног викен да, 18. и 19. 
јуна, а посе ти о це оче ку је богат спорт ски и 
кул тур но  умет нич ки про грам и, већ тра ди ци
о нал но, ужи ва ње у јед ном од нај по пу лар ни
јих срп ских кули нар ских спе ци ја ли те та – 
гиба ни ци.

И ове годи не орга ни за тор је Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Пећин ци у сарад њи са 
Месном зајед ни цом Аша ња и Удру же њем 
жена „Лепо та Аша ње“, а уз подр шку Кул тур
ног цен тра Пећин ци, док је покро ви тељ мани
фе ста ци је већ тра ди ци о нал но пећи нач ка 
локал на само у пра ва.

Цен трал на мани фе ста ци ја је у неде љу, 19. 
јуна, од 17 часо ва, када ће на штан до ви ма 
удру же ња жена и про из во ђа ча тесте ни на 
бити изло же не нај бо ље срем ске и срп ске 
гиба ни це, које ће посе ти о ци моћи и да про ба
ју, а конач ну одлу ку о нај бо љој гиба ни ци 
доне ће струч ни жири.

ПРО ГРАМ
Субо та, 18.06.2019. годи не
19.00 часо ва – Тур нир у малом фуд
ба лу на ста ди о ну ФК „Каме ни“ у Аша
њи
Игра се на мале голо ве, 3 на 3, а 
теле фон за инфор ма ци је је 063/81
92155, Милош.
20.00 часо ва – Кул тур но  умет нич ки 
про грам на бини у цен тру насе ља
У про гра му уче ству ју: Уче ни ци ОШ 
„Душан Вука со вић Дио ген“ из Аша
ње, ДННТ „Купи ник“ из Купи но ва, 
Ана ста си ја Мак сић, вокал на солист
ки ња из Аша ње, Певач ко дру штво 
„Сви тац“ из Деча и Рок гру па 
„Матрикс“ из Ога ра.
Неде ља, 19.06.2019. годи не – цен
трал на мани фе ста ци ја

16.00 часо ва – Поста вља ње штан
до ва
17.00 часо ва – Кул тур но  умет нич ки 
про грам и так ми че ње за нај бо љу 
гиба ни цу
У про гра му уче ству ју: Уче ни ци ОШ 
„Душан Вука со вић Дио ген“ из Аша
ње, ДННТ „Купи ник“ из Купи но ва, 
Фол клор но дру штво „Извор Доњи 
Товар ник“, КУД „Бран ко Ради че вић“ 
из Руме, Ана ста си ја Мак сић, вокал на 
солист ки ња из Аша ње, Певач ко дру
штво „Сви тац“ из Деча и гости изне
на ђе ња.
18. 30 часо ва – Доде ла дипло ма и 
захвал ни ца
19.00 часо ва – Вече ра за све уче
сни ке мани фе ста ци је

ПРА ЗНИК СВЕ ТЕ ТРО ЈИ ЦЕ
У НОВОЈ ПАЗО ВИ

Све ча на лити ја 
про шла ули ца ма

Дан Све те Тро ји це обе ле жен је 12. 
јуна. Пра зник се сма тра рођен да ном 
Цркве Хри сто ве. Спа да у нај зна чај ни је 
хри шћан ске пра зни ке, и про сла вља се 
три дана, као Божић и Вас крс. На тај дан 
цркве се ките зеле ним гран чи ца ма и 
поси па ју тра вом. 

Пра зник Све те Тро ји це све ча но је про
сла вљен и у Новој Пазо ви. Све ча ре ње је 
отпо че ло све ча ном литур ги јом на Новом 
насе љу, у хра му Све те Тро ји це, коју су 
слу жи ла три све ште ни ка и ђакон, а наста
вље но цркве но  народ ном лити јом којом 
се при зи ва бла го слов Божи ји на место и 
народ. У лити ји која се кре та ла ули ца ма 
Нове Пазо ве до хра ма Све тог Сисо ја у 
цен тру места, уче ство ва ло је неко ли ко 
сто ти на вер ни ка, чла но ви кул тур ноумет
нич ких дру шта ва, спорт ских клу бо ва, 
при пад ни ци поли ци је и вој ске, одно сно 
204. вазду хо плов не бри га де у Батај ни ци.

После вечер њег бого слу же ња у пор ти 
хра ма Све те Тро ји це упри ли чен је кул
тур но  умет нич ки про грам, у коме су уче
ство ва ли чла но ви KУД „Мла дост“ и ОKУД 
„Све ти Сава“. Обе ле жа ва њу вели ког пра
зни ка при су ство ва ли су број ни мешта ни, 
а про сла ву је подр жа ла Месна зајед ни ца 
Нова Пазо ва.  Д. Г.

ПЕЋИ НАЧ КА НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА

Књи жни фонд бога ти ји
за 100 нових насло ва

Покра јин ски секре тар за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се с вер ским зајед
ни ца ма Дра га на Мило ше вић уру чи ла је 
3. јуна уго во ре кори сни ци ма сред ста
ва који су уче ство ва ли на кон кур су за 
финан си ра ње – суфи нан си ра ње про је
ка та у обла сти зашти те и очу ва ња кул
тур ног насле ђа у АП Вој во ди ни у 2022. 
годи ни, међу који ма и дирек тор ки Народ
не библи о те ке у Пећин ци ма Неве ни 
Наић за набав ку нових књи га у вред но
сти око 100.000 дина ра.

По речи ма дирек тор ке Наић, књи жни 
фонд пећи нач ке Народ не библи о те ке 
биће бога ти ји за око сто нових насло ва 
беле три сти ке.

– Сва ке годи не ресор ни секре та ри јат и 
пећи нач ка локал на само у пра ва издва ја ју 
сред ства која се опре де љу ју за набав ку 
нових књи га. Под се ти ћу да цен трал на 
библи о те ка у Пећин ци ма са огран ци ма 

у Шима нов ци ма, Аша њи и Ога ру тре нут
но рас по ла же са 50.000 насло ва од којих 
деч ји фонд има око 10.000. Посеб но бих 
нагла си ла да уче ни ци виших раз ре да и 
сту ден ти кори сте струч ну лите ра ту ру 
фон да библи о те ке, а број чита ла ца који 
су учла ње ни у нашу библи о те ку је око 
1300, иста кла је Наић, и ујед но позва ле 
мешта не пећи нач ке општи не да се учла
не у библи о те ку.

Она под се ћа да сви пред школ ци и уче
ни ци нижих раз ре да има ју пра во на бес
плат но кори шће ње књи жног фон да пећи
нач ке библи о те ке, док уче ни ци виших 
раз ре да и сту ден ти на годи шњем нивоу 
пла ћа ју чла на ри ну у изно су од 500 дина
ра. Попуст за учла ње ње важи и за пен
зи о не ре који за чла на ри ну на годи шњем 
нивоу тре ба да издво је 300 дина ра, док 
је чла на ри на за запо сле не 700 дина ра.

С. Ђ.

Дирек тор ка Неве на Наић пот пи су је уго вор
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СТА РИ СЛАН КА МЕН

Почи ње изград ња
шета ли шта на Дуна ву

Уско ро почи њу радо ви на изград њи 
шета ли шта изнад воде у Ста ром Слан
ка ме ну. Дирек тор Тури стич ке орга ни за
ци је општи не Инђи ја Милан Бого је вић 
пот пи сао је про шле неде ље уго вор о 
суфи нан си ра њу радо ва на изград њи 
поме ну тог шета ли шта у Мини стар ству 
трго ви не, тури зма и теле ко му ни ка ци ја. 
На кон кур су за доде лу суб вен ци ја и 
дота ци ја наме ње них за про јек те раз во ја 
тури зма у 2022. годи ни Општи ни Инђи ја 
и ТОО Инђи ја доде ље но  је 35 мили о на 
дина ра док су оста ла сред ства за ово го
ди шње радо ве опре де ље на од стра не 

локал не само у пра ве. Како су рани је 
иста кли над ле жни, про је кат обу хва та 
шета ли ште изнад Дуна ва у укуп ној дужи
ни од 620 мета ра, са неко ли ко при ступ
них рам пи и пави љо на. Ове годи не биће 
изгра ђе но 170 мета ра шета ли шта, две 
при ступ не рам пе, про дај но  изло жбе ни 
пави љо ни, као и при стан за мање тури
стич ке бро до ве. Шета ли ште изнад Дуна
ва у Ста ром Слан ка ме ну је нај ве ћи тури
стич ки инфра струк тур ни про је кат у 
општи ни Инђи ја до сада, који ће допри
не ти интен зив ном раз во ју тури зма у Ста
ром Слан ка ме ну. М. Ђ.

Милан Бого је вић

УСКО РО СПО РА ЗУМ О БРА ТИ МЉЕ ЊУ ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА И ХЕР ЦЕГ НОВИ

Ство ри ће мо при ја тељ ске 
везе међу гра ђа ни ма

Деле га ци ја општи не Хер цег Нови бора
ви ла је про шле неде ље у општи ни Инђи
ја. Том при ли ком, одр жан је саста нак у 
згра ди те срем ске локал не само у пра
ве где је дома ћин, пред сед ник општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак уго стио пред сед ни
ка општи не Хер цег Нови Сте ва на Кати
ћа са сарад ни ци ма. На састан ку је било 
речи о даљој сарад њи две општи не али 
и о њихо вом бра ти мље њу. 

Пре ма речи ма Вла ди ми ра Гака, уско
ро ће се при сту пи ти ини ци ја ти ви за успо
ста вља ње брат ског одно са две општи не.

– Бра ти мље њем две општи не ство ри
ће мо при ја тељ ске везе међу гра ђа ни ма 
са акцен том на мла де и то кроз спорт, 
кул ту ру и при вре ду, рекао је Гак након 
састан ка и додао:

– Раз го ва ра ли смо и о дру гим тема

ма. О тури зму и при вре ди, и жели мо да 
напра ви мо озбиљ ну сарад њу и у тим сег
мен ти ма јер су то бит не ства ри за ква ли
тет ни ји живот гра ђа на обе општи не. 

Гак је под се тио на пода так да је у прет
ход них шест годи на Општи на Инђи ја пот
пи са ла неко ли ко пове ља о бра ти мље њу 
што је, по њего вим речи ма, од вели ког 
зна ча ја за ту срем ску општи ну.

–Има ли смо доста спорт ских и уче нич
ких раз ме на са брат ским општи на ма и 
гра до ви ма, посеб но у окру же њу, и то је 
залог за будућ ност, рекао је Гак.

Пред сед ник општи не Хер цег Нови 
Сте ван Катић изра зио је задо вољ ство 
постиг ну том сарад њом са чел ним људи
ма општи не Инђи ја иста кав ши да ће се 
добра сарад ња кру ни са ти пот пи си ва њем 
Пове ље о бра ти мље њу у нај ско ри јој 

будућ но сти на обо стра ну радост.
– За вео ма крат ко вре ме видео сам да 

је Инђи ја доста напре до ва ла у послед
њих неко ли ко годи на што ме, тако ђе, 
вео ма раду је, рекао је Катић и додао:

– Желим да чести там госпо ди ну Гаку 
на све му што је са сво јим тимом до сада 
ура дио за гра ђа не Инђи је. Хер цег Нови 
има више де це ниј ске брат ске одно се са 
мно гим европ ским гра до ви ма и то исти
чем јер жели мо да такве одно се оства ри
мо и са општи ном Инђи ја.

Чла но ви деле га ци је општи не Хер цег 
Нови током борав ка у Инђи ји има ли су 
при ли ку да оби ђу и инду стриј ску зону а 
посеб но је инте ре сан тан пода так да ће 
тај град бити први са под руч ја Црне Горе 
са којим ће Општи на Инђи ја успо ста ви ти 
брат ски однос. М. Ђ.

Саста нак пред сед ни ка општи на Инђи ја и Хер цег Нови
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ВРТИЋ „ЛАБУД“

Деца сади ла дрве ће
Пово дом Свет ског дана 

зашти те живот не сре ди
не, 5. јуна, деца из врти
ћа „Лабуд“ у Инђи ји узе ла 
су уче шће у акци ји сад ње 
дрве ћа коју су орга ни зо ва
ли Јав но кому нал но пред у
зе ће „Кому на лац“, Општи на 
Инђи ја и Послов но  обра
зов ни цен тар Инђи ја. Деца 
су уз помоћ вас пи та чи ца и 
рад ни ка „Кому нал ца“ заса
ди ла 28 ста ба ла раз ли чи тог 
дрве ћа у дво ри шту ново и
згра ђе ног објек та врти ћа.  
Као награ ду за вре дан рад 
доби ли су еду ка тив не књи
жи це „Помо зи мо све ту  спа
си мо пла не ту“. 

– Дошли смо да помог
не мо деци да заса де дрве
ће и да и ми, на тај начин, 
допри не се мо леп шем изгле
ду дво ри шта новог врти ћа. 
Да деца могу да ужи ва ју 

током борав ка изван објек
та, рекао је Душан Лема ић, 
дирек тор ЈКП „Кому на лац“ 
Инђи ја.

Како је иста као Нема ња 
Мило је вић, шеф Каби не та 
пред сед ни ка општи не Инђи
ја, поме ну та акци ја покре
ну та је како би се поди гла 

свест о зна ча ју очу ва ња 
живот не сре ди не.

– Из тог раз ло га смо 
напра ви ли зајед нич ку акци
ју у сарад њи са Пред школ
ском уста но вом „Бошко 
Буха“ како би деца на прак
ти чан начин уви де ла коли ко 
је бит но да чува ју живот ну 

сре ди ну, иста као је Мило је
вић и додао:

– С дру ге стра не, као 
локал на само у пра ва у 
сарад њи са „Кому нал цем“ 
интен зив но ради мо на пошу
мља ва њу наше општи не и 
само у прет ход не две годи
не заса ђе но је пре ко осам 
хиља да сад ни ца. Циљ нам 
је да их у наред ној годи ни 
буде пре ко 15 хиља да.

Пре ма речи ма шефа 
Каби не та пред сед ни ка 
општи не Инђи ја вели ки број 
ком па ни ја се сва ко днев
но јавља и узи ма уче шће у 
ова квим и слич ним акци ја ма 
које се одно се на очу ва ње 
живот не сре ди не.

– Циљ је да Инђи ја поста
не, не само нај бо ље место 
за поро ди цу, већ и здра ва 
сре ди на, рекао је Мило је
вић. М. Ђ.

Деца уче ство ва ла у сад њи дрве ћа у дво ри шту врти ћа

ГРАД СКИ БАЗЕН У ИНЂИ ЈИ

Поче ла сезо на купа ња

Купа ли шна сезо на на Град ском базе ну 
у Инђи ји зва нич но је поче ла у петак, 10. 
јуна. Све ча ном отва ра њу при су ство ва ли 
су пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак и дирек тор Уста но ве Спорт ски цен тар 
Или ја Трбо вић. 

Гак је изра зио задо вољ ство изгле дом 
базе на у Инђи ји и начи ном на који рад ни
ци Уста но ве Спорт ски цен тар воде рачу
на о једи ном купа ли шту у овом срем ском 
гра ду.

– Сва ке годи не изво де се радо ви на уре
ђе њу Град ског базе на. Ове је завр шен део 
радо ва на рекон струк ци ји тера се изнад 
тоа ле та која је годи на ма има ла потен
ци јал али су се сада ство ри ли усло ви да 
конач но поста не функ ци о нал на, иста као 
је пред сед ник општи не Инђи ја и додао:

– Инђиј ски базен је један од нај у ре ђе
ни јих и нај леп ших у Сре му. Сви који буду 
посе ти ли наше купа ли ште ове годи не заи
ста ће моћи да ужи ва ју и нада мо се да 
ће ове годи не бити омо гу ћен рад у пуном 
капа ци те ту.

Пре ма Гако вим речи ма оче ки ва ња су 
да се ове купа ли шне сезо не обо ри нови 
рекорд у бро ју посе та Град ском базе ну и 
под се тио да је про шле годи не, кроз капи је 
базе на, про шло пре ко 64 хиља де купа ча.

– Ове годи не оче ку је мо посе ту више од 
70 хиља да купа ча. Тако ђе, пла ни ра мо до 
кра ја годи не да завр ши мо про је кат који се 
одно си на изград њу затво ре ног базе на, а 
већ сле де ће годи не да кре не мо са изград
њом, наја вио је Гак.

Или ја Трбо вић, дирек тор Уста но ве 

Спорт ски цен тар Инђи ја, рекао је да је 
ура ђе но све што је било нео п ход но како 
би посе ти о ци могли да ужи ва ју и током 
ове сезо не. 

– Тера са је пре у ре ђе на. Пред ову купа
ли шну сезо ну поста ви ли смо лежаљ ке 
и фон та ну, а за јесен је пани ра но поста
вља ње тако зва ног хидр о ма са жног бло ка,  
обја снио је Трбо вић.

На отва ра њу нове купа ли шне сезо не, 
пред став ни ци општи не Инђи ја и Уста но ве 
Спо рт ски цен тар, наја ви ли су да ће се са 
ула га њи ма на базе ну наста ви ти на јесен 
а када је у пита њу нова купа ли шна сезо
на, нај мла ђи ма како је потвр дио Трбо вић, 
биће омо гу ће но и овог лета да поха ђа ју 
шко лу пли ва ња.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак при су ство вао отва ра њу Поче ла сезо на на базе ну
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У ИНЂИ ЈИ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГРАД СКА СЛА ВА  ДУХО ВИ 

Богат про грам за све уку се

У неде љу, 12. јуна у Инђи ји обе ле же на 
је град ска сла ва – Духо ви. Срп ска Пра во
слав на цркве на општи на Инђи ја тра ди ци
о нал но је орга ни зо ва ла лити ју инђиј ским 
ули ца ма. Број но све штен ство и гра ђа ни 
уче ство ва ли су у лити ји, а са њима и 
пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак.

У окви ру сла ве одр жан је тра ди ци о нал
ни Етно фести вал на шета ли шту у ули ци 
Вој во де Сте пе. У при јат ном вој во ђан ском 
амби јен ту оку пио се вели ки број изла га ча 
из раз ли чи тих дело ва Срби је. Током про
дај не изло жбе руч но рађе них пред ме та, 
суве ни ра и дома ће хра не, изла га чи су 
пред ста ви ли кул ту ру и тра ди ци ју ових 
про сто ра. Ове годи не Етно фести вал тра
јао је два дана, што је нови на у орга ни за
ци ји про сла ве град ске сла ве у овом срем
ском гра ду.

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

– Уз број не изла га че, и ове годи не при
пре ми ли смо богат музич ки и дечи ји про
грам. „Maђионичарско  илу зи о ни стич ки 
шоу Зеке и Пик си ја“ оду ше вио је при сут не 
мали ша не, а затим су усле ди ли насту пи 
КУД „Бран ко Ради че вић“ из Бешке, КУД 
„Соко“ из Инђи је и Ака дем ског фол клор
ног ансам бла „СКЦ Оро“ из Ниша на 
вели кој бини код Поште. На кра ју вече ри 
насту пи ли су и Гудач ки квар тет „Хаба не
ра“ из Бео гра да, а затим је усле ди ло 
музич ко над ме та ње там бу ра шког орке
стра „Ла бан да“ из Новог Сада и тру бач
ког орке стра Саше Крсти ћа из Сур ду ли
це, обја снио је дирек тор Тури стич ке орга
ни за ци је општи не Инђи ја Милан Бого је
вић.

Пово дом обе ле жа ва ња град ске сла ве 
Инђи је, а на осно ву пот пи са ног спо ра зу ма 
са Тури стич ком орга ни за ци јом Инђи ја, 
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Ниш и 
Инђи ја пред ста ви ле су сво ју бога ту и 
разно вр сну тури стич ку пону ду. Па су 
посе ти о ци на зајед нич ком штан ду на 

шета ли шту у ули ци Вој во де Сте пе могли 
чути више инфор ма ци ја о тури стич кој 
пону ди два гра да али и о тра ди ци ји јужног 
дела наше земље.

Ина че, Тури стич ка орга ни за ци ја општи
не Инђи ја почет ком јуна, пред ста ви ла је 
сво ју бога ту и разно вр сну тури стич ку 
пону ду у окви ру мани фе ста ци је „Нека 
грли се север и југ“ у Нишу. Поме ну та 
мани фе ста ци ја одр жа на је пово дом обе
ле жа ва ња град ске сла ве Ниша, а на 
осно ву пот пи са ног спо ра зу ма са Тури
стич ком орга ни за ци јом Ниш. Публи ци у 
овом гра ду на југу Срби је тада су се пред
ста ви ли чла но ви Кул тур но  умет нич ког 
дру штва „Бран ко Ради че вић“ из Бешке. 
Након одр жа них зва нич них саста на ка 
усле ди ло је „Вече Инђи је у Нишу“ на коме 
је пред став ни ци ма тури стич ких аген ци ја 
и дру гих субје ка та тури стич ке при вре де, 
као и меди ји ма, пред ста вље на гастро и 
вин ска пону да општи не Инђи ја. Мани фе
ста ци ји је при су ство вао и пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир Гак. М. Ђ.

Вла ди мир Гак ломи слав ски колач Лити је град ским ули ца ма

Гужва на шета ли шту
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ЦРВЕ НИ КРСТ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ ДОДЕ ЛИО ПРИ ЗНА ЊА ДОБРО ВОЉ НИМ 
ДАВА О ЦИ МА КРВИ 

Митров ча ни пока за ли
вели ку хума ност

У сусрет обе ле жа ва њу Свет
ског дана добро вољ них дава
ла ца крви, Црве ни крст је 10. 
јуна у Град ској кући у Срем ској 
Митро ви ци оку пио добро вољ
не дава о це, како би им доде
лом при зна ња за њихо ву хума
ност ука за ли пошто ва ње. Уру
че на су при зна ња лици ма за 
дату крв 20, 35 и 50 пута.

– Митров ча ни су се током 
про шле годи не ода зва ли на 33 
редов не и три ван ред не акци је 
дава ња крви. Сво јим ода зи ва
њем учи ни ли су да Срем ска 
Митро ви ца током пан де ми је 
буде јед на од рет ких сре ди на у 
којој није забе ле же но сма ње
ње инте ре со ва ња за дава ла
штво. При ку пље но је 2094 
једи ни це крви, што чини 2,64 
одсто у одно су на уку пан број 
наших сугра ђа на, рекла је 
Татја на Јован че вић секре тар 
Црве ног крста у Срем ској 
Митро ви ци.

Овом при ли ком су доде ље
на и спе ци јал на два при зна ња 
дама ма које су ушле у „Клуб 
100+“, иако су дале крв 50 и 
више пута, с обзи ром на то да 
жене због про пи са не дина ми ке 
која је дозво ље на у дава ла

штву, не могу дости ћи број од 
100 дава ња, као мушкар ци.

– Дала сам крв 51 пут и дра
го ми је да сам позва на на ову 
све ча ност. Крв сам први пут 
дала у сред њој шко ли, а мотив 
је био нај пре да доби јем одсу
ство из матур ске клу пе на она 
чуве на два дана. Међу тим, 

после тога ме је инспи ри са ла 
моја бака, која је тако ђе била 
добро вољ ни дава лац крви. 
Седам де се тих годи на се поја
вио текст о њој у јед ним локал
ним нови на ма, па сам се диви
ла како је то дати крв и заи ста 
бити хуман, те сам одлу чи ла 
да то поно вим. Поро дич но смо 

поста ли дава о ци, био је то и 
мој супруг док се није раз бо
лео, тре нут но је ста ри ји син 
дава лац, а мла ђег ћемо тек 
моти ви са ти, рекла је Вјер ка 
Пацу ла, добро вољ ни дава лац 
крви.

А. П.
Фото: Б. Т.

Признања за добровољне даваоце крви

ГРАД СКА КУЋА РУМА

Уру че не спорт ске сти пен ди је

Рум ским спор ти сти ма који су оства ри ли изу зет не спорт ске 
успе хе у про шлој годи ни у кате го ри ји поје ди нач ног и колек тив
ног спо р та у кон ку рен ци ји каде та, јуни о ра и сени о ра спорт ске 
сти пен ди је су у Град ској кући 6. јуна уру чи ле пред сед ни ца и 
заме ни ца пред сед ни це Општи не Алек сан дра Ћирић и Биља на 
Попо вић Јова но вић.

Сти пен ди је су доби ли Ката ри на Орло вић  џудо, Филип Чар
но пи ски  атле ти ка, Мио на Бошко вић  три а тлон, Сте фан Зубо

вић  џудо, Нема ња Бје лић  џудо, Јова на Мушиц ки  теквон до, 
Сте фан Симић  џудо, Нема ња Стри чић  атле ти ка, Гор да на 
Топић  теквон до, Нема ња Ћор ко вић  кошар ка, Тија на Ота ше
вић  одбој ка, Јова на Вук ми рић  руко мет и Срђан Цвет ко вић 
 фуд бал. 

– Рум ска општи на ће наста ви ти да вас подр жа ва, јер само 
зајед но чини мо тим за исто риј ску побе ду, рекла је овим мла
дим успе шним спор ти сти ма Алек сан дра Ћирић. С. Џ.

Спор ти сти сти пен ди сти у Град ској кући
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ПОЧЕ ЛЕ МАТУ РЕ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА

Тужни јер се раста ју,
али задо вољ ни про сла вом

Све ча не про сла ве матур
ских вече ри за мату ран те 
основ них шко ла са тери то ри
је Срем ске Митро ви це и при
па да ју ћих села су поче ле у 
Дому уче ни ка сред њих шко ла 
у петак 10. јуна и тра ја ће до 
20. јуна. На овај начин уче ни
ци осмих раз ре да обе ле жа ва
ју завр ше так осмо го ди шњег 
шко ло ва ња. Сезо ну малих 
мату ра су отво ри ли уче ни ци 
Основ не шко ле „Сло бо дан 
Бајић Паја“ са под руч ним оде
ље њем из Ман ђе ло са. 

– Осе ћам се див но и ствар
но је пре ле по орга ни зо ва на 
про сла ва. При пре мам се за 
упис у Митро вач ку гим на зи ју. 
Ја сам „вуко вац“, на то сам 
вео ма поно сна и недо ста ја ће 
ми дру га ри са који ма имам 
мно го лепих успо ме на, рекла 
је мала мату рант ки ња Јова на 
Анђел ко вић.

Као и за мату ран те сред
њих шко ла, про сла ва је бес
плат на и за основ це, а иза 
орга ни за ци је сто ји локал на 
само у пра ва.

– Све изгле да одлич но, а 
хра на је била вео ма уку сна. 
Музи ка је добра тако ђе, по 
мом уку су. Лепо се заба вља
мо, иако смо пома ло тужни 
јер се сада раста је мо. Пла ни
рам да упи шем општи меди
цин ски смер, изја ви ла је 
Татја на Ерде љан.

Ове годи не је шко ла „Сло
бо дан Бајић Паја“ изне дри ла 
50 мату ра на та у гра ду и осмо
ро у под руч ном сео ском оде
ље њу.

– Хте ли смо да матур ско 
вече буде послед њег дана 
школ ске годи не за осма ке, да 
нема ју пра зног хода. Чак смо 
одр жа ли и редов ну наста ву, 

свих шест часо ва у шко ли. 
Били су при стој ни и ово им је 
при ли ка да се дру же и обе ле
же матур ско вече како тре ба, 
јер нису ишли ни на екс кур зи
је, нити су се две годи не 
могли дру жи ти због епи де ми
је коро на – виру са, пору чио је 
дирек тор шко ле Ђор ђе Цви ја
но вић.

Пре ма речи ма Зора на 
Ђури ћа в.д. начел ни ка Град
ске упра ве за обра зо ва ње, 
Митро ви ца ове годи не има 
630 малих мату ра на та.

– Свој деци која ове годи не 
завр ша ва ју основ ну шко лу 
чести там на доса да шњем 
тру ду и раду, поно сни смо на 
њих и надам се да ће бити 
још успе шни ји, изја вио је 
Зоран Ђурић.

Осма ке након про сла ве 
мату ре оче ку је упис у сред ње 
шко ле. А. Плав шић

Међу осма ци ма који су 
забе ле жи ли одлич не резул
та те током шко ло ва ња, има 
и оних који су вео ма ква ли
тет ни спор ти сти. Један од 
њих је и Сте фан Петрењ који 
игра за пио ни ре Фуд бал ског 
клу ба „Црве на зве зда“.

– Тре ни рам фуд бал већ 
седам годи на и две годи не 
играм за „Зве зду“. Сада се 
при пре мам за упис у Меди
цин ску шко лу „Дра ги ња Ник
шић“ и тем по је на висо ком 
нивоу, а захва љу ју ћи дисци
пли ни на којој моја мај ка 
инси сти ра, почео сам са уче
њем на вре ме, тако да ми не 

пред ста вља про блем да све 
укло пим, казао је Сте фан 
Петрењ.

Успе шни ђаци
и вред ни спор ти сти

Јова на Анђел ко вић Татја на Ерде љан 

Ђор ђе Цви ја но вић Зоран Ђурић

Мату ран ти шко ле „Сло бо дан Бајић Паја“

Сте фан Петрењ
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За подр шку пољо при вред ним про из во
ђа чи ма из буџе та Општи не Ста ра Пазо ве 
ове годи не је опре де ље но десет мили о на 
дина ра, што је за три мили о на више у 
одно су на прет ход не годи не а бес по врат
на сред ства је доби ло 103 пољо при вред
на про из во ђа ча. Јав ни позив је завр шен 
пот пи си ва њем уго во ра, у поне де љак, 6. 
јуна, а  апли кан ти ће сред ства  нај ви ше 
упо тре би ти за набав ку нове опре ме и 
при кључ не меха ни за ци је, попут прска ли
ца, плу го ва, сетво спре ма ча, или за нова 
пче ли ња дру штва. У сек то ру меса, мле ка, 
воћа, повр ћа и оста лих усе ва при ја ви ло 
се  86 про из во ђа ча а мак си мал ни износ 

за који су могли да кон ку ри шу је био 120 
хиља да дина ра, док је за пче лар ство 
било 17 при ја ва, а мак си мал ни износ за 
по при ја ви је изно сио 60.000 дина ра. 

Бес по врат на сред ства за подр шку 
инве сти ци ја утвр ђу ју се у изно су до 70 
одсто од укуп но при хва тљи вих тро шко ва 
инве сти ци је без ПДВа. Циљ кон кур са је 
модер ни за ци ја про из вод ње и јача ње про
из вод не кон ку рент но сти кроз пове ћа ње 
про дук тив но сти газдин ства, сма ње ње 
про из вод них тро шко ва, одр жи вог упра
вља ња ресур си ма и при ла го ђа ва ња зах
те ви ма дома ћег и стра ног тржи шта.

З. К.

ПОДР ШКА ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА 

Из општин ског буџе та 
10 мили о на дина ра

ТУРИ ЗАМ 

Све више посе ти ла ца
у кући Јан ка Чме ли ка

У спо мен кући народ ног херо ја Јан
ка Чме ли ка у Ста рој Пазо ви све је 
више посе ти ла ца, али зда ње се отва
ра само за наја вље не посе те.

Спо мен кућа народ ног херо ја Јан ка 
Чме ли ка је била у настав ном пла ну 
уче ни ци ма гим на зи је Бран ко Ради че
вић из Ста ре Пазо ве који у окви ру 
избор ног про гра ма изу ча ва ју мето до
ло ги ју науч ног истра жи ва ња. Поред 
редов них настав них актив но сти, тру де 
се да иза ђу из учи о ни це, тако да је 3. 
б оде ље ња већ посе ти ло Мати цу срп
ску у Новом Саду и Народ ни музеј у 
Бео гра ду а у поне де љак, 6. јуна  ову 
спо мен кућу, у коју су мно ги дошли по 
први пут и била је то при ли ка да 
сазна ју на који начин су саку пље ни и 

како се чува ју изло же ни екс по на ти. 
– Од почет ка ове годи не Спо мен 

кућу народ ног херо ја је посе ти ло око 
300 осо ба, што је знат но више о одно
су на прет ход ни пери од.  Нај ви ше 
дола зе шко ле, орга ни зо ва не гру пе и 
удру же ња, рекла је  Дра га на Зорић 
Ста ној ко вић, дирек тор ка ТО Општи не 
Ста ра Пазо ва.

За оби ла зак куће народ ног херо ја 
Јан ка Чме ли ка потреб но је прет ход но 
се наја ви ти у Тури стич кој орга ни за ци ји 
Општи не Ста ра Пазо ва, раз гле да ње 
са тури стич ком води чем тра је око 20 
мину та и тако ће бити до почет ка дру
ге фазе рекон струк ци је зда ња које 
дати ра спо чет ка 20. века. 

З. К. 

ИЗЛО ЖБА У НОВОЈ ПАЗО ВИ

Импре сив не 
апстрак ци је
Агар ског и Kаравле 

У уто рак , 7. јуна  отво ре на је још 
јед на изло жба у орга ни за ци ји Умет
нич ког удру же ња Нова Пазо ва. После 
дужег вре ме на ака дем ски сли ка ри из 
Ста ре Пазо ве, Јан Ага р ски и Мар јан 
Kаравла изла жу само стал но у Гале
ри ји Kултурно  послов ног цен тра  
Нова Пазо ва.

Постав ку чине фигу ра циј ске, асо
ци ја тив но  апстракт не и апстрак циј
ске сли ке Агар ског, рађе не тех ни ком 
акрил на плат ну,и то у годи ни када 
умет ник сла ви 60 ти рођен дан и чети
ри деце ни је умет нич ког рада. 
Kаравла се публи ци у Новој Пазо ви 
пред ста вља поно во после осам годи
на апстракт ним ком по зи ци ја ма јар ких 
боја и гео ме триј ских обли ка. 

У музич ком делу отва ра ња изло жбе 
уче ство вао је мла ди етно му зи ко лог 
Филип Јовић Вуја ко вић на сак со фо ну 
а изло жбу је зва нич но отво ри ла ака
дем ска сли кар ка Мили ца Никол чић.У 
сти ли зо ва ним пеј за жи ма  Агар ског и 
апстракт ном гео ме три зму Kаравле у 
ново па зо вач кој гале ри ји публи ка 
може ужи ва ти до кра ја месе ца. Д. Г.

KK СТА РА ПАЗО ВА

Прво место
у мини ба ске ту 

Нај мла ђи игра чи KK Ста ра Пазо ва 
осво ји ли су прво место у мини ба ске ту 
у Сре му и пла си ра ли се на завр шни 
тур нир нај бо ље 4 еки пе у Вој во ди ни. 

Тим пово дом 5. јуна 2022. годи не у 
хали Парк доде ље не су им злат не 
меда ље које су заслу же но осво ји ли у 
никад јачој кон ку рен ци ји 11 еки па из 
Сре ма. 

Обе ћа ли су да је ово тек поче так и 
да ће дати све од себе да и сле де ће 
годи не поно ве овај вели ки успех. 

Д. Г.
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Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“

Покра јин ски секре та ри ја ти 
за урба ни зам и зашти ту 
живот не сре ди не и за обра зо
ва ње у сарад њи са Покре том 
гора на Вој во ди не покре ну ли 
су про грам  „За чисти је и 
зеле ни је шко ле Вој во ди не“ 
пре 13 годи на. Број парт не ра 
и уче сни ка у про јек ту је с 
годи на ма растао. У овој школ
ској годи ни у про гра му је уче
ство ва ло 86 вас пит но  обра
зов них уста но ва.  Награ ђе но 
је укуп но 46 уста но ва из 27 
општи на у Вој во ди ни, али и 7 
настав ни ка, вас пи та ча. Једи
на награ ђе на шко ла из општи
не Ста ра Пазо ва ове годи не 
је Шко ле за основ но и сред ње 
обра зо ва ње „Антон Ска ла“.

Про грам за „За чисти је и 
зеле ни је шко ле Вој во ди не“ 
више од деце ни ју под сти че и 
локал не зајед ни це да раде на 
уре ђе њу и озе ле ња ва њу са 
глав ним циљем поди за њем 
све сти и лич не одго вор но сти 
за бри гу о живот ној сре ди ни. 
У про гра му вео ма радо уче
ству ју и уче ни ци шко ле „Антон 
Ска ла“.

– Током дру гог полу го ди шта 
у окви ру овог про јек та реа ли
зо ва не су број не актив но сти 
са уче ни ци ма – у виду изра де 
паноа, пла ка та, маке та, обе
ле жа ва ње дату ма зна чај них 
за еко ло ги ју, реци кла жа, 
изра да визу ел них и звуч них 
нови на, уре ђе ње школ ског 
дво ри шта, озе ле ња ва ње,...Те 
актив но сти су има ле за циљ 

раз ви ја ње све сти о зна ча ју 
очу ва ња живот не сре ди не, 
иста кла је Маја Иван ко вић, 
коор ди на тор про јек та Шко ле 
за основ но и сред ње обра зо
ва ње „Антон Ска ла“. 

Уче ни ци су, захва љу ју ћи 
овом про гра му, пре по зна ти 
као кључ ни чини о ци про ме на 
и као сна га будућ но сти у 
обла сти живот не сре ди не и 

одр жи вог раз во ја.
Награ де за нај у спе шни је у 

про гра му „За чисти је и зеле
ни је шко ле у Вој во ди ни“ су 
јед но днев ни изле ти у зашти
ће ним под руч ји ма у Вој во ди
ни, оби ла зак Срем ских 
Kарловаца и семи на ри за 
настав ни ке које орга ни зу је 
Покрет гора на Вој во ди не.

Д. Гор чић

ПРО ГРАМ „ЗА ЧИСТИ ЈЕ И ЗЕЛЕ НИ ЈЕ ШКО ЛЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ“

Награ да за шко лу „Антон Ска ла“ 

МУЗИЧ КА РАДИ О НИ ЦА KУД „МЛА ДОСТ“

Годи шњи кон церт

У  четвр так, 9. јуна  одр
жан је годи шњи кон церт на 
коме су мла ди музи ча ри KУД 
„Мла дост“ из Нове Пазо ве у 
Гале ри ји Kултурно  послов
ног цен тра сво јим уме ћем и 
вешти ном оду ше ви ли број ну 
при сут ну публи ку. 

У окви ру KУД „Мла дост“ од 
2004. годи не посто ји и музич
ка ради о ни ца. Деца уче да 
сви ра ју хар мо ни ку, кла вир И 
гита ру уз врсне музич ке педа
го ге. Овом при ли ком  десе так 
мла дих умет ни ка сви ра ло је   
репер то ар који су при пре ма
ли са сво јим про фе со ри ма на 
часу инстру мен та.

Деца воле музи ку, јер нас 
музи ка опле ме њу је, иста
кла је  задо вољ но  Мили ца 
Андре је вић, про фе сор музи ке 
и коор ди на тор музич ке ради о
ни це, исти чу ћи да од наред не 
школ ске годи не пла ни ра ју и 
часо ве вио ли не и етно пева
ња. 

Захва љу ју ћи доброј сарад
њи KУД и основ не шко ле, у 
про гра му завр шног кон цер та, 
који је оку пио број ну публи
ку, уче ство ва ли  су и чла но
ви школ ског орке стра и хора, 
основ не шко ле Раст ко Нема
њић Све ти Сава из Нове 
Пазо ве. Д. Г.

Иако је крај акту ел не школ
ске годи не, шко лар ци и роди
те љи већ уве ли ко раз ми шља
ју о сеп тем бру и набав ци 
уџбе ни ка. Народ на библи о те
ка „Доси теј Обра до вић“ у Ста
рој Пазо ви, одлу чи ла је и ове 
годи не да у свим огран ци ма 
омо гу ћи раз ме ну уџбе ни ка. 
Ова услу га наме ње на основ
ци ма про шле годи не мно гим 
роди те љи ма у Новој Пазо ви 
је олак ша ла набав ку књи га, 
које су про на шли упра во на 
деч јем оде ље њу библи о те ке 

„Петар Петро вић Његош“. 
Библи о те ка се потру ди ла 

да при ку пи што више инфор
ма ци ја о томе да ли су аде
кват ни ти  уџбе ни ци који се 
насле ђу ју и коли ко су инфор
ми са ни у наред не чети ри 
годи не би тре ба ло да важе, 
кажу из ново па зо вач ког огран
ка.  Из ново па зо вач ке библи о
те ке пору чу ју да се уџбе ни ци  
могу  доно си ти и раз ме њи ва
ти сва ког рад ног дана и субо
том у про сто ри ја ма Деч јег 
оде ље ња. Д. Г.

НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА
„ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Раз ме на уџбе ни ка
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РАТО МИР РАЛЕ ДАМЈА НО ВИЋ, РЕЦИ ТА ТОР, БИВ ШИ УЧЕ НИК „МИТРО ВАЧ КЕ
ГИМ НА ЗИ ЈЕ“, КЊИ ЖЕВ НИК И РАДИО НОВИ НАР

Можда сво ју нај бо љу књи гу 
још нисам напи сао, 
а можда никад и нећу
Неће се више никад 
вра ти ти та вре ме на 

„када су девој ке 
„пада ле“ на сти хо

ве који су изла зи ли 
из срца интер пре та
то ра“, а ако се вра

те она ће бити 
„заве ре нич ка“. Ми 
ћемо бити мањи на 

коју ће хап си ти 
неки све мир ски 

поли цај ци. Ко зна, 
можда ће и данас 

рећи – Ево га 
дошао је онај бун

тов ник. Мене ће јед
ног дана можда 

про гла си ти за све
ца јер сам ширио 

емо ци ју. Не забо ра
ви мо да је Хри стос 

ширио емо ци ју и 
љубав а људи ма је 
гово рио у пара бо

ла ма и при ча ма, 
каже Рале Дамја но

вић

Сум њам да има Митров ча на који 
не зна ју Рато ми ра Рале та Дамја
но ви ћа. Овог непре ва зи ђе ног 

реци та то ра, тра жи те ља и доно си о ца 
нај ду бљих поет ских емо ци ја, бив шег 
уче ни ка „Митро вач ке гим на зи је“, књи
жев ни ка и радио нови на ра, упо зна ла је 
нека да шња вели ка Југо сла ви ја. Јед но
став ност и шири на ства ра лач ког духа 
Рале та Дамја но ви ћа „осво ји ли“ су ме на 
про мо ци ји јед ног од њего вих нај по зна
ти јих рома на пре десе так и више годи
на, када сам у зајед нич ком нам гра ду, 
имао част да га зва нич но упо знам и 

напи шем поне ки ред са пред ста вља ња 
њего ве књи ге.

Сећам се да ми је коју годи ну касни је 
у јед ном раз го во ру, у момен ту кад су 
нам се про фе си је и инте ре со ва ња поно
во „укр сти ли“, више него живо пи сно 
гово рио о „запле ту“ и неиз ве сној драм
ској „завр зла ми“ коју у њего вим мисли
ма чине јуна ци новог књи жев ног дела. 
Чиње ни ца да као кре а тор рад ње рома
на још увек није знао крај њи исход суд
би не сво јих јуна ка, није му дава ла мира. 
За мене је то било нешто фасци нант но. 
Баш тада, у момен ту сво је вр сног драм

ског зано са у иска зу мог саго вор ни ка, 
пре ки нуо сам га и шаљи во му рекао: 
„Рале, могу мисли ти како је Вама са 
свим тим јуна ци ма и лико ви ма. Сигур но 
да није лако“. Писац то обја шња ва сво
је вр сном ини ци ја ци јом, обо стра ним 
пре пли та њем живот них дра ма и стал
ном бор бом јуна ка и њихо вих кре а то ра 
– у овом слу ча ју, писа ца. На јед ном 
месту у свом чуве ном рома ну, тај уплив 
живо та њего вих лико ва био је толи ко јак 
да је оми ље ној јуна ки њи отво ре но 
рекао „Дул си, волим те више него што 
писац сме да воли сво ју јуна ки њу“. 

ТРА ЖИ ТЕЉ И ДОНО СИ ЛАЦ НАЈ ДУ БЉИХ
ПОЕТ СКИХ ЕМО ЦИ ЈА: Рато мир Рале Дамја но вић
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У гра ду њего ве мла до сти Рато мир 
Дамја но вић поја вљу је се рет ко, углав
ном у при ли ка ма када на про мо ци ји 
ства ра ла штва сво јих митро вач ких при
ја те ља из школ ских и мла да лач ких 
дана, каже по неку реч, „оба ра ју ћи“ при
сут не сво јим кази ва њем. Рале то во 
госто ва ње на недав ној про мо ци ји у 
митро вач кој библи о те ци била је нова 
при ли ка да „пре се че мо“ реал ност и вра
ти мо се у дра ге нам дане и сећа ње на 
про шлост. Чак и нај о бич ни ји раз го вор са 
њим, Рале Дамја но вић пре тво ри ће у 
спек та ку лар ну игру речи ма, мими ке и 
гово ра тела. Рет ко ћете у живо ту сре сти 
чове ка који од обич ног слу ша ња саго
вор ни ка и ишче ки ва ња њего вог пита ња 
може начи ни ти „теа тар“. Драм ска пау за, 
прсти ма леве шаке под бо че но лице и 
поглед који од вас тра жи пра ву реч...

Мало је фали ло да ме на почет ку раз
го во ра несве сно „раз о ру жа“ при чом о 
томе како му сме та искљу чи во инте ре
со ва ње нови на ра за њего ву реци та тор
ску кари је ру, која му се изгле да, у овом 
нај зре ли јем живот ном добу чини недо
вољ но озбиљ ном, макар у одно су на 
дру ге ства ри које је радио. Рато мир 
Дамја но вић може бити оправ да но 
нескро ман када гово ри о ква ли те ту свог 
књи жев ног и публи ци стич ког рада. И 
заи ста, на спи ску радо ва дав но свр ше
ног сту ден та Југо сло вен ске и свет ске 
књи жев но сти у неко ли ко послед њих 
деце ни ја, пре гршт је вред них награ да и 
при зна ња. А све је поче ло још дав них 
шезде се тих... сад већ про шлог века. 
Дамја но ви ће ва про за обја вљи ва на је на 
шпан ском, енгле ском, кине ском, ита ли
јан ском, немач ком, маке дон ском и грч
ком јези ку. Бавио се књи жев ном кри ти
ком, при ре ђи вач ким радом, публи ци
сти ком, књи жев ним сту ди ја ма а поред 
писа ња рома на и при по ве да ка бавио се 
и есе ји сти ком. Дошло је вре ме и за 
педа го шки рад, па у послед ње вре ме 
пред седам де се так сту де на та Учи тељ
ског факул те та у Бео гра ду пре да је 
Есте ти ку говор них обли ка умет нич ког 
тек ста. Брит ког пера и чвр стог ста ва, не 
беже ћи од поља поли ти ке и дру штве не 
кри ти ке, постао је сарад ник истак ну тих 
пре сто нич ких новин ских листо ва. Иако 

је читав про фе си о нал ни век као књи
жев ник и нови нар Радио Бео гра да 
писао и ства рао, јав ност га и даље пер
ци пи ра као непре ва зи ђе ног аутор ског 
кази ва о ца пое зи је. На овом пољу сте
као је вели ки број пошто ва ла ца. 

На почет ку раз го во ра поку ша ва мо да 
сазна мо где је у широ ком спек тру свог 
умет нич ког и про фе си о нал ног „дава ња“ 
Рато мир Дамја но вић себе нај ви ше про
на шао. На које дело је у доса да шњем 
ства ра ла штву нај ра ди је ста вио пот
пис...

– Цело куп но моје ства ра ла штво 
запра во је јед на цели на. Реци то ва ње је 
било у јед ној фази, писа њем сам почео 
да се бавим још у Срем ској Митро ви ци 
и тад сам већ доби јао награ де а кад сам 
оти шао на сту ди је и видео публи ку, пое
зи ју и девој ке „полу део“ сам и дуго сам 
се бавио реци то ва њем. Све сам ово 
„пре спо јио“ са нови нар ством и то је 
поста ла јед на цели на. Мени је мно го 
сим па тич но реци то ва ње. То је било пот
пу но луди ло. Толи ко песа ма, толи ко 
госто ва ња, људи, сусре та и дожи вља
ја... али ја мислим да је то моје изгу
бље но вре ме. Успео сам ипак да надок
на дим то изгу бље но вре ме, јер сам 
напи сао ско ро два де сет књи га, рома на, 
при по ве да ка и есе ја. Тре ба ло је да 
напи шем више или можда боље... 
Сигур но боље! Можда сво ју нај бо љу 
књи гу још нисам напи сао а можда никад 
и нећу. У ана ли зи мог сти ла сви мисле 
да ме је реци то ва ње уве ло у књи жев ну 
при чу, тра же тај поет ски ритам и поет
ску рече ни цу у мом сти лу, али то није 
тач но. Реци то ва ње је сва ка ко ути ца ло 
на стил мог писа ња, на про у ча ва ње 
есте ти ке, пое ти ке и струк ту ре књи жев
ног изра за, али ја сам се нај пре бавио 
писа њем. Уоста лом, Бран ка Чикеш, 
моја дру га ри ца из раз ре да осво ји ла је 
прво место на реци та тор ском так ми че
њу у Руми, а не ја. Био сам тек тре ћи, 
али сам зато зау зео прво место у писа
њу. Већ као гим на зи ја лац ја сам обја
вљи вао при по вет ке у „Црве ном чоту“ и 
само сам то желео да будем – писац. 
Зато сам и желео да упи шем сту ди је 
књи жев но сти, запо чи ње при чу Рале 
Дамја но вић. 

Сма тра ју ћи да је дале ко од „под вла
че ња црте“ на сво ју кре а тив ност и ства
ра лач ку „шири ну“, инте ре со ва ли смо се 
за тре нут не актив но сти и насло ве који 
се нала зе на Дамја но ви ће вом писа ћем 
сто лу.

– Непре кид но нешто радим и врло 
сам акти ван. Непре ста но се бавим књи
га ма и не знам шта ћу са њима. То већ 
зна чи неки мали опро штај. Тешко пре
жи вља вам раста нак са књи га ма. Вео ма 
тешко. Ина че, пишем... При ре дио сам 
неко ли ко књи га. Рад ни наслов моје 
нове књи ге је „Алцхај мер кафе“ где 
обра ђу јем фан та стич но добру тему која 
је као неки сан и даје ми ту нео п ход ну 
сло бо ду у писа њу. У пита њу је тема 
демен ци је. При пре мам изда ње под 
насло вом „Рето рич ке фине се“ која ће 
бити дру га чи ја од слич них по томе што 
ће се бави ти „живом“ рето ри ком и 
њеним ситу и ра њем у дана шњем вре ме
ну. Инте ре сан тан ми је и иза зо ван педа

Митро вач ки дани Рато ми ра Дамја
но ви ћа. Неис црп на тема из које се 
увек роди нека нова при ча. Ево ци ра
мо успо ме не и при ча мо о неким 
људи ма са град ске кул тур не сце не 
који више нису међу нама. Поу зда но 
знам да су про фе сор Јован К. Раду
но вић и Спо мен ка Лазић неиз мер но 
цени ли Рале тов рад.

– Често мислим на Срем ску Митро
ви цу. То моје митро вач ко гим на зиј ско 
вре ме је нај зна чај ни ји пери од у мом 
сад већ поод ма клом живо ту. Ста но
вао сам у шегрт ском дому где сам 
упо знао сјај не дру га ре, про фе со ри су 
ме воле ли а и ја њих, писао сам и 
обја вљи вао при че, доби јао награ де, 

играо руко мет, и то врло добро, био 
члан сре ског коми те та и за мене је 
при пре ма на поли тич ка кари је ра, био 
у шко ли пред сед ник Марк си стич ког 
кру жо ка и секре тар омла ди не, писао 
и сни мао дра ме за гим на зиј ску раз
гла сну ста ни цу, Играо Бано вић Стра
хи њу у позо ри шту „Добри ца Милу ти
но вић“, у Михи зо вој дра ми, имао нај
леп шу девој ку на све ту и са њом 
ишао на море које сам тада први пут 
видео... Данас мислим да сам ја, као 
Нико ла Јокић, кључ ну пред ста ву на 
Репу блич ком фести ва лу оди грао 
лоше да не бих због југо сло вен ског 
драм ског фести ва ла остао без тог 
мора са девој ком. 

Често мислим 
на Срем ску Митро ви цу

Тач но је да сам гово
рио пое зи ју 24 часа и 
то напа мет. Био сам 

мало „луц каст“. Знај те 
и да том при ли ком ни 

јед ну једи ну песму 
нисам поно вио. Насту

пао сам касни је у 
целој земљи, по Евро
пи и све ту. Људи су ме 
воле ли и пам ти ли. Ја 

сам сим бол неке 
њихо ве уну тра шње 

духов не сло бо де

На крат ко смо се дота кли и истин
ског при ја тељ ства са Пером Кра
љем, „земља ком“ и „орта ком“ који је 
„изба чен“ из Митро вач ке гим на зи је 
баш у момен ту кад је Рале постао 
њен ђак. 

– Иза Пере је у митро вач кој гим на
зи ји остао огро ман „кра тер“ који смо 
неко ли ци на гим на зи ја ла ца и ја поку
ша ли да попу ни мо. Био је добар 
човек, про по вед ник и јед но став но 
„душа“ од чове ка. Да не при чам какав 
је био као глу мац – вели чан ствен, 
дру га чи ји, иро ни чан и увек на иви ци 
неке јет ко сти. Мно го смо се пошто ва
ли и при ча ли о нашој Митро ви ци пре
ле пе ства ри. Био ми је гост у фан та
стич ној ради еми си ји на Радио Бео
гра ду, под се тио је овај све стра ни 
ства ра лац.

Иза Пере Кра ља
остао је кра тер
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го шки аспект мог рада јер сам у при ли
ци да пре но сим зна ње буду ћим учи те
љи ма и настав ни ци ма који има ју зада
так упра во да децу нау че како да чита ју 
и реци ту ју. Како то да ура де ако и сами 
нису нау чи ли, пита се наш саго вор ник.

Чини се да су лепо изго во ре на реч 
или рече ни ца јед на од нај о чи глед ни јих 
„жрта ва“ зага ђе но сти јав ног и медиј ског 
про сто ра у Срби ји – неструч но уре ђе ног 
и често комер ци ја ли зо ва ног.

– За оце ну таквих ства ри јед но став но 
више нисам довољ но ком пе тен тан. 
Јесам по струч но сти, али по ствар ном 
осе ћа ју језич ке говор не сце не нисам 
реле ван тан, јер сам суви ше строг. Ја не 
могу више да слу шам ни радио ни теле
ви зи ју. Зага ђу ју ми ваздух, као што се 
наши срем ски свињ ци осе те тамо негде, 
ја не могу да слу шам мно ге нови на ре и 
инте лек ту ал це када кре ну са „овај“, „па 
овај“, „па дакле“, „па зна чи“... Та рече ни
ца је толи ко сиро ма шна и вул гар на, 
толи ко непре ци зна. Кул ту ра гово ра је 
по мом мишље њу на нај ни жем могу ћем 
нивоу. На истом је нивоу као и ста ње 
све сти одно са поли ти ке и гра ђа на, 

поли ти ке и кул тур них рад ни ка – то је 
јед на нај при зем ни ја врста мани пу ла ци
је која је доми нант на на дана шњој јав
ној сце ни и у кому ни ка ци ји, каже Рале 
Дамја но вић. 

Реци то ва ње је у раз го во ру са Рале
том Дамја но ви ћем неза о би ла зна тема. 
Као неку врсту лич ног одго во ра и уну
тра шњег бун та због зби ва ња у бив шој 
Југо сла ви ји, он је 1992. годи не у кући 
Ђуре Јак ши ћа одр жао послед њи реци
тал „Човек пева после рата“, одби ја ју ћи 
да у пото њем пери о ду јав но исту па са 
реци та тор ским про гра мом. Сетио сам 
се јед не од њего вих, гото во над ре ал них 
при ча о непре кид ном реци то ва њу које 
је тра ја ло 24 сата. Конач но сам доче као 
при ли ку да чове ка који се три де сет 
годи на бавио врхун ским реци то ва њем 

Гла сним одго во ром – „Не“ мој саго
вор ник пре ки да поку шај да га као 
иску сног нови на ра питам о „ста рим 
добрим вре ме ни ма радио и писа ног 
нови нар ства“ у одно су на дана шње 
вре ме дру штве них мре жа, диги тал них 
и дру гих савре ме них плат фор ми 
инфор ми са ња. 

– То је илу зи ја. Нема ста рих добрих 
вре ме на када је нови нар ство у пита
њу. Увек је било обма не, лажи и мани
пу ла ци је. Дик ти ра но нови нар ство и 
јед но у мље некад је дола зи ло из Коми
те та. Има сло бод них нови на ра који 
обич но стра да ју, али сло бод ног нови
нар ства ниг де нема. Молим Вас, 
погле дај те шта се сад дога ђа. Да ли је 
европ ски нови нар дигао глас када је у 
пита њу раз би ја ње Југо сла ви је уз мон
стру о зне лажи о нама. Не, напро тив. 
Да ли нови на ри на Запа ду данас пишу 
да се данас из лите ра ту ре и са уни
вер зи те та про га ња ју један Досто јев

ски или све што има пред знак руског. 
Ја сам о томе недав но напи сао текст 
који се зове „Руски рулет са аме рич
ким пуње њем“ где сам рекао да се не 
тре ба свр ста ва ти ни на чију стра ну јер 
је то зам ка да се закло не пра ви крив
ци за удру же ни зло чи нач ки про је кат 
про тив чове ка и човеч но сти. Нови нар
ство је данас код нас доби ло одре ђе
ну сло бо ду, али се онда про да ло оно
ме ко више пла ти. Све су нови не 
данас исте, као што су биле и некад. 
Ја сам у без у слов ној сло бо ди али су 
мно ги људи данас уце ње ни, егзи стен
ци јал но пре све га. Да ли ће се то јед
ног дана про ме ни ти – хоће и то пре 
код нас него у Евро пи, речи су саго
вор ни ка који је и сам био жртва поли
тич ког про го на када се деве де се тих 
годи на побу нио про тив јед но у мља, 
угро жа ва ња сло бо де нови нар ства и 
како сам каже  „ман гу па који су хте ли 
да завла да ју сва чи јим мишље њем.“

Про фе сор ке Мир ја на Лазић и Љуби
ца Јан ко вић, моја раз ред на, биле су 
изу зет не у сва ком погле ду, одлич ни 
пре да ва чи, сјај не лич но сти, мудре, 
толе рант не. Тада су про фе со ри воле
ли сво је уче ни ке. Имао сам сре ћу да 
ме те две жене усме ре у живо ту. 
Мислим да су оне схва ти ле мој тале
нат, којег ни сам нисам био све стан, а 
и моју пома ло дивљу и дис пер зив ну 
при ро ду. Раз ред на је у моју карак те
ри сти ку упи са ла да ћу, ако се усме рим 
у јед ном прав цу, дале ко догу ра ти. На 
жалост, нисам је послу шао. Од про
фе со ра пам тим и у срцу носим, Анђе
ли ју Гра бо вац – Ђиу и про фе со ра 
Бобе та, који је био неви ђе ни лаф. 

Шко ла је нај здра ви ји орга ни зам у 
нашем дру штву које пот це њу је и не 
схва та коли ко учи те љи и про фе со ри 

су важни, поред роди те ља нај ва жни ји, 
у фор ми ра њу и откри ва њу лич но сти.

Шко ли тре ба вра ти ти ста ру сла ву, 
про гра ме саже ти и модер ни зо ва ти, 
обно ви ти везу изме ђу ђака и настав
ни ка. И нико не би смео да пад не на 
поправ ни или на годи ну. То је суро ва 
казна коју сам ја иску сио и дожи вео 
као затвор ску казну.

Див на деца, то видим и по мојим 
сту ден ти ма, дале ко од сли ке дру штва 
коју фор ми ра ју меди ји и поли ти ча ри. 
Про фе со ри ма под хит но поду пла ти 
пла ту и све кар те баци ти на обра зо
ва ње, и за 50 годи на ништа неће бити 
исто. Ако нас оста ве на миру, мно ге 
ћемо пре тр ча ти. Доду ше свет се 
мења, дух руи ни ра, и све је мно го 
теже. Но, ми смо на то нави кли, срп
ска кул ту ра је кул ту ра отпо ра.

У нови нар ству нема
„ста рих добрих вре ме на“

Ути цај про фес о ра
Митро вач ке гим на зи је

Реци та ци ја је говор на 
скулп ту ра и мора се 
напра ви ти раз ли ка 
изме ђу неког лепог 
при ча ња и песме, за 
коју се ја темељ но 
при пре мам као за јед
ну естет ску, живот ну 
дра му. Тек тада се 
може виде ти да је неко 
дело „вели ка“ песма. 
Таква је на при мер 
песма „Мостар ске 
кише“ кад је ја изво
дим. У то сам уло жио 
читав живот и „крв 
сам дао за то“, кате го
ри чан је овај све стра
ни ства ра лац кога ће 
Митров ча ни увек нази
ва ти сво јим сугра ђа
ни ном
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упи там за мишље ње – „хоће ли се вра
ти ти дани када су девој ке „пада ле“ на 
сти хо ве који су изла зи ли из срца интер
пре та то ра“.

– Тач но је да сам гово рио пое зи ју 24 
часа и то напа мет. Био сам мало „луц
каст“. Знај те и да том при ли ком ни јед ну 
једи ну песму нисам поно вио. Насту пао 
сам касни је у целој земљи, по Евро пи и 
све ту. Људи су ме воле ли и пам ти ли. Ја 
сам сим бол неке њихо ве уну тра шње 
духов не сло бо де, каже саго вор ник 
„Митро вач ких нови на“.

Питао сам Рато ми ра сла же ли се са 
мојом оце ном да је емо ци ја коју пре да је 
публи ци у сушти ни „ску па“, наро чи то 
ако посма тра мо из дана шње пер спек ти
ве девал ви ра них вред но сти, када су 
скри ва ње и трго ви на емо ци ја ма и лич
ним ста во ви ма поста ли општа поја ва.

– Неће се више никад вра ти ти та вре

ме на о који ма ме пита те а ако се вра те 
она ће бити „заве ре нич ка“. Ми ћемо 
бити нека мањи на коју ће хап си ти неки 
све мир ски поли цај ци. Ко зна, можда ће 
и данас рећи – Ево га дошао је онај бун
тов ник. Мене ће јед ног дана можда про
гла си ти за све ца јер сам ширио емо ци ју. 
Не забо ра ви мо да је Хри стос ширио 
емо ци ју и љубав а људи ма је гово рио у 
пара бо ла ма и при ча ма, каже Рале 
Дамја но вић. 

„Не, нису сви исти“, гла сио је одго вор 
којим је саго вор ник пре ки нуо моје пита
ње о нека да шњој и дана шњој реци та
тор ској сце ни на којој су мно ги позна ти 
глум ци и умет ни ци разних про фи ла.

– Не може те нешто, она ко успут, по 
мало да реци ту је те. За мно ге је реци та
ци ја нешто, лепо, нежно, лир ско... Зна те 
оно  цига ри ца, кафи ца и вињак. Код 
мене није тако. Код мене је реци та ци ја 

увек суб вер зив на. Нема срећ ног песни
ка. Ја копам по коре ни ма.... Ви као 
реци та тор мора те да каже те и оно што 
песник можда није знао или умео. Књи
жев но  говор на ана ли за је осно ва сва
ког реци то ва ња. Све моје реци та ци је су 
раз ли чи те и носе раз ли чи те набо је. 
Реци та ци ја је говор на скулп ту ра и мора 
се напра ви ти раз ли ка изме ђу неког 
лепог при ча ња и песме, за коју се ја 
темељ но при пре мам као за јед ну естет
ску, живот ну дра му. Тек тада се може 
виде ти да је неко дело „вели ка“ песма. 
Таква је на при мер песма „Мостар ске 
кише“ кад је ја изво дим. У то сам уло жио 
читав живот и „крв сам дао за то“, кате
го ри чан је овај све стра ни ства ра лац 
кога ће Митров ча ни увек нази ва ти сво
јим сугра ђа ни ном. 

Поен ту прет ход но изре че ног о „тежи
ни сва ке песме“ схва тио сам на мар ги ни 
нашег раз го во ра у Рато ми ро вој тврд њи 
да више нема довољ но сна ге да изво ди 
песму „San ta Maria del la Salu te“. Након 
послед њег изво ђе ња ремек  дела Лазе 
Кости ћа, како сам каже осе тио је дрх та
ви цу чита вог тела. Ово је био знак уоби
ча је не  за Рале та Дамја но ви ћа у овом 
тре нут ку можда и пре ве ли ке емо тив не 
„потро шње“ и пра жње ња. Коли ко је тек 
емо ци ја било у оних три де се так годи
на...

На кон цу овог раз го во ра и непо сред
но после њега, поку шао сам – веру јем 
не само у сво је име, на изве стан начин 
да „зло у по тре бим“ при ли ку и одо бро во
љим Рале та Дамја но ви ћа да у гра ду 
сво је мла до сти при ре ди умет нич ко 
вече, да и ми мла ђи „укра де мо“ по неки 
стих у њего вој интер пре та ци ји. Прва 
два пута децид но ме је одбио, али хоћу 
да веру јем да је оно „чуће мо се и при ча
ти о све му“ после моје тре ће мол бе, 
зна чи ло неку врсту начел не сагла сно
сти. Дејан Мостар лић

Про фе со ра Јова на К. Раду но ви ћа 
мно го сам ценио и уче ство вао сам на 
јед ној кул тур ној вече ри са њим. Био је 
диван човек и вели ки инте лек ту а лац. 
Њего ву књи гу „Сир ми ум“ из седам де
се те и неке годи не сма трам јед ном од 
нај зна чај ни јих књи га срп ске пое зи је 
рав ној „Лепен ском виру“ Мио дра га 
Павло ви ћа. То је један дија лог са 
рели ги ја ма, раз ли чи тим вре ме ни ма и 
духов но шћу. Мно го сам га ценио и 
били смо изу зет ни дру го ви. Спо мен ка 
Лазић је има ла један песнич ки осе ћај 
који се теме љио на позна ва њу 
песнич ког дела и позна ва њу говор ног 
обли ка. Говор пое зи је раз у ме ла је 
целим сво јим бићем. Чуо сам на 

жалост да је недав но пре ми ну ла, оба
ве сти ли су ме њени „Кали о пља ни“ и 
тра жи ли су да про чи та ју мој текст о 
њеној збир ци песа ма. Она је схва та ла 
озбиљ ност реци то ва ња и ја сам је 
волео као добру и пле ме ни ту осо бу. 
Била је првен стве но добар човек а 
моје вред но ва ње људи нај че шће 
пола зи од душе и добро те. Зави дим 
људи ма који су добри, који ма је Бог 
као дар дао добро ту. Али како ја да 
будем добар који сам „зли ца“ по при
ро ди и то сре мач ка, духо ви то је завр
шио митро вач ки ђак Рале Дамја но вић 
који је више пута гово рио сво јим гим
на зиј ским про фе со ри ма који су „обли
ко ва ли“ његов поглед на живот.

О Јова ну К. Раду но ви ћу
и Спо ме н ки Лазић

Ја не могу више да слу шам ни радио ни теле ви зи ју. Зага ђу ју ми ваздух, 
као што се наши срем ски свињ ци осе те тамо негде, ја не могу да слу шам 
мно ге нови на ре и инте лек ту ал це када кре ну са „овај“, „па овај“, „па 
дакле“, „па зна чи“... Та рече ни ца је толи ко сиро ма шна и вул гар на, толи ко 
непре ци зна. Кул ту ра гово ра је по мом мишље њу на нај ни жем могу ћем 
нивоу. На истом је нивоу као и ста ње све сти одно са поли ти ке и гра ђа на, 
поли ти ке и кул тур них рад ни ка – то је јед на нај при зем ни ја врста мани пу
ла ци је која је доми нант на на дана шњој јав ној сце ни и у кому ни ка ци ји

Непре ста но се бавим књи га ма и не знам шта ћу са њима. То већ зна чи 
неки мали опро штај. Тешко пре жи вља вам раста нак са књи га ма. Вео ма 
тешко. Ина че, пишем... При ре дио сам неко ли ко књи га. Рад ни наслов моје 
нове књи ге је „Алцхај мер кафе“ где обра ђу јем фан та стич но добру тему 
која је као неки сан и даје ми ту нео п ход ну сло бо ду у писа њу. У пита њу 
је тема демен ци је. При пре мам изда ње под насло вом „Рето рич ке фине
се“ која ће бити дру га чи ја од слич них по томе што ће се бави ти „живом“ 
рето ри ком и њеним ситу и ра њем у дана шњем вре ме ну
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ДОМ УЧЕ НИ КА СРЕД ЊИХ ШКО ЛА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ УОЧИ НОВОГ
КОН КУР СА ЗА ПРИ ЈЕМ СРЕД ЊО ШКО ЛА ЦА

Ред, рад, дисци пли на,
али и дру же ње,
сазре ва ње и одра ста ње

Уче ни ци се пона ша ју пре ма пра вил ни ку о кућ ном реду. 
Та пра ви ла су јасно дефи ни са на, почев ши од јутар њег 
уста ја ња из кре ве та, вре ме на резер ви са ног за уче ње и 
сло бод ног вре ме на у окви ру којег насто ји мо да им 
пону ди мо вели ки број сек ци ја. Рад тих сек ци ја се вало
ри зу је сва ке годи не кроз сусре те домо ва уче ни ка сред
њих шко ла на нивоу реги о на Вој во ди не и на нивоу 
репу бли ке, каже педа гог Суза на Секу лић Ђор ђе вић

И пред сто је ће школ ске годи не Дом 
уче ни ка у Срем ској Митро ви ци отво ри ће 
сво ја вра та за 180 сред њо шко ла ца, који 
не живе у Срем ској Митро ви ци, а поха
ђа ју јед ну од шест митро вач ких сред њих 
шко ла. У сусрет рас пи си ва њу кон кур са 
за бора вак уче ни ка у дому, у овој уста но
ви кажу да се уве ли ко спре ма ју за то. 
Кон курс ће поче ти првог дана упи са ђака 
у сред ње шко ле. Осим што нуди сме
штај, Дом уче ни ка обез бе ђу је и обро ке 
за децу, као и вас пит ни рад са уче ни ци
ма.

– Оно што су пред но сти дома јесте 
без бед ност уче ни ка у окви ру наше уста
но ве. Вас пит ни рад орга ни зу ју вас пи та
чи, у сми слу помо ћи у савла да ва њу 
школ ског гра ди ва, јер су вас пи та чи у 

дому уства ри про фе со ри. Оно што је 
основ ни кри те ри јум при ли ком упи са, 
јесте успех уче ни ка. Посма тра се и мате
ри јал но ста ње и да ли је дете из неке од 
осе тљи вих гру па, каже педа гог Суза на 
Секу лић Ђор ђе вић.

Уче ни ци су у дому рас по ре ђе ни у осам 
вас пит них гру па које се фор ми ра ју пре
ма полу, узра сту, врсти шко ле коју поха
ђа ју и места ста но ва ња. Гру пе бро је 
изме ђу 20 и 25 уче ни ка. Руко во ди о ци 
вас пит них гру па су сами вас пи та чи. 
Њихо ва орга ни за тор ска функ ци ја је 
засно ва на на непо сред ном сарад нич ком 
одно су са уче ни ци ма, ства ра њу сти му
ла тив не рад не атмос фе ре и под сти ца њу 
одго вор ног одно са уче ни ка у спро во ђе
њу нор ми живо та и рада у дому. 

– Уче ни ци се пона ша ју пре ма пра вил
ни ку о кућ ном реду. Та пра ви ла су јасно 
дефи ни са на, почев ши од јутар њег уста
ја ња из кре ве та, вре ме на резер ви са ног 
за уче ње и сло бод ног вре ме на у окви ру 
којег насто ји мо да им пону ди мо вели ки 
број сек ци ја. Рад тих сек ци ја се вало ри
зу је сва ке годи не кроз сусре те домо ва 
уче ни ка сред њих шко ла на нивоу реги о

Суза на Секу лић Ђор ђе вић
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на Вој во ди не и на нивоу репу бли ке. Сва
ке годи не у мар ту, апри лу и мају има мо 
сусре те где се уче ни ци који осво је прво 
место пла си ра ју на репу блич ку Доми ја
ду. При ли ком при је ма уче ни ка у дом, на 
кра ју сва ке школ ске годи не, на осно ву 
тих актив но сти уче ни ка доде ли мо од 
један до три бода, јер се на осно ву бодо
ва и ства ра ју усло ви за бора вак у дому, 
обја сни ла је Суза на Секу лић Ђор ђе вић.

Уче ни ци кажу да им је бора вак у дому 
помо гао да ство ре ква ли тет не живот не и 
рад не нави ке, које ће им бити кори сне у 
касни јем шко ло ва њу и живо ту.

– У нашем дому вла да дисци пли на. 
Овде сти че мо добре нави ке да сами сре
ђу је мо свој про стор, сво ју собу, која мора 
бити уред на. Под кон тро лом смо вас пи
та ча и тач но зна мо шта сме мо да ради
мо, а шта не сме мо. Тру ди мо се да то 
мак си мал но пошту је мо. За ове две годи
не сам доста сазрео. Нај ви ше у дому 
волим људе, који су ми поста ли при ја те
љи. Међу људ ски одно си чине овај дом 
лепим за живот. Вас пи та чи су добри 
пре ма нама. Води ли су нас и на екс кур
зи ју, а нама такав вид рекре а ци је зна чи. 
Оби ла зи ли смо оста ле домо ве уче ни ка у 
Срби ји и упо зна ли нове људе, али смо 
се и ми међу соб но још више збли жи ли. 
Виде ли смо неке исто риј ске зна ме ни то
сти и оства ри ли кон так те, изја вио је 
Мар јан Бркљач уче ник дру гог раз ре да 
Меди цин ске шко ле „Дра ги ња Ник шић“, 
који је дошао из Оџа ка.

Сва ки поче так у живо ту је тежак, па се 
мно го тру да у дому ула же у про цес при
ла го ђа ва ња уче ни ка на живот у дому и 
на ново окру же ње.

– Мени је дола зак овде тешко пао, јер 
се дого ди ло и то да имам неке здрав
стве не про бле ме. Тада нисам била стал
но у дому, па ми је тре ба ло више вре ме
на да се навик нем, него дру гој деци. 
Било је ту и пла ка ња и жеље да се оде 
кући, али сви прва ци има ју сли чан први 
ути сак, мисле ћи да је дом нешто стра
шно, јер се по први пут заи ста одва ја мо 
од поро ди це. Међу тим, од дру гог полу го
ди шта ми је у дому сјај но, бли жи се и 
рас пуст и мислим да ће ми дом сада чак 
и недо ста ја ти. Пре бро ди ла сам све то уз 
овда шње дру штво, које ми је било подр
шка све вре ме. Упо зна ла сам мно го див
них људи, без којих ништа не би било 
ова ко како јесте. Јед но став но зна те да 
нисте сами, увек може те неком да се 
обра ти те за помоћ и нико вас неће оста
ви ти на цеди лу, сма тра Дуња Срдић, 
уче ни ца првог раз ре да Митро вач ке гим
на зи је, а дошла је из Пећи на ца. 

За вре ме школ ског рас пу ста Дом неће 
ради ти. Током борав ка мла дих у њему, 
осим пошто ва ња кућ ног реда, за лак ше 

повре де оба ве за уче ни ка изри чу се опо
ме не и уко ри вас пи та ча, а за озбиљ ни је 
повре де може да се одре ди и искљу че
ње из дома.

Алек сан дра Плав шић
Фото: Бра ни слав Туца ко вић

Ђаци у дому уста ју у шест или седам 
часо ва ују тру, у зави сно сти од сме не у 
шко ли. Након тога посто ји вре ме за 
сре ђи ва ње соба у који ма бора ве и 
дору чак. Од пола 9 до 11 часо ва је вре
ме пред ви ђе но за уче ње, а ручак тра је 
изме ђу 11:45 и 14:30, како би обе школ
ске сме не биле покри ве не. Од 17:30 до 
21:30 тра ју сло бод не актив но сти, а 
вече ра је изме ђу. Након 21:30 није 
дозво љен бора вак у туђим соба ма, али 
ни ван Дома уче ни ка. Ноћ ни одмор за 
све почи ње у 23 сата.

У току сво јих сло бод них актив но сти, 
уче ни ци могу да се при кљу че некој од 
мно го број них сек ци ја, како кул тур но – 
умет нич ких тако и спорт ских. На рас по
ла га њу су им драм ска, музич ка, ликов
на, лите рар на, библи о теч ка, реци та
тор ска, фол кло р на сек ци ја и сек ци ја 
модер ног пле са. Сво је вешти не могу 
да иска жу и у фуд бал ској сек ци ји, 
одбој ци, стре ља штву, шаху, сто ном 
тени су и бици кли зму, а орга ни зу је се и 
одла зак на град ски базен. За мату ран
те се пред крај шко ло ва ња орга ни зу је и 
бес плат на матур ска про сла ва, како би 
се опро сти ли од дру га ра и вас пи та ча 
на нај леп ши начин.

Један дан у 
Дому уче ни ка

Ђач ке сек ци је 
у окви ру дома

Дуња Срдић и Мар јан Бркљач

 Собе у који ма бора ве уче ни ци Зајед нич ке уче нич ке про сто ри је
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СРП СКА ЧИТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ (2)

Неза о би ла зни чини лац
раз во ја кул ту ре и
очу ва ња тра ди ци је

Пише:
Вера Нов ко вић

У овој годи ни Срп ска чита о ни ца у Ири гу обе ле жа ва вели ки јуби леј – 180 годи на од 
свог осни ва ња. О овом јуби ле ју, исто ри ја ту и поче ци ма Срп ске чита о ни це у Ири гу за 
М нови не пише Вера Нов ко вић, дирек тор ка ове уста но ве кул ту ре. У дру гом делу 
пред ста вља мо исто ри јат ове зна ме ни те уста но ве кул ту ре од Дру гог свет ског рата до 
данас

После Дру гог свет ског рата Срп ска чита
о ни ца је ради ла у окри љу Кул тур но  
умет нич ког дру штва „Змај“. Прва после
рат на скуп шти на Чита о ни це одр жа на је 
12. децем бра 1951. годи не и тада је 
одлу че но да се она оса мо ста ли и да убу
ду ће ради као Срп ска чита о ни ца и књи
жни ца. Чита о ни ца 1952. обе ле жа ва 110 
годи на од осни ва ња, при ку пља се око 
4.000 књи га и опре ма ју се про сто ри је и 
од тада поно во ради као јав на народ на 
библи о те ка. У обно вље ној библи о те ци 
одр жа ва ју се број не кул тур не и про све
ти тељ ске актив но сти а сва ка ко нај за слу
жни ји за њен рад и обно ву је учи тељ 
Сте ван Јел кић. Апри ла 1961. годи не 
Срп ска чита о ни ца и књи жни ца је про гла
ше на Општин ском матич ном библи о те
ком.
Ири жа ни поно сно про сла вља ју 120. 
рођен дан сво је Чита о ни це од 20. до 22. 
окто бра 1962. годи не. На све ча но сти су 
гово ри ли Сте ван Јел кић и Бори слав 
Михај ло вић Михиз. Те годи не Срп ска 
чита о ни ца у Ири гу осни ва нову кул тур ну 
и струч ну мани фе ста ци ју: Сабор библи о
те ка ра Сре ма. 
Од тада па до дана шњих дана Сабор 
библи о те ка ра се тра ди ци о нал но одр жа
ва у Ири гу, сва ког првог пет ка окто бра 
месе ца. Тра је пуних 48 годи на (само два 
Сабо ра нису одр жа на) и поста је тра ди

ци ја срем ске кул ту ре, зави чај но сти и 
нео дво ји ви део срем ског библи о те кар
ства. Мани фе ста ци ја која је за непу них 
пет деце ни ја рада оку пи ла бли зу 5.000 
библи о те ка ра, писа ца, кул тур них и дру
штве них после ни ка.
Дав не 1922. годи не запо чи ње изда вач ка 
делат ност Срп ске чита о ни це у Ири гу. 
Тада је обја вље на књи жи ца  Мила на А. 
Јова но ви ћа Бабе „Из про шло сти јед ног 
гра да“, део Моно гра фи је Ири га. 
Срп ска чита о ни ца са гру пом мла дих 
ново сад ских писа ца обна вља изда ва ње 
часо пи са „Стра жи ло во“ 1970. годи не 
чије изла же ње тра је чети ри годи не. Већ 
1972. Чита о ни ца про ши ру је сво ју изда
вач ку делат ност еди ци јом „Стра жи ло во“ 
у којој је до 2000. годи не обја вље но пре
ко 220 насло ва књи га, углав ном мла ђих 
и недо вољ но афир ми са них ауто ра. Због 
недо стат ка сред ста ва ова еди ци ја се 
гаси, али изда ва штво и даље живи у 
Чита о ни ци кроз рад еди ци је „Фру шко гор
је“ и изда ва штво Фон да „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“.
Више го ди шња тежња ири шке Чита о ни це 
да обе ле жи бора вак Доси те ја Обра до ви
ћа у обли жњем мана сти ру Хопо во ожи
вља ва 1974. годи не када је уста но вље на 
мани фе ста ци ја „Доси те је ви дани“ која се 
први пут одр жа ва у Ири гу 1975. годи не. 
Поред тра ди ци о нал ног Сабо ра библи о

те ка ра Сре ма, Срп ска чита о ни ца уста но
вља ва низ мани фе ста ци ја које поста ју 
састав ни део Доси те је вих дана: Сусре ти 
књи жев ни ца „Мили ци у похо де“, Сусре ти 
шко ла бив ше Југо сла ви је које носе Доси
те је во име, Фру шко гор ски сусре ти писа
ца...
Иако се после Дру гог свет ског рата Чита
о ни ца често сели ла, 1988. годи не поста
вљен је камен теме љац за изград њу 
Дома кул ту ре у Ири гу у коме ће трај но 
бити сме ште на и сама Чита о ни ца. Иако 
се није усе ли ла у нове про сто ри је за свој 
150 рођен дан 1992. годи не, при ли ком 
про сла ве овог јуби ле ја Мини стар ство 
кул ту ре Репу бли ке Срби је покла ња Ири
гу и Чита о ни ци спо ме ник од белог мер
ме ра посве ћен спа ље ној књи зи који се 
нала зи испред Дома кул ту ре. Спо ме ник 
је дело ваја ра Нан до ра Гли да и пред ста
вља мит ску пти цу Феникс која на сим бо
ли чан начин пред ста вља и само стра да
ње и понов но узди за ње првог срп ског 
чита ли шта.
Срп ска чита о ни ца 1982. годи не  уста но
вља ва награ ду  „Луча“ коју сва ке годи не 
доде љу је поје дин ци ма и орга ни за ци ја ма 
за допри нос у раз во ју кул ту ре и кул тур
ног ства ра ла штва на под руч ју општи не 
Ириг.
За свој рад Срп ска чита о ни ца је више 
пута награ ђи ва на, међу награ да ма су и 

Вера Нов ко вић са Сре тењ ским орде ном I реда
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дипло ма Саве за кул тур но  про свет них 
дру шта ва Вој во ди не пово дом 110 годи на 
посто ја ња (1952), Орден заслу га за 
народ са сре бр ним зра ци ма (1966.г.), 
Вуко ва награ да (1982), Окто бар ска 
награ да општи не Ириг (1984), награ да 
Зајед ни ца библи о те ка Срби је „Мило рад 
Панић Суреп (1996) и мно ге дру ге. 
Издва ја мо још два изу зет но зна чај на 
при зна ња које је Чита о ни ца доби ла ове 
годи не. 
Ука зом пред сед ни ка Репу бли ке Срби је 
Алек сан дра Вучи ћа за наро чи те заслу ге 
у очу ва њу кул тур не башти не, при ку пља
њу и очу ва њу књи жног бла га, него ва њу 

кул ту ре, све стра ном и истрај ном раду 
током 180 годи на посто ја ња Срп ска 
чита о ни ца у Ири гу је одли ко ва на Сре
тењ ским орде ном првог сте пе на. Потом, 
у мар ту је Срп ска чита о ни ца у Ири гу 
доби ла Злат ну меда љу „Јован Ђор ђе
вић“ пово дом 162 годи не посто ја ња Срп
ског народ ног позо ри шта, као нај ви ше 
при зна ње које доде љу је ова углед на 
уста но ва.
Поро ди ца Васе Ешки ће ви ћа, ака дем ског 
сли ка ра рође ног у Ири гу, покла ња 1962. 
годи не Чита о ни ци девет сли ка и од тада 
почи ње фор ми ра ње гале риј ске зби р ке 
умет нич ких сли ка и пред ме та. Данас 

Гале ри ја Срп ске чита о ни це бро ји пре ко 
110 умет нич ких сли ка и пред ме та у свом 
вла сни штву и кон стант но уве ћа ва колек
ци ју. Међу сли ка ма су дела Васе Ешки
ће ви ћа, Пала Хомо на иа, Саве Стој ко ва, 
Зуза не Халу по ве, Феђе Соре ти ћа...
По лич ној жељи Бори сла ва Михај ло ви ћа 
Михи за, 1997. годи не након смр ти овог 
књи жев ни ка, поро ди ца покла ња Чита о
ни ци спо мен библи о те ку у којој се нала
зе углав ном прва изда ња књи га позна тих 
књи жев ни ка од педе се тих до деве де се
тих годи на про шлог века које су писци са 
посве том покла ња ли Михи зу.
Срп ска чита о ни ца у Ири гу од 2005. годи
не доде љу је награ ду за драм ско ства ра
ла штво „Бори слав Михај ло вић Михиз”. 
Иде ја је поте кла из Чита о ни це у жељи да 
се успо ста ви награ да у обла сти драм
ског ства ра ла штва и осну је фонд са 
Михи зо вим име ном. Реа ли за ци ју иде је 
подр жа ли су Мини стар ство кул ту ре 
Срби је и Извр шно веће Вој во ди не. 
Награ да која се доде љу је 17. окто бра, на 
дан Михи зо вог рође ња, састо ји се из 
пла ке те, нов ча ног изно са и обја вљи ва ња 
дра ме награ ђе ног. 
Први лау ре ат 2005. била је Миле на Мар
ко вић, књи жев ни ца из Бео гра да, потом 
сле де: 2006. Маја Пеле вић, 2007. Мари ја 
Кара кла јић, 2008. Миле на Бога вац, 2009. 
Мили ца Пиле тић, 2010. Јор дан Цве та но
вић, 2011. Тања Шљи вар, 2012. Оли вер 
Фрљић, 2013. Милан Мар ко вић Матис, 
2014. Дани ца Нико лић, 2015. Олга Дими
три је вић, 2016. Бра ни сла ва Илић, 2017. 
Дими три је Кока нов, 2018. Тија на Гру мић, 
2019. Иси до ра Мило са вље вић, 2020. 
Филип Гру јић и 2021. годи не Ива Брдар.
Данас Срп ска чита о ни ца у Ири гу у сво
јим библи о теч ким фон до ви ма има око  
50.000 књи га. 
Свој рад про во ди кроз библи о теч ка оде
ље ња у Ири гу и Врд ни ку, оде ље ње зави
чај не зби р ке, ста ре и рет ке књи ге, оде
ље ње архив ске гра ђе, Гале ри ју умет нич
ких дела и Фонд „Бори слав Михај ло вић 
Михиз“ . Орга ни зу је пре да ва ња, изло жбе 
и про мо ци је књи га, уче ству је у свим зна
чај ни јим мани фе ста ци ја ма у Општи ни 
Ириг и неза о би ла зни је чини лац раз во ја 
кул ту ре и очу ва ња кул тур не исто ри је и 
тра ди ци је срп ског наро да.

Током сво је бур не исто ри је која тра је 
пуних 180 годи на Чита о ни ца је поред 
редов них чла но ва про ми шље но  бира
ла и сво је поча сне чла но ве. Први поча
сни члан је Вла ди мир Јова но вић, про
фе сор Вели ке шко ле у Бео гра ду, и 
пред сед ник Срп ског уче ног дру штва. 
Иза бран је 1860. годи не.

После њега су бира ни Све то зар 
Миле тић и Михај ло Полит  Десан чић, 
непо ко ле бљи ви бор ци за народ на пра
ва и сло бо де, Јован Субо тић и Љубо
мир Нена до вић, књи жев ни ци и исто ри
чар Божи дар Петра но вић. Сви они су 
иза бра ни на Скуп шти ни Чита о ни це 14. 
јула 1868. годи не.

Јован Јова но вић Змај, књи жев ник, за 
поча сног чла на иза бран је 2. маја 1903.
годи не. Милан А. Јова но вић  Баба, про
фе сор ново сад ске гим на зи је и члан 
Књи жев ног оде ље ња Мати це Срп ске 
који је рођен у Ири гу, иза бран је за поча
сног чла на 1922. годи не. Вељ ко Петро
вић, књи жев ник, иза бран је за поча сног 
чла на 1952.годи не. Иво Андрић, књи
жев ник и добит ник Нобе ло ве награ де за 
књи жев ност 1961. за поча сног чла на 
иза бран је 1962.годи не. Сте ван Јел кић, 
учи тељ из Ири га  и заслу жни после ник 
на пољу про све те и кул ту ре у Ири гу, за 
поча сног чла на иза бран је 14. јану а ра 
1963. годи не. Бори слав Михај ло вић 
Михиз,  књи жев ник, дра ма тург и књи

жев ни кри ти чар, рођен у Ири гу, за поча
сног чла на Чита о ни це про гла шен је 
1990. годи не. Др Слав ко Гаври ло вић,  
ака де мик, исто ри чар, за поча сног чла на 
про гла шен је 2001. годи не. Проф. др 
Јован Јови чић, физи чар и гита ри ста за 
поча сног чла на је про гла шен 2012. 
годи не. За сада, послед њи про гла ше ни 
поча сни члан је проф. др  Јован Мак си
мо вић, лекар, исто ри чар меди ци не, који 
је за поча сног чла на про гла шен ове 
годи не при ли ком обе ле жа ва ња сла ве 
Срп ске чита о ни це, Све ти Три фу на.

Поча сни чла но ви 

Уче ни ци Михи зо ве шко ле у про јек ту Вре ме плов кроз Ириг

Проф др Јован Мак си мо вић,
послед њи поча сни члан
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СТОЈ НИ ЋИ ИЗ МАР ТИ НА ЦА ПОЧЕ ЛИ БЕР БУ ЉУТЕ ПАПРИ КЕ У ПЛА СТЕ НИ ЦИ МА

Љута као Сре ми ца

Ми смо пре неко ли
ко дана има ли прву 

бер бу љуте папри ке у 
овој годи ни. Кре ну ла 

је одмах и про да ја. 
Нешто про да је мо све

же, а нешто ста вља
мо са белим луком и 

пер шу ном у кисе ли ну, 
па у тегле и тако про

да је мо, као свој 
заштит ни знак, каже 

Мар та Стој нић

Добро је позна то да су Срем ци вели ки 
гур ма ни, да воле зачи ње ну и љуту хра ну. 
Сва ки срем ски спе ци ја ли тет неиз бе жно 
садр жи и љуту папри ку, чак и сезон ска 
сала та. У дома ћин ству Стој ни ћа у Мар
тин ци ма тре нут но је у току бер ба љуте и 
здра ве папри ке. Реч је о пла сте нич кој 
про из вод њи, која омо гу ћа ва нешто рани
ју бер бу у одно су на усе ве на отво ре ном.

– Ми смо пре неко ли ко дана има ли 
прву бер бу љуте папри ке у овој годи ни. 
Кре ну ла је одмах и про да ја. Нешто про
да је мо све же, а нешто ста вља мо са 
белим луком и пер шу ном у кисе ли ну, па 
у тегле и тако про да је мо, као свој заштит
ни знак. Један од наших про из во да је и 
сок од пара дај за, на ком сва ке годи не 
ради мо и про да је мо га, али вре ме за то 
ће тек доћи касни је. Када је у пита њу 
љута папри ка, нај че шће је наше муште
ри је купу ју за дода так сала та ма и глав

ним јели ма. Врло је тра же на код нашег 
наро да, каже Мар та Стој нић. 

Вели ко невре ме је пого ди ло поје ди не 
дело ве наше земље, те је било ште те на 
њива ма и у башта ма, па смо потра жи ли 
одго вор на пита ње да ли је пла сте нич ка 
про из вод ња пред ност.

– У пла сте ни ку се пред ност огле да у 
томе што може мо да кон тро ли ше мо 
усло ве у који ма биљ ке расту. Може мо 
мало да их зашти ти мо, али невре ме 
може да начи ни ште те и на пла сте ни ци

ма. На сре ћу, до сада смо успе ва ли да 
зашти ти мо и пла сте ни ке и биљ ке, дода је 
Мар та.

Током вре лих дана у пла сте ни ку не 
може да се ради, па се бер ба и рад око 
папри ке скон цен три ше на пери од до 
под не и пред ве че. 

– Запра во и биљ ка ма не одго ва ра да 
ради мо око њих кад тем пе ра ту ра пора
сте. Међу тим, про из во ђач сва ка ко мора 
бити стал но при су тан. Папри ка мора да 
се пра ти. Ми смо након чети ри или пет 
годи на узга ја ња папри ке, тек ове годи не 
доби ли про из вод којим смо у пот пу но сти 
задо вољ ни, јер смо до сада нау чи ли шта 
јој је потреб но у ком момен ту. У пла сте
ни ку нај че шће ради мо све кр ва и ја, али 
мој супруг и све кар нам тако ђе пома жу, 
када је потреб но, обја шња ва наша саго
вор ни ца.

Тре нут но се папри ка у овом пла сте ни
ку узга ја на 420 ква драт них мета ра. Око 
700 биља ка су љуте папри ке, а има и 
бабу ре. 

А. Плав шић

С обзи ром на то да Стој ни ће често 
посе ћу ју мали ша ни из сео ског врти ћа у 
Мар тин ци ма, про шле годи не су на кра
ју сезо не орга ни зо ва ли кува ње бећар
ца за све, јер су деца током годи не 
пома га ла у пла сте ни ци ма и на тај 
начин учи ли како расту биљ ке. Ове 
годи не то оку пља ње ће пре ра сти у сео

ску, деч ју мани фе ста ци ју, одно сно у 
„Дечи ју бећа ри ја ду“. Том при ли ком ће 
се оку пи ти деца из врти ћа, али и из 
окол них села, која ће уче ство ва ти у 
дога ђа ју. План је да напи шу и деч је 
бећар це, које ће да реци ту ју док се 
бећа рац кува. Иде ја би тре ба ло да 
буде реа ли зо ва на 31. јула.

У пла ну „Дечи ја бећа ри ја да“

Мар та Стој нић међу првим зре лим папри ка ма
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН 6. ЈУН НАЦИ О НАЛ НИ ДАН ДОНО РА ОРГА НА

Чека ју ћи нову шан су
У Србиjи 2.000 пaциjeнaтa чeкa нa трaнсплaнтaциjу нeкoг oргaнa, aли je нaшa зeмљa 

мeђу пoслeдњимa нa eврoпскoj лeствици пo брojу дoнoрa, изjaвиo je Mлaдeн Toдић 
из Удружeњa „Зajeднo зa нoви живoт“

У хoлу згрaдe РTСa у поне де љак 6. 
јуна oтвoрeнa је излoжбa фoтoгрaфиja 
пoд нaзивoм „Живoт нa дaр“ у oквиру 
oбeлeжaвaњa Нaциoнaлнoг дaнa дoнoрa 
oргaнa. Излoжбу je oргaнизoвaлo 
Удружeњe „Зajeднo зa нoви живoт“, a нa 
фoтoгрaфиjaмa су пaциjeнaти прe и 
пoслe трaнсплaнтaциje, сa циљeм дa 
сe пoдигнe свeст o тoмe дa пoстoje 
бoлeсти зa кoje je jeдини лeк трaнсплaн
тaциja. Фoтoгрaфиje су нaстaлe у aприлу 
и мajу, a фoтoгрaфисaни су пaциjeнти 
кojи су трaнсплaтирaни, кojи су нa 
диjaлизи или чeкajу трaнсплaтaциjу срцa, 
jeтрe, бубрeгa и плућa. Пoстaвкa je причa 
o суд би ни људи кojи чeкajу oргaн и jeдaн 
oд нaчинa дa мoтивишe људe дa крoз 
дoнoрствo пoкaжу свojу хумaнoст

– У Србиjи 2.000 пaциjeнaтa чeкa нa 
трaнсплaнтaциjу нeкoг oргaнa, aли je 
нaшa зeмљa мeђу пoслeдњимa нa 
eврoпскoj лeствици пo брojу дoнoрa, 
изjaвиo je Mлaдeн Toдић из Удружeњa 
„Зajeднo зa нoви живoт“ и тoм приликoм 
oбjaсниo дa пo нoвoм Зaкoну o прeсaђи
вaњу oргaнa, вишe нe пoстoje дoнoрскe 
кaртицe вeћ пoстojи сaглaснoст, oднoснo 
пoрoдицa дaje сaглaснoст.

Присутнимa су сe oбрaтили дирeк тoр 
кaрдиoхирургиje Клиничкoг цeнтрa 
Србиje прoфeсoр др Свeтoзaр Пут ник 

кojи je и звaничнo oтвoриo излoжбу, кao и 
Mирсaд Ђeрлeк, држaвни сeкрeтaр у 
Mинистaрству здрaвљa. 

Фoтoгрaфиje и мaтeријaл зa дoкумeн
тaрни филм рaђeни су и у oдeљeњу зa 
хeмoдиjaлизу митрoвaчкe Oпш тe бoлни
цe, a отва ра њу изло жбе присуствoвaли 
су Лaзaр Чoлић, пaциjeнт кojи чeкa нoви 

бубрeг и Jeлeнa Joвaнoвић, мeдицинскa 
сeстрa.

Фoтoгрaфиje пaциjeнaтa прe и пoслe 
трaнсплaнтaциje биле су излoжeнe дo 
10. jунa у хoлу згрaдe РTСa у Taкoвскoj 
ули ци, a нaкoн тoгa, Удружeњe „Зajeднo 
зa нoви живoт“ ћe излoжбe oргaнизoвaти 
ширoм Србиje. Б. С.

Са отва ра ња изло жбе у холу РТСа

КВИЗ ЗА МИТРО ВАЧ КЕ ПРВА КЕ

Побед ни ци из
Мачван ске Митро ви це

У сре ду осмог јуна одр жан 
је квиз за ђаке прва ке, ,,Ау 
што је шко ла згод на“ где су 
се прва ци свих митро вач ких 
основ них шко ла так ми чи ли 
у зна њу, вешти на ма, пева
њу и ликов ном изра жа ва њу. 
Побед ни ци кви за ове годи не 
су уче ни ци Основ не шко ле 
,,Добро сав Радо са вље вић 
Народ“ из Мачван ске Митро
ви це. Нај бо љи реци та то ри су 
поде ли ли прво место, а то су 
Нико ла Петро вић из Основ
не шко ле „Три ва Вита со вић 

Лебар ник“ из Лаћар ка и Јован 
Сте фа но вић из митро вач ке 
шко ле „Све ти Сава“. У так
ми че њу хоро ва побе ди ла је 
тако ђе шко ла „Три ва Вита со
вић Лебар ник“. Прво место у 
кате го ри ји ликов них радо ва 
је при па ло Кали ни Вуле тић 
из шко ле „Три ва Вита со вић 
Лебар ник“. У жири ју су биле 
Ива на Мар ке та но вић и Сан
дра Ште ти на. Квиз су улеп
ша ли сво јим пле сним насту
пом пле сни сту дио ,,Alex flash 
dan ce“. 

Детаљ са кви за

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ИНЂИ ЈА

Поно во ради
рено ви ра ни КЦ кафе

Завр ше но је рено ви ра ње 
кафеа у окви ру Кул тур ног 
цен тра у Инђи ји. Радо ви су 
тра ја ли око месец и по дана, 
а све ча ним про гра мом у субо
ту, 11. јуна обе ле же но је зва
нич но отва ра ње попу лар ног 
КЦ кафеа након адап та ци је. 
Уну тра шњост кафеа доби ла 
је сасвим дру га чи ји, функ ци о
нал ни ји изглед док је и башта 
пот пу но пре у ре ђе на. На 
радост нај мла ђих Инђи ја ца, 
поста вље на је и нова дечи ја 
игра о ни ца.

Ружи ца Јова но вић, дирек

то ри ца Кул тур ног цен тра 
Инђи ја обра ти ла се при сут
ним зва ни ца ма на све ча ном 
отва ра њу иста кав ши да је КЦ 
кафе након радо ва добио 
нови и леп ши изглед. 

– Мар љи во смо ради ли на 
томе да КЦ кафе доби је нов и 
моде ран изглед како би наши 
гра ђа ни могли да ужи ва ју у 
новом и леп шем изгле ду 
кафеа али и у број ним кул тур
ним садр жа ји ма које ћемо 
орга ни зо ва ти у овом про сто
ру,  иста кла је Ружи ца Јова но
вић и захва ли ла се пред сед

ни ку општи не Инђи ја 
и запо сле ни ма у Кул
тур ном цен тру на 
несе бич ној помо ћи.

У умет нич ком делу 
про гра ма насту пи ли 
су глум ци Вла дан и 
Кри сти на Савић, уз 
музич ку подр шку 
Ксе ни је Ристић.

М. Ђ.
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Често сам путо ва ла сама, али 
углав ном на дести на ци је где би 
ме већ неко саче као. Да ли би то 
била моја тет ка, при ја те љи ца 
или се зајед но нала зи мо у неком 
сме шта ју, сва ка ко не бих баш 
била пот пу но сама када тамо 
стиг нем. 

Сећам се када сам била 
можда дру ги раз ред сред ње 
шко ле, лете ла сам ави о ном до 
Мила на, а на њихо вом аеро дро
му ме нико није саче као. Тет ка 
ми је посла ла тач но упут сво који 
ауто бус да хва там до гра да, а 
затим како да ухва тим метро и 
стиг нем до места где ме она 
чека што ми је тада дело ва ло  
изу зет но окрут но. 

Како може то да ми ради? Па 
први пут идем скроз сама до 
ње... Не гово рим ни ита ли јан
ски... Данас, десет годи на касни
је, захвал на сам јој на овом 
„чели че њу“, јер када савла даш 
један метро  савла дао си сва ки. 

Елем, одлу чи ла сам да иско
ри стим неко ли ко дана ста рог 
одмо ра уз ком би на ци ју са пар 
дана новог и пита ла сам се где 
да идем, и још важни је  с ким? 
Деч ко није могао да доби је годи
шњи, дру га ри це су јед на по јед

на отпа да ле као кру шке и оста ло 
је на мени да одлу чим: да ли ћу 
да про ве дем шест дана у ста ну 
са псом или да се одва жим и 
сама одем на путо ва ње? 

Морам бити искре на, заи ста 
сам се тру ди ла да саму себе 
одго во рим од путо ва ња, јер ето, 
можда ће ми пра ви одмор бити 
баш да шетам са сво јом вир шли
цом (јаза ви ча ром), да иде мо на 
Аду Циган ли ју, читам, куц кам на 
ком пу ова ко дубо ко ум не мисли 
(смех)... Како је мама иста кла 
(јер зна мо се), те дане бих про
ве ла тако што бих пра ла про зо
ре, поме ра ла наме штај да очи
стим све иза њега и истра жи ва
ла све оне кути је и чини је у које 
нисам зави ри ла сигур но јед но 
бар две годи не. 

И коц ка је баче на, оти шла сам 
у Истам бул. 

Упо зна ла сам три девој ке већ 
у ауто бу су, које иду зајед но као 
еки па и већ сам осе ти ла неко 
олак ша ње, јер не седим поред 
неког деде који хрче или још горе 
 дете та које не закла па. 

Шали ле смо се, упо зна ва ле, а 
нисам осе ћа ла одго вор ност да 
тре ба да будем актив но укљу че
на у сва ки раз го вор. Када ми је 

доста соци ја ли за ци је, окре ну ла 
бих се књи зи или сери ји на теле
фо ну и пут је про шао никад 
боље. 

Уса гла си ле смо се на које 
изле те иде мо, што ми је исто 
било супер, тако да смо већ има
ле план да се виђа мо и дру жи мо 
сва ки дан. Сло бод ног вре ме на је 
тако ђе било на пре тек и да вам 
кажем, у Истам бу лу дан као да 
тра је 36 сати. 

На изле ти ма смо се супер 
про во ди ле, али када је било у 
пита њу сло бод но вре ме, ове 
чети ри жене су тешко успе ва ле 
да се дого во ре. Након пет мину
та са сво јим мислима схва тих  
хало, ти си дошла овде сама, 
сама и одлу чу јеш. 

Сва ки наред ни дого вор бих 
запо чи ња ла рече ни ца ма „ја 
идем тамо, ко жели може да се 
при дру жи“ или „ја желим ово, 
сло бод но ко хоће са мном може“ 
 и осе ћа ла сам се изу зет но моћ
но. Сум њам искре но да бих баш 
тако могла да раз го ва рам са 
сво јим дру га ри ца ма, а и да се 
одво јим уко ли ко нико не жели са 
мном без ика квих после ди ца. 

Тако да сам неке тур ске кафе 
испи ја ла сама и ужи ва ла упи ја ју

ћи и дух овог огром ног гра да. 
Неке руч ко ве про во ди ла раз го
ва ра ју ћи са оста лим стран ци ма 
о њихо вим иску стви ма и пре по
ру ка ма, и уз Бос фор посве ти ла 
сво јим мисли ма, жеља ма и 
нада ма. Зву чи као кли ше, али то 
Бос фор извла чи из мене. 

Назад у ауто бу су, нове позна
ни це су биле су нер во зне, мало 
су се и чач ка ле, а ја бих сво ју 
гла ву окре ну ла ка про зо ру и ужи
ва ла у кра јо ли ци ма. Моја једи на 
пра ва сапут ни ца сам сама себи 
била ја и ишла сам кући и више 
него задо вољ на. А, када ме је 
деч ко питао где ћемо на море, 
тре ба ло ми је секунд да бих зау
ста ви ла речи које су саме нави
ра ле из мене: „ове годи не бих 
воле ла сама да идем у Грч ку“. 
Ипак, ко зна шта ће бити. 

И нај ва жни је  нисам дошла из 
Истам бу ла без ијед не фото гра
фи је, јер ако ништа више  бар 
су ме сли ка ле. 

Ла Луна

ОТАЦ УБИ ЈЕ НОГ ГОРА НА МАР КО ВИ ЋА ИЗ ВЕЛИ КИХ РАДИ НА ЦА НИ ПОСЛЕ
18 ГОДИ НА ОД УБИ СТВА СИНА, НЕ ЗНА КО ЈЕ ЛИКВИ ДА ТОР

Уби ство хте ли да при кри ју пљач ком
Ове неде ље навр ши ће се 18 годи на како 

је уби јен Горан Мар ко вић (20) из Вели ких 
Ради на ца. Иако је про шло мно го годи на од 
зло чи на, његов отац Милен ко Мар ко вић 
(69) не губи наду да ће му јед ног дана из 
поли ци је јави ти да је ухап шен уби ца. Једи
но моли бога, само да га здра вље послу жи, 
како би доче као тај дан.

Зло чин који се дого дио 14. јуна 2004. 
годи не на бен зин ској пум пи у Вели ким 
Радин ци ма и даље је у истра зи. Поли ци ја 
тра жи ко би на тако сви реп начин могао да 
почи ни пре ступ, али отац сум ња да је то 
могао да ура ди само про фе си о нал ни уби ца 
који је Гора на, како је утвр ди ла истра га, 
усмр тио јед ним „дум – дум“ мет ком у сле по
оч ни цу.

– Про шло је мно го годи на, а ми још не 
зна мо ко је убио нашег сина. Тешке су све 
те годи не туге и бола које нам про ла зе, 
гово ри несрећ ни отац уби је ног мла ди ћа.

– То се деси ло шест дана након Гора но
вог рођен да на. Испра ти ли смо га тада на 
посао, а ни супру га ни ја нисмо слу ти ли да 
ће то бити послед њи пут, при се ћа се 
Милен ко који се како каже обра ћао на више 

адре са од Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва, па до држав них зва нич ни ка само 
како би добио одго вор, ко је убио њего вог 
сина.

Прва сли ка после зло чи на, инспек то ри ма 
је ука зи ва ла да је била пљач ка која је 
пошла по злу.

– Они су зате кли отво ре ну касу из које је 
било одне то негде око 70 000 дина ра, али 
то није био сав новац у каси, већ су оста ви
ли као да испад не пљач ка. Пум па тада није 
има ла видео  над зор, све до ка уби ства 
нема, па се не зна ни коли ко је њих било, 
како су дошли или са чим, каже Милен ко 
који све више сум ња да је уби ство било 
сми шље но.

Гле да ју ћи сли ке мртвог сина, отац каже 
да је Горан имао видљи ве повре де и 
масни цу изнад десног ока, где га је пре ма 
прет по став ци, уби ца уда рио окви ром 
пишто ља.

– Мислим да је прво Гора на оне све стио а 
онда му испа лио један метак у сле по оч ни цу 
и то онај што је забра њен Хашком кон вен
ци јом. Спе ци јал ни рас пр ска ва ју ћи метак 
про шао је Гора ну кроз гла ву и иза шао 
испод десног уха, раз нев ши му мозак и део 
вра та, при ча отац који као доказ пока зу је 
фото гра фи ју на којој се види ула зна и изла
зна рана. С. Костић

Миленко Марковић
са сликом убијеног сина

PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Сама себи
нај бо ља сапут ни ца

Деч ко није могао да доби је годи шњи, дру га ри це су јед на по 
јед на отпа да ле као кру шке и оста ло је на мени да одлу чим: да 
ли ћу да про ве дем шест дана у ста ну са псом или да се одва
жим и сама одем на путо ва ње?
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УЗЛЕ ТЕ ШЕ МИ ГОДИ НЕ – ЛИЧ НО ВИЂЕ ЊЕ РЕФОР МЕ У ПРЕД ШКОЛ СКОМ ОБРА ЗО ВА ЊУ

Није неред, сада смо кре а тив ни
Ми Динар ци се веч но тру ди мо да 

сво ју ногу лич ку угу ра мо у ципе
лу беч ку. Како се бар јед ном не 

сети мо да напра ви мо ципе ле спрам 
себе. Рефор ме и ускла ђи ва ње са 
европ ским пра ви ли ма и про гра ми ма и 
када их има тра ља ве су и то углав ном 
изгле да тако што пре пи ше мо пра ви ла 
из срећ не држа ве хај де нака буде Дан
ске на нашу и даље соци ја ли стич ку, 
само у прав ну инфра струк ту ру. Неке 
ства ри из тог само у пра вља ња и јесу 
добре, иако смо за неке земља тре ћег 
све та у којој и даље посто је (барем у 
тео ри ји) опште здрав стве на зашти та, 
општи пен зи о ни фонд, оба ве зно и бес
плат но основ но обра зо ва ње, сту ди ра
ње о тро шку држа ве. Зна мо да у прак
си то тако баш није, али ту дру гу и 
ширу тему ћемо оста ви ти за дру ги пут. 

Елем, дошли смо до рефор ме пред
школ ског обра зо ва ња и вас пи та ња, на 
пита ње врти ћа. Још увек тре ба да 
буде мо све сни да је акце нат на вас пи
та њу и обра зо ва њу деце до седам 
годи на, тих малих сун ђе ра који нај ви
ше упи ја ју у том узра сту, фор ми ра ју се 
и сазна ју. Међу тим, живот је мно го 
више од тих седам годи ни ца, па нека ко 
мора ју да се нау че сво јим гра ни ца ма, 
да спо зна ју ауто ри тет, да се нау че оба
ве за ма – то је оно што их у живо ту 
чека. Не, боже сачу вај. Неко се сетио 
да се деца уче боље у срећ ној држа ви, 
хај де нека буде Холан ди ји, и да обра
зо ва ње не тре ба да буде вође но, него 
сло бод но, кроз игру. Нема више уче ња 
песми ца, нема више оба ве зне рекре а
ци је, нема више казне, нема више гре
шке, све је кре а тив ни нагон дете та, све 
му је дозво ље но, осо ба која се зове 
вас пи та чи ца и вас пи тач више не ради 
посао који му је у осно ви зва ња, ако 
гле да те са стра не. И гувер нан та је 
има ла више сми сла, него вас пи та чи 
сада по про гра му који се зове „годи не 
узле та“ и који се тихо ушу њао у пред
школ ске уста но ве и рекао нема више 
реда за децу, нема више сад једем, 
сад спа вам, али није неред, сада смо 
кре а тив ни. Вас пи та чи су веро ват но 
нај кре а тив ни ја бића у нашем живо ту, 
али нису ту да нам децу чува ју, већ 
обра зу ју и вас пи та ју. Како то да ура де, 
ако се деци не успо ста ви ред. 

Хај де прво о томе шта су „годи не 
узле та“? Како пише на сај ту УНИ ЦЕФа 
у Срби ји, годи не узле та пре по зна ју 
зна чај пред школ ског доба у раз ви ја њу 
спо соб но сти за цело жи вот но уче ње, 

као што су само по у зда ње, отво ре ност, 
радо зна лост, истрај ност, отпор ност и 
кре а тив ност. Јесте, цео живот је уче
ње, али не тре ба вам про грам да бисте 
о томе сазна ли. Где су у овом про гра
му пошто ва ње дру гог, ети ка, оба ве за 
за дете, где је ком про мис, где је стр
пље ње, где је при пре ма за упис у шко
лу. Не мора те чита ти ста ти стич ке 
подат ке да види те да често деца пола
зе у шко лу, а не зна ју пуно име и пре
зи ме, не зна ју адре су, не зна ју да вежу 
пер тле, нема ју раз ви је ну мото ри ку, 
нема ју пот пу но фор ми ран говор ни 
апа рат, нема ју пажњу да четр де сет пет 
мину та седе и пра те наста ву и тако 
чети ри или пет пута у току днев ног 
борав ка у шко ли, а тако је потреб но 
пет дана недељ но. Годи не узле та исто 
тако пре ма дефи ни ци ји тре ба да буду 
орга ни зо ва не тако да кроз игру про во
ци ра ју код деце радо зна лост за зна
њем – то јесте одлич на ствар, али 
веро ват но не може те дете ту про во ци
ра ти да нау чи сло во А, него га мора те 
ста ви ти да сед не и рећи да сада учи 
сло во А и да можда личи на мер де ви
не, а тако почи ње реч ави он. Какав је 
то про грам који гово ри само о пра ви
ма, о радо зна ло сти, о игри. Исто тако, 
годи не узле та не пре по зна ју више 
огра ни чен про стор за децу, већ је цео 
вртић про стор за уче ње кроз игру. То 
можда функ ци о ни ше у срећ ној држа ви 
Фин ској, али наши врти ћи су упра во 
ови из доба соци ја ли стич ко  само у
прав не инфра струк ту ре, пуни опа сно
сти, ломљи вог ста кла и стр мих сте пе
ни ца, па сад ти обја сни дете ту да буде 
пажљи во док сво јим малим сто па ли ма 
број четр на ест кора ча низ баса ма ке из 
сре ди не седам де се тих.

Не сме мо запо ста ви ти пра ва дете та. 
Пого то во пра ва да се обра зу је и пра во 

да не трпи наси ље. То јесте огр о ман 
про блем, то тре ба да нау чи мо дете, да 
се оду пре наси љу, али и да се оду пре 
нера ду и непо ште њу. Овај текст не 
слу жи томе да се пра ва дете та дово де 
у пита ње, пого то во у дру штву где се о 
наси љу ћути, где се оно често оправ
да ва, где је сто па наси ља и виша од 
ста ти стич ких пода та ка. Има јед на див
на ствар где су деци кре а тив но обја
шње ња њихо ва пра ва и то из пера 
Љуби во ја Ршу мо ви ћа. Па где ће леп
ше, која то игра про во ци ра да нау чиш 
о пра ви ма него песми ца. То је „Буквар 
деч јих пра ва“ из 1990. годи не, па иако 
су то сти хо ви од пре три де сет годи на, 
то је веч но, то буди радо зна лост за 
зна њем код деце. Можда сти хо ви који 
опи су ју како на пра ви начин вас пи та
ва ти децу јесу: „Дете мораш да посма
траш, ал’ немој му на пут ста ти, што га 
пре чове ком сма траш, пре ће човек и 
поста ти“, али исто тако Ршум наво ди и 
ону там ну стра ну крше ња пра ва дете
та: „Ја осе тим шта се спре ма, јер 
нисам ни ја од јуче, Ује ди ње них наци ја 
нема кад тата каиш изву че“. 

Зато, не сме мо да дира мо пра ва 
дете та, то су људ ска пра ва, али 
не сме мо да запо ста ви мо да је то 

човек који ће има ти као и сва ки дру ги 
неке оба ве зе пре ма свом нивоу: да 
опе ре зубе, да опе ре руке, да каже 
добар дан, да мора да седи на часу, да 
не сме да се туче. Не тре ба да мисли
мо да су „годи не узле та“ нешто глу по и 
лоше, али не тре ба ни вас пи та чи који 
су се шко ло ва ли за то да поста ну рад
ни ци у деч јем чува ли шту. Наше обра
зо ва ње тра жи про ме ну, тра жи про гра
ме који под сти чу, пого то во у овом 
добру (за које смо већ зака сни ли) где 
је кре а тив ност кључ на, али онда поч
ни мо да ради мо нате на не. Уме сто што 
пове ћа ва мо број деце по учи те љу, 
сма њи мо на десе так, на пето ро деце 
запо сли мо јед ног вас пи та ча. Уло жи мо 
у то, вра ти ће нам се као добар плод. 
Немој мо бити толи ко нео пре зни када 
се ради о обра зо ва њу. Мит или исти на, 
тек добро зву чи: у Немач кој нај ве ћу 
пла ту, вишу и од кан це лар ске има ју 
учи те љи и настав ни ци – ето нам да се 
зами сли мо. 

Читан ка

Нема више уче ња песми ца, нема више оба ве
зне рекре а ци је, нема више казне, нема више 
гре шке, све је кре а тив ни нагон дете та, све му је 
дозво ље но, осо ба која се зове вас пи та чи ца 
више не ради посао који му је у осно ви зва ња. 
И гувер нан та је има ла више сми сла, него вас пи
та чи сада по про гра му који се зове „годи не 
узле та“

Уло жи мо у то, вра ти ће нам се као добар плод. 
Немој мо бити толи ко нео пре зни када се ради о 
обра зо ва њу. Мит или исти на, тек добро зву чи: у 
Немач кој нај ве ћу пла ту, вишу и од кан це лар ске 
има ју учи те љи и настав ни ци – ето нам да се 
зами сли мо
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УКРА ША ВА ЊЕ ТЕ ЛА ТЕ ТО ВА ЖОМ НА ПРЕ ДО ВА ЛО ДО НАЈ СА ВР ШЕ НИ ЈЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ

Умет нич ка де ла на ко жи
Те то ва же ни су оно што су би ле у про шло сти, ка ко се то го во ри ло „Са мо се ро би ја

ши те то ви ра ју“, па су на ста ја ле и оне у ар ми ји „ЈНА“ те то ва же...То  за и ста ни је ли чи
ло ни на шта. Ово да нас је дру га чи је, мо дер ни је и леп ше и при том има не ку при чу. 
Те то ва же го во ре о ва ма да ви и не про го во ри те, ре као је Не над Ко јо вић Ко ја

Са ле пим вре мен ским при ли ка ма до ђе 
и пе ри од обла че ња оде ће ко ја от кри ва 
ве лик део те ла. И у Срем ској Ми тро ви ци 
је то при ли ка да се за па зе но ви мод ни 
де та љи, али и но ви укра си. Све по пу лар
ни је су те то ва же. Не над Ко јо вић, по зна
ти ји су гра ђа ни ма као Ко ја, ба ви се те то
ви ра њем не што ду же од јед не де це ни је. 
Кре нуо је као са мо ук, а ка сни је је уса вр
ша вао сво је зна ње и ве шти ну. На и ме, 
љу бав пре ма умет но сти и цр та њу до шла 
је до да на шњег жи вот ног по зи ва, за ко ји 
ка же да се не мо же ра ди ти уко ли ко не 
по сто ји ве ли ка љу бав пре ма то ме.

– Мај стор те то ва же ако сма тра да ће 
се од тог по сла обо га ти ти и за то поч не да 
га ра ди, тре ба ло би да пре ста не од мах. 
Те то ви ра ње уко ли ко не во лиш, не мо жеш 
ра ди ти, од но сно не мо жеш у то ме на пре
до ва ти. Ја му по све тим чи та во рад но 
вре ме ко је мо же би ти од 8 па и до 16 
са ти. Ре ци мо, по не де љак по све тим до го
во ру са кли јен ти ма и то тра је око сат 
вре ме на са сва ким. Мно ги од њих зна ју 
шта же ле да те то ви ра ју, ме ђу тим по сто је 
и они ко ји не зна ју и њи ма је по треб но 
по све ти ти ви ше па жње, да би смо про на
шли оно што ће их учи ни ти срећ ним, 
ка же Ко ја.

Нај зах тев ни је те то ва же су оне ко је 
под ра зу ме ва ју мно го рав них и ду гач ких 
ли ни ја, кру жни ца, сфе рич них об ли ка, на 

те лу ко је са мо по се би ни је чвр ста и рав
на под ло га. 

– Из мо де не из ла зе број ке и сло ва, 
да ту ми, име на мо ма ка и де во ја ка, а он да 
на рав но и пре прав ке тих „гре ша ка из 
мла до стилу до сти“. Ве ли ки про це нат мог 
ра да су баш пре прав ке, а ја сам се у то ме 
из ве штио и спе ци ја ли зо вао. Љу ди се 
по сле то га осе ћа ју ве о ма ле по, јер на 
не ки на чин им ре шим ве ли ки про блем, на 
ко ји ни су по но сни, об ја шња ва Не над 
Ко јо вић.

Наш са го вор ник ка же и то да окру же ње 
на овом под руч ју не ма свест о те то ва жа
ма, као у ино стран ству. 

– Ре ци мо, др жав не слу жбе код нас то 
не то ле ри шу. Те то ва же ни су оно што су 
би ле у про шло сти, ка ко се то го во ри ло 
„Са мо се ро би ја ши те то ви ра ју“, па су 

на ста ја ле и оне у ар ми ји „ЈНА“ те то ва
же...То  за и ста ни је ли чи ло ни на шта. Ово 
да нас је дру га чи је, мо дер ни је и леп ше и 
при том има не ку при чу. Те то ва же го во ре 
о ва ма и да ви не про го во ри те. Ми не ма
мо мно го ли ца с ве ли ким те то ва жа ма, па 
нам из гле да нео бич но ка да ви ди мо то на 
не ком. На та квим те то ва жа ма се ра ди 
де се ти не са ти, у не ко ли ко тер ми на, да би 

У ње го вом „Де спот сту ди ју“ се у ве ћем 
про цен ту те то ви ра ју же не. 

– По ред на ве де ног су у трен ду цвет ни 
мо ти ви ко ји пра те ли ни ју те ла. Ка да су у 
пи та њу же не, тру дим се да улеп шам и 
ис так нем оно што оне тра же. Уко ли ко 
же на во ли да но си пот пе ти це, ура ди мо 

не што ле по на но зи, ка ко би ис та кло 
ли сто ве. Циљ је да пр во што ви диш на 
осо би, бу де оно што та осо ба же ли да 
ис так не и што је нај леп ше. Из мо де сва
ка ко не из ла зе ни ро до љу би ве те то ва
же, код му шка ра ца или вој ско во ђе, 
ве ли ка ни, до да је Ко ја.

Же не се че шће те то ви ра ју

Не над Ко јо вић Ко ја
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ГРАД СКИ ТРГ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Бици кли сти и мото ри
јуре пешач ком зоном

Митров ча ни нема ју мира на пешач кој 
зони, на глав ном град ском Тргу Ћире 
Миле ки ћа, где упр скос забра ни, баха ти 
бици кли сти и мото ри сти јуре у сва ко 
доба дана и ноћи!

– Лети сам овде на пешач кој зони 
често са децом и при ја те љи ца ма у попо
днев ним и вечер њим сати ма. Ту нам је 
све на дохват руке  посла сти чар ни це, 
коки це, ауто мо би ли ћи, играч ке. Овде се 
лети оди гра ва ју и кул тур не мани фе ста
ци је, пуно је забав них садр жа ја, па нам 
је сви ма то оми ље но место за изла зак и 
шет њу. Нажа лост, ни овде не може мо да 
буде мо мир ни, јер стал но стре пи мо за 
децу да не стра да ју од баха тих бици кли
ста, али и воза ча ауто мо би ла који снаб
де ва ју кафи ће и бути ке у цен тру гра да, 
при ча Митров чан ка Сла ви ца Крстић.

Од самог отва ра ња рекон стру и са не 
пешач ке зоне на глав ном град ском Тргу 
Ћире Миле ки ћа 2007.годи не шета чи, али 
и над ле жни муку муче како ста ти на крај 
баха тим воза чи ма, који не хају за Град
ску одлу ку о одви ја њу сао бра ћа ја у 
пешач кој зони, не пошту ју ћи забра ну 
про ла ска од девет ују тро до 23 сата.

Мада је у почет ку за бици кли сте била 
пред ви ђе на посеб на црве на тра ка кроз 
пешач ку зону ини ци ја ти вом неза до вољ
них гра ђа на општин ске вла сти су је уки
ну ле 2011.годи не.

Међу тим, и поред истак ну тог зна ка 
забра не вожње бици клом на ула зу у 
пешач ку зону баха ти бици кли сти и даље 
јуре Тргом Ћире Миле ки ћа.

За про те клих 11 годи на било је више 
неу спе шних поку ша ја да се ста не на крај 
баха тим воза чи ма, од систе ма пота па ју
ћих сту би ћа, које су гра ђа ни стал но ква

ри ли, те се од њих оду ста ло због вели ког 
бро ја тужби вла сни ка оште ће них вози ла 
на рачун општи не.

Град ски оци потом су уве ли сема фор
чи ће, па чак и инста ли ра ли каме ре на 
ула зу и изла зу из пешач ке зоне, но ни то 
није помо гло.

– Да би се спре чи ло дивља ње воза ча 
по пешач кој зони, а пону ка ни тра гич ним 
дога ђа јем из Инђи је, када је пија ни возач 
усмр тио пеша ка на пешач кој зони, уве ли 
смо пре три годи не систем рам пи. Ста на
ри ма кућа на Тргу Ћире Миле ки ћа и вла
сни ци ма послов них обје ка та поде ље не 
су про пу сни це за ула зак у пешач ку зону. 
По град ској одлу ци достав на вози ла 
могу се кре та ти само у пери о ду од 23 до 
девет сати ују тро, док се та забра на, 
нарав но, не одно си на ста на ре, чији 
ауто мо би ли могу до 30 мину та бити пар
ки ра ни на пешач кој зони. На рам па ма 
посто ји сен зор за очи та ва ње про пу сни ца 
чиме је оне мо гу ћен нео вла шћен ула зак 
на пешач ку зону, обја шња ва Вита Обрен
че вић, начел ник Град ске упра ве за сао
бра ћај и кому нал не посло ве.

Како сазна је мо од над ле жних, на 
пешач кој зони сва ко днев но дежу ра ју 
кому нал ни поли цај ци, који непро пи сан 
ула зак и пар ки ра ње, као и зло у по тре бу 
кар ти ца санк ци о ни шу са 10.000 дина ра 
уз оду зи ма ње кар ти це. Међу тим, у њихо
вој над ле жно сти није санк ци о ни са ње 
бици кли ста и мото ри ста, те ће Град ска 
упра ва за сао бра ћај упу ти ти допис Поли
циј ској упра ви Срем ска Митро ви ца у 
циљу поја ча не кон тро ле и кажња ва ња 
баха тих воза ча на пешач кој зони у лет
њем пери о ду.

Нар ци са Божић

из гле да ло ка ко тре ба. Ме ђу тим, на овим 
про сто ри ма се тра жи што ве ћа те то ва жа, 
за што ма ње нов ца. Мо же, али он да 
та ква те то ва жа не ма мно го де та ља, већ 
не ке две сли ке са сен че њем. По тро ше на 
ко жа без ве зе. А има оних му ште ри ја ко је 
пла те ду пло ви ше, за исту по вр ши ну и 
же ле јед но пра во ре мекде ло на се би са 
мно го бо га тих де та ља, да го то во де сет 
ми ну та мо же те да ту ма чи те и при ме ћу је
те раз ли чи те мо ти ве, ис ти че Ко јо вић. 

Мир ко по де ша ва ња су омо гу ћи ла да 
мај сто ри са да пра ве на те лу пра ва умет
нич ка де ла. А чи ње ни ца је да те то ви ра
ње де лу је и као пси хо те ра пи ја, јер се 
љу ди опу сте и по ве жу са сво јим мај сто
ром за те то ва жу. 

– Ис ку ство је ве о ма ин тим но. Не ка да 
су же не кад же ле не што да про ме не из 
ко ре на фар ба ле и се кле ко су ре ци мо, 
са да су то те то ва же са не ким ве ли ким и 
ма лим ми сли ма, ка ко њи хо вим та ко и 
не ких ве ли ка на. Не ра де то са мо же не, 
већ и му шкар ци, уко ли ко има ју ва жну 
пре крет ни цу у жи во ту, обе ле же је не ком 
те то ва жом, за кљу чу је Не над Ко јо вић. 

Алек сан дра Плав шић

Ка да је у пи та њу бол, углав ном окру
же ње не ис те то ви ра них њу ди пре пла ши 
оног ко то пла ни ра да ура ди, ка же Ко ја. 
На рав но, по сто је осе тљи ви ја ме ста на 
те лу, ко ја ре а гу ју и на до дир.

– Не ки љу ди су ме пи та ли „Па, ти си 
већ по чео, ја ни шта не осе ћам?“. Мо ра
ју да схва те да је ово по ста ла озбиљ на 
ма ши не ри ја у ко ју се ула же мно го нов
ца. Ми смо до шли од маг нет них ма ши
ни ца ко је су ство ре не пре ви ше од сто 
го ди на, до ро та ци о них, фи но по де ша
ва ју ћих ма ши на. Хи ги јен ски усло ви су 
да ле ко без бед ни ји и уна пре ђе ни ји. Ово 
је за и ста са да на свет ском ни воу. Све 
је сте рил но, до ступ но и за па ко ва но, 
из ја вио је Не над Ко јо вић.

Без бо ла
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СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (6) ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА СУ ПРУ ГА ЂУ РА ЂА ЦР НО ЈЕ ВИ ЋА

Ве не ци јан ка на
дво ру Цр но је ви ћа

Пише: др Сне жа на Булат

У на ро ду је ду го вла да ло 
уве ре ње да је па три
циј ка Је ли са ве та из 

Ве не ци је, же на Ђурaђа 
Цр но је ви ћа, узрок сва ђе бра
ће Ђурaђа, Сте фан и Ста ни
ша. Ујед но, сма тра ло се да је 
Је ли са ве та би ла коб на по 
за јед ни цу у ко ју је до шла, 
тач ни је ка мен кр ва вих раз до
ра ме ђу цр но гор ским на ро
дом и да је до ве ла Зе ту до 
ру ба про па сти.

Ма ло се зна о Је ли са ве ти 
Ери цо, Ве не ци јан ки ко ја је 
крат ко бо ра ви ла на Це ти њу. 
У Историји Црне Горе сто ји 
да je нај ста ри ји Ива нов син, 
под име ном Ђу рађ, бу ду ћи 
на след ник, за ме њи вао свог 
оца то ком по след ње го ди не 
ње го вог жи во та. „По сле пр вог 
бра ка с Је лом, кћер ком Кар
ла Му са ки ја То пи је, ко ја ви ше 
ни је би ла у жи во ту, или се у 

вре ме бур них по тре са у Зе ти 
и Ал ба ни ји, од ње га ра ста ла, 
тре ба ло му је на ћи же ну ко ја 
би му до не ла и из ве сне по ли
тич ке ве зе. Бал кан ских вел
мо жа ви ше ни је би ло, па је 
до шла у об зир мле тач ка 
па три циј ка Је ли са ве та, кћер
ка Ан то ни ја Ери ца. По сре до
вао је по свој при ли ци Па о ло 
Ери цо, ко ји је ну де ћи сво ју 
ро ђа ку Је ли са ве ту, хтео да 
ре ши зет скомле тач ке од но
се”.

Ђур ђев отац, Иван Цр но је
вић је по сту пио ве о ма опре
зно. Нај пре је за тај брак 
тра жио сул та но ву до зво лу, а 
за тим је сре ди ном 1490. 
Си њо ри ји дао да обе ћа ју 
мир но ре ше ње свих спо ро ва 
у ко тар ској око ли ни и да тра
же до зво лу за Ђур ђев брак с 
Мле чан ком. С ду бо ким уве
ре њем да ће род бин ске ве зе 

са зет ским го спо да рем ство
ри ти усло ве за бо ље су сед
ске усло ве, да ће Ко тор до би
ти из гу бље но зе мљи штво, а 
по ро ди це уби је них из др жа ва
ње, пре ма оби ча ји ма и за ко
ни ма кра ја, Се нат је 12. ју ла 
1490. дао свој бла го слов. 

У тре нут ку ка да је Је ли
са ве та Ери цо пу то ва ла 
ка Цр ној Го ри, сти гле 

су ве сти да је Иван Цр но је
вић умро. Свад ба је оба вље
на у ат мос фе ри жа ло сти за 
ско ра шњим по кој ни ком и у 
пу ној не из ве сно сти ка кав ће 
став за у зе ти Пор та пре ма 
Ива но вом на след ни ку, по го
то во ако сво јим ве за ма са 
Тур ци ма бу де иза звао за пле
те ње гов сред њи син.

Сли ке о мла дом брач ном 
па ру, ка зу ју да је Ђу рађ 
Цр но је вић био леп и ви сок 
чо век. Оде вен у зла тот ка ни 

бро кат на ви зан тиј ски на чин, 
по ред Је ли са ве те Ери цо, 
чи је су се ха љи не пре си ја ва
ле зла том и ве ли ким дра гим 
ка ме њем. Њи хо ва по ја ва је 
иза зи ва ла ди вље ње. 

Је ли са ве та је Ђу ра ђу 
по да ри ла три си на – Со ло мо
на, Кон стан ти на и Ива на, као 
и две кћер ке – Ан то ни ју и 
дру гу чи је име ни је по зна то, а 
би ла је уда та за не ког Ко то
ра ни на из чу ве не вла сте лин
ске по ро ди це Бу ћа. Ше ку ла
рац ка же да је Је ли са ве тин 
муж Ђу рађ Цр но је вић вла
дао Цр ном Го ром од 1490. до 
1496. У не мо гућ но сти да се 
од у пре Тур ци ма, Ђур ђе 1496. 
го ди не на пу шта Цр ну Го ру и 
од ла зи у Млет ке, а власт 
пре у зи ма ње гов брат Сте
фан, ше сти го спо дар Цр не 
Го ре ко ји је са мо но ми нал но 
вла дао до 1499. го ди не ка да 

Иако је у на ро
ду лик Ве не ци

јан ке Ели за бе те 
из гра ђен ве о ма 

не га тив но, у 
ду ху ста ре 
по сло ви це 

„Ла ти ни су ста ре 
ва ра ли це, тј. 

го ри и од са мих 
Ту ра ка“ до ку
мент на пи сан 
ру ком ње ног 
му жа, го во ри 

са свим дру га чи је

Ро до слов Цр но је ви ћа
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла
дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 

инфор ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у 
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 

је доделио средства.

је Цр на Го ра при по је на Ска
дар ском сан џа ку.“ 

Иако је у на ро ду лик Ве не
ци јан ке Ели за бе те из гра ђен 
ве о ма не га тив но, у ду ху ста
ре по сло ви це „Ла ти ни су ста
ре ва ра ли це, тј. го ри и од 
са мих Ту ра ка“ до ку мент 
на пи сан ру ком ње ног му жа, 
го во ри са свим дру га чи је.

На и ме, те ста мен тар но 
пи смо Ђу ра ђа Цр но је
ви ћа, пи са но из Мле та

ка, пред ста вља Је ли са ве ту 
Ери цо у из у зет но по зи тив ном 
све тлу. Скло нив ши се из 
Ве не ци је у Ми ла но, код уја ка 
Кон стан ти на, ре шен да и 
ода тле оде не ку да да ље, а 
не зна ју ћи да ли ће ви ше ика
да ви де ти сво ју же ну и де цу, 
Ђу рађ Цр но је вић од лу чу је да 
сво јој же ни Је ли са ве ти, упу
ти те ста мен тар но пи смо, са 
пре по ру ка ма шта би тре ба ло 
да учи ни у слу ча ју ње го ве 
смр ти. Ђу рађ пред Је ли са ве
ти не ску те, са пот пу ним по ве
ре њем, по што ва њем и љу ба
вљу, ста вља зе мљу, бла га и 
чи та ву упра ву: „Твој Ђу рађ 
Цр но је вић те би, дра га же но 
Иза бе то, пи шем да бих те 
об ра до вао! За тим, знај да 
сам, хва ла Бо гу, здрав и 
ве сео у Ми ла ну са го спо ди
ном Кон стан ти ном, уја ком 
мо јим, и мо лим Бо га да нам 
бу де ми ло стив. (...) Ако би ме 
за де си ла смрт кад ни си ти ни 
де чи ца мо ја по ред ме не, 
же лим да се упра вља те по 
овом те ста мен ту мо ме, ко ји 
пи шем здра во га ра зу ма и 
те ла. (...) Пре све га, све ства
ри Све те Ма ри је на Це ти њу, 
с ко ји ма смо по бе гли од 
Ту ра ка, хо ћу да се ове вра те 
Св. Бо го ро ди ци на Це ти њу, 
као ње на до бра, и као што 
сам се за ве то вао кад сам био 
на оном ме сту, ко је ти знаш, 
же но мо ја, где си мно ге су зе 
про ли ла. (...)  По ово ме ће 
љу ди мо ћи по зна ти пра ву 
љу бав ко ју си има ла пре ма 
ме ни, кад ви де да ти во лиш и 
ду шу мо ју по сле смр ти! Та ко
ђе хо ћу да ти иза ђеш пред 
Си њо ри ју ве не ци јан ску, ако 
би хте ли да те из др жа ва ју, и 
те бе и де чи цу, јер за то има ју 
раз ло га. (...) Оно га ча са узми 
мо га си на Лу дви га Кон стан
ти на и пре дај уја ку мо ме 
го спо ди ну Кон стан ти ну, ко ји 
не ка га да го спо ди ну кра љу 
Фран цу ске, а Со ло мо на 
по ша љи ње го вом стри цу 
Скен дер бе гу на Пор ту. (...) Ја 
те оста вљам да бу деш ста ра
тељ ка над овим и над си но

ви ма и над кће ри ма, и над 
имо ви ном, над свим оним 
што ће би ти на зва но мо јим 
јед ног да на и што је у мо јој 
вла сти. Да мо је ве ре си је ску
пљаш, та ко ђе да тво ји бу ду 
ми ра зи се ста ра мо јих ко је су 
без де це, да тво је бу ду за ло
ге на ше ма ка кве би ле, и сва
ка ствар. Оне ко ји су би ли 
дво ра ни код те бе или код 
ме не, по мо зи ко ли ко мо жеш 
и от пра ви ако не би хте ли да 
оста ну с то бом, или не ка оду 
са де цом код не ког од го ре 
по ме ну те го спо де... Хи ља ду 
че ти ри сто ти на два де сет 
де ве те од ро ђе ња Хри сто вог, 
а од Ада ма се дам хи ља да и 
осме, ме се ца ок то бра 22. 
дан, у Ми ла ну. Ја Ђу рађ 
Цр но је вић на пи сах сво јом 
ру ком, у при су ству све до ка 
до ле пот пи са них и за по че тих 
сво јим ве ли ким пе ча том ра ди 
ве ће ве ре“. 

Ни је Ђу рађ је ди ни ко ји је 
сво јим ре чи ма сру шио 
сте ре о ти пе о ле пој, а 

про кле тој Ла тин ки. Ста ни ша 
Скен дер бег Цр но је вић, у 
пи сми ма сво јој сна хи Је ли са
ве ти, обра ћа јој се са ду жним 
по што ва њем и по пут сво га 
бра та, с ве ли ком љу ба вљу. 
„Пле ме ни тој и му дрој и вса кој 
ча сти и ви со кој хва ли Бо гом 
да ро ва ној и ви со ко род ној 
на шој ми лој и љу би мој сна
си, го спо ђи Из бе ти... од 
го спо ди на Скен дер бе га 
Цр но је ви ћа, сан џа ка цр но
гор ског и при мор ског и всој 
ди о кли ти јан ској зе мљи 
го спо ди на, ми ло и љу би мо и 
ве ле дра го по здра вље ни је 
ва ше му го спо цву“.

Је ли са ве та Ери цо, чи ни 
нам се, оста ће упам ће на нај
ви ше по би сер ним сти хо ви ма 
о пла ве ти лу мо дрих ду би на и 
иде а ли зо ва ној Ве не ци ји, ко је 
са мле тач ком све тло шћу, 
из го ва ра у исто и ме ној дра ми 
Ђу ре Јак ши ћа: 

„Не, то ни је мо ја Ве не ци ја,
Не ве ста сјај на мо ра зе ле ног;
(...)
То ни су они чи ли ва ло ви,
Што их је мо ја мла дост гле да ла
Са про зо ри ја хлад ног гра на та,
Ве ли чан стве них оних па ла ча,
Ода клен мо ра вла сни ци се ди
Све мо ћи сво је во љу че лич ну
Ја вља ху зе мљам и вла да ри
ма...“

(У сле де ћем бро ју:
Ма ри ја Па ле о лог,

 дру га же на Сте фа на
Де чан ског)

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

Пред ста вље на књи га 
„Тиши на коју ћутим“

У четвр так 9. јуна у про сто
ри ја ма срем ско ми тро вач ке 
библи о те ке „Гли го ри је Воза
ро вић“ одр жа на је про мо ци
ја књи ге Мир ја не Шуљ ма нац 
– Шеће ров „Тиши на коју не 
ћутим“. Аутор ку, поре клом из 
Лаћар ка, живот ни и про фе
си о нал ни путе ви дове ли су 
у Нови Сад. Међу тим, увек 
се радо вра ћа свом гра ду 
и члан је митро вач ке Књи
жев не зајед ни це. Писа њем 
се бави од детињ ства, а до 
сада је обја ви ла две збир ке 
песа ма. На лир ски, емо ци ја
ма прот кан начин у овој књи
зи песа ма Мир ја на пише о 

духов ним радо сти ма, вери и 
све ти тељ ству, али се на спе
ци фи чан, нежан и опи пљив 
начин сећа поро дич них при
зо ра из детињ ства, сли ка и 
мири са вој во ђан ске рав ни це. 
Уче сни ци про гра ма про мо ци
је, поред аутор ке која је кази
ва ла неке од сво јих песа ма, 
били су књи жев ни ца и пред
сед ни ца Књи жев не заје ди це 
Срем ске Митро ви це Мир ја на 
Мар ко вић, књи жев ник Рато
мир Рале Дамја но вић, кан та
у тор Хај ру дин Дур ма но вић, 
и моде ра тор ове књи жев не 
вече ри библи о те кар Морав ка 
Тодић. Д. М.

Детаљ са про мо ци је књи ге песа ма
Мир ја не Шуљ ма нац  Шеће ров

ОШ „ДУШАН ЈЕР КО ВИЋ“ РУМА

Збир ка ком по зи ци ја
о Све том Сави

Про мо ци ја збир ке ,,Сим фо
ни ја“, чија је аутор ка Сун чи ца 
Јако вић, настав ни ца музич ке 
кул ту ре, одр жа на је 10. јуна у 
ОШ ,,Душан Јер ко вић“.

На овој про мо ци ји су изве
де не три песме о Све том 
Сави које су отпе ва ле Сара 
Грко вић, Давид Грко вић, 
Мили ца Мале тић, Љуби ца 
Мале тић, Уна Боро је вић, 
Мили ца Гру јин и Ива Сте ва
но вић.

Ови мла ди пева чи су изве
ли ком по зи ци је „Само сло га 
Срби ма, нада је за спас“, 
„Све ти те љу Сави“ и „Све ти 
Сава живи међу нама“.

О томе како је зби р ка наста
ла гово ри ла је аутор ка Сун чи
ца Јако вић. Наи ме, Сун чи ца 
Јако вић је пре ове обја ви ла 
две зби р ке ком по зи ци ја и ЦД 
о Све том Сави које се кори
сте у рум ским шко ла ма и 
врти ћи ма, а десет годи на 

касни је и ово, нешто сло же
ни је дело под нази вом „Сим
фо ни ја“  а опет је реч о Све
том Сави.

Поред ком по зи ци ја о овом 
нашем про све ти те љу, ту су и 
цита ти број них ауто ра и дога
ђа ји веза ни за Све том Саву. 
Зби р ка садр жи чети ри ком по
зи ци је о Све том Сави , са 
нот ним тек сто ви ма, за које је 
Сун чи ца Јако вић напи са ла 
музи ку. Поред цита та и фото
гра фи ја, у зби р ци се нала зи и 
пре да ва ње др Стан ке Стје па
но вић, проф. гра ђан ског пра
ва Прав ног факул те та Уни
вер зи те та у Источ ном Сара је
ву о ,,Зна ча ју Зако но пра ви ла 
Све тог Саве за сло вен ске 
наро де“. 

Општи на Рума је помо гла 
обја вљи ва ње ове збир ке из 
сред ста ва за суфи нан си ра ње 
про је ка та из обла сти кул ту ре.

С. Џаку ла
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Спо мен биста 
Радо ва ну Вра ни ћу  Вра ни

ИСПРЕД СТА ДИ О НА ФК „РАД НИЧ КИ“ ОТКРИ ВЕ НА БИСТА 
РАДО ВА НУ ВРА НИ ЋУ  ВРА НИ

Леген ди у част
Пово дом јуби лар не сто го ди шњи це Фуд

бал ског клу ба „Рад нич ки“ из Срем ске 
Митр о ви це, 195. годи шњи це од осни ва
ња немач ког насе ља „Хесна“ и пето го ди
шњи це смр ти Радо ва на Вра ни ћа – Вра не, 
испред ста ди о на ФК „Рад нич ки“ у субо ту 
11. јуна 2022. годи не све ча но је откри
ве на спо мен биста Радо ва ну Вра ни ћу, 
леген ди овог митро вач ког клу ба који је на 
„Хесни“ први пут за под мла дак оми ље ног 
тима бра нио 1966. годи не. За први сени
ор ски тим деби то вао је 1970. годи не. У 18 
фуд бал ских сезо на за „Хеснер це“ је оди
грао укуп но 240 првен стве них утак ми ца. 
После завр ше не играч ке кари је ре Вра
на је и даље био акти ван у „Рад нич ком“. 
Био је тре нер гол ма на, а неко ли ко пута је 
водио први тим. Био је члан упра ве, шеф 
том бо ле, акти ван у вете ра ни ма. Увек је 
уче ство вао у рад ним акци ја ма и био спре
ман да бес плат но помог не и ради за клуб 
због чега орга ни за то ри ове акци је и изра
де спо мен бисте сма тра ју да је попу лар ни 
Вра на заслу жио да га се нави ја чи „Рад нич
ког“ из митро вач ке „Хесне“ увек сећа ју. Тим 
пово дом уз при го дан кул тур но  умет нич ки 
про грам у клуп ском ресто ра ну одр жа но је 
„црве но  бело“ вече. Д. М.

Четвртак 16. јун у 19 часова

Пред ста вља ње „Ка та ло га 
би бли о те ка фру шко гор ских 

ма на сти ра“ и из ло жба
„Ру ко пи сна књи га у би бли о

те ка ма фру шко гор ских “ 

У про гра му  ће уче ство вати Гор да на 
Ђи лас и Ду ши ца Гр бић (Библиотека  
Ма ти це срп ске), Ду брав ка Си мо вић 
(Београд), Ве ра Нов ко вић, ди рек тор
ка Срп ске чи та о ни це у Ири гу и  Ве сна 
Пе тро вић, би бли о те кар са вет ник из 
Срем ске Ми тро ви це. У кул тур но – 
умет нич ком де лу про гра ма ће на сту
пи ти хор „По ли фо ни ка“. 

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

АНИП „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ 
РУМА

Годи шњи кон церт 
дечи јих гру па

Годи шњи кон церт дечи јих гру па АНИП 
„Бран ко Ради че вић“ одр жан је 10. јуна у 
пре пу ној вели кој дво ра ни Кул тур ног цен
тра. Петар Попо вић, шеф Ансам бла 
каже да се, по тра ди ци ји, годи шњи кон
цер ти за дечи је гру пе одр жа ва ју у јуну, а 
изво ђач ки састав има свој годи шњи кон
церт у децем бру. 

– За ово смо се опре де ли ли још 2006. 
годи не, јер смо има ли број не гру пе. 
Вече рас је насту пи ло пет дечи јих гру па 
шко ле фол кло ра и при прем ни састав 
који је ове годи не на 60. Музич ком 
фести ва лу деце Вој во ди не осво јио Злат
ну пла ке ту и тако се пла си рао на 15. 
Репу блич ку смо тру фол клор них дечи јих 
ансам ба ла, каже Попо вић.

На позор ни ци у Кул тур ном цен тру је 
насту пи ло око 150 мали ша на од 4,5 до 
14 годи на. Репер то ар је обу хва тао целу 
Срби ју, од Субо ти це па до самог југа 
земље.

– Потру ди ли смо се да буде шарен 
про грам, нешто нови ји, као и ношње, 
коре о гра фи ја и аран жма ни, тако да је 
публи ка заи ста ужи ва ла. Деца се раду ју 
насту пу јер су послед њи пут дечи је гру пе 
на вели кој сце ни насту па ле саме у 
децем бру 2019. годи не. Ево дакле, после 
ско ро три годи не при ли ке да деца заи
гра ју на вели кој сце ни. Док је нама ове 
наше деце ова ко број не на сце ни, за нас 
нема зиме, рекао је Петар Попо вић.

С. Џаку ла

ИЗЛО ЖБА ШТЕ ФИ ЦЕ РАДО ВА НОВ И ЈАДРАН КЕ ДИМИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

Митр ов чан ке у Руми

„Кад сва не дан“ је назив зајед нич ке 
изло жбе две сли кар ке из Срем ске 
Митро ви це Ште фи це Радо ва нов и 
Јадран ке Дими три је вић која је 10. јуна 
отво ре на у рум ском Кул тур ном цен тру 
„Бра на Црн че вић“. Обе сли кар ке иза 
себе има ју дуго го ди шње актив но сти, 
број не само стал не и груп не изло жбе, 
уче шће у ликов ним коло ни ја ма и награ
де, посеб но Ште фи ца Радо ва нов која је, 
и у сво јој 91. годи ни и даље актив на.

Отва ра њу изло жбе је при су ство ва ла 
Јадран ка Дими три је вић, која каже да је 
ово њихо ва дру га зајед нич ка изло жба у 
Руми. 

– Постав ка носи назив „Кад сва не 
дан“, зани мљив је назив а жеља је да 
кре не јед на пози тив на енер ги ја и да 
дође ново, боље вре ме. Ово су сти ли зо

ва ни пеј за жи, то је оно што се може 
виде ти на први поглед, а може се виде ти 
још поне што, ако се мало дуже гле да 
сва ка сли ка. Од тех ни ке је засту пљен 
акрил, уље на плат ну и ком би но ва не 
тех ни ке, рекла је Јадран ка Дими три је
вић. 

Лако је уочи ти и стил ску раз ли ку међу 
сли ка ма ове две аутор ке. 

– Ште фи ци не сли ке су са нешто више 
гео ме триј ских моти ва, али код нас обе је 
на сли ка ма пуно боја, каже Јадран ка и 
дода је да јој је част да изла же са ста ри
јом коле ги ни цом Ште фи цом.

На овој зајед нич кој изло жби пое тич ног 
нази ва изло же но је 20 сли ка Ште фи це 
Радо ва нов и 27 сли ка Јадран ке Дими
три је вић коју заин те ре со ва ни могу 
погле да ти до 22. јуна. С. Џаку ла

Отва ра ње изло жбе „Кад сва не дан“
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ГИМ НА СТИЧ КИ КЛУБ „СИРИ ЈУС 022“

Шам пи он ке Срби је

Про те клог викен да у Сви лајн цу, у окви
ру Гим на стич ког Саве за Срби је, одр жа но је 
Првен ство Срби је у инди ви ду ал ним вежба
ма Ц про гра ма. Кадет ки ње  ГК „Сири јус 
022“ 20102011. годи ште, у Срем ску Митро
ви цу доно се побед нич ки пехар. У поје ди
нач ном пла сма ну Нађа Уме тић осво ји ла је 
дру го место, Ана Про кић пето место, Еми
ли ја Ристић сед мо место и Ива Ина и шви
ли 17 место. У кон ку рен ци ји од 12 еки па и 
пре ко 40 так ми чар ки, еки па „Сири јус 022“ у 

Срем ску Митро ви цу дола зи са нај сјај ни јим 
пеха ром. 

У кате го ри ји пио нир ки 20122013. годи
ште, так ми чар ке Мила на Јан ко вић и Дања 
Нико лић зау зе ле су деве то место, док је 
мла ђа јуни ор ка 2009. годи ште, Наста сиа 
Певац, осво ји ла четвр то место. 

За запа же не резул та те мла дих митров
чан ки заслу жан је тре нер и суди ја првог 
наци о нал ног нивоа Маја Рохаљ. 

М. Н.

Мла де митро вач ке гим на сти чар ке

ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА СЕНИ О РЕ

Девет меда ља
за АК „Сир ми ум“

У субо ту, 11. јуна, на атлет
ском ста ди о ну у Срем ској 
Митро ви ци одр жа но је Првен
ство Вој во ди не за сени о ре и 
сени ор ке. Атле ти ча ри АК „Сир
ми ум“ поно во су бри љи ра ли и 
ово га пута осво ји ли чак девет 
меда ља.

Иста кли су се баца чи, Мир ја
на Дашо вић зла то у кугли новим 
лич ним рекор дом и нај бо љим 
резул та том у Срби ји са 13,61м, 
сре бром у диску, Ања Чан ча
ре вић зла то у диску и сре бро у 
кугли, Петар Илић зла то у кугли 
и сре бро у диску. Нема ња Јор
гић је побе дио у трци на 100м 

и одбра нио титу лу дво ран ског 
прва ка Вој во ди не (60м). Жен ска 
шта фе та 4x100м у саста ву Тама
ра Пре ка јац, Мила Марин ко вић, 
Ката ри на Жива но вић и Вања 
Мила но вић је осво ји ла злат ну 
меда љу, док су мом ци у истој 
дисци пли ни у саста ву Нема ња 
Бабић, Алек сан дар Секу лић, 
Мар ко Ала дро вић и Нема ња  
Јор гић осво ји ли сре бро.

– Задо вољ ни смо осво је ним 
меда ља ма, тежи ће мо ка још 
бољим резул та ти ма на пред
сто је ћим првен стви ма Срби је, 
напо ми ње тре нер Сло бо дан 
Маца но вић. М. Н.

АТЛЕ ТИ ЧА РИ „СРЕ МА“  У РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ 
СРБИ ЈЕ И НА ПРВЕН СТВУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Мила и Мили вој у Бару
У црно гор ском гра ду Бару 

у неде љу 12. јуна одр жа но је 
Првен ство Бал ка на за мла ђе 
јуни о ре на ком је уче ство ва ло 
450 так ми ча ра из држа ва бал
кан ске атлет ске феде ра ци је. За 
репре зен та ци ју Срби је насту пи
ло је дво је так ми ча ра Атлет ског 

клу ба „Срем“. Нај пре је Мила 
Миљ ко вић баца ла кла ди во (3кг) 
и хицем од 47,77 мета ра осво ји
ла је шесто место. У дисци пли ни 
баца ње копља (700г.) Мили вој 
Ћирић је осво јио шесто место, 
резул та том 55,16 мета ра. Мила и 
Мили вој су свој нај бо љи резул тат 

оства ри ли баца њем у 
дру гој сери ји так ми че
ња и обо ма је ово први 
наступ у репре зен та
тив ном дре су Срби је.

Њихо ве клуп ске 
коле ге исто вре ме но 
су про те клог викен да 
насту пи ле на Првен
ству Вој во ди не за 
сени о ре у Срем ској 
Митро ви ци. Јова на 
Шуба тли ја је била 
дру го пла си ра на у 
трци на 1500 мета ра 
са вре ме ном 5:09,03 
док је Лазар Миљ ко
вић у баца њу копља 
од 800г био тре ће
пла си ра ни са оства
ре ном даљи ном од 
35,90 мета ра. Тео до ра 
Дебе љач ки попра ви
ла је свој резул тат у 
баца њу диска (1кг) и 
он сада изно си 29,08 
мета ра.  М. Н.Мили вој Ћирић и Мила Миљ ко вић

КАРА ТЕ

Јован Попо вић 
првак Бал ка на 

Кара ти ста инђиј ског „Желе зни ча ра“ Јован 
Попо вић осво јио је злат ну меда љу на Бал
кан ском првен ству за наде и пио ни ре у кара
те спор ту. Он је у фина лу побе дио клуп ског 
коле гу Алек су Мар ко ви ћа који се оки тио сре
бром.

Попо вић је до зла та сти гао побе дом про
тив репре зен та тив ца из Црне Горе резул та
том 5:4, Хрва та 4:0, Грка са 3:0 и у вели ком 
фина лу био је бољи од свог клуп ског коле ге 
Алек се Мар ко ви ћа, резул та том 12:4. Укуп но 
32 так ми ча ра бори ло се за титу лу нај бо љег 
на Бал ка ну у кате го ри ји бор бе  45 кг. Ипак, 
Јован и Алек са су савла да ли све про тив ни ке 
постиг нув ши укуп но 45 пое на и на кра ју се 
так ми чи ли међу соб но у фина лу првен ства. 
Поред инђиј ског КК „Желе зни чар“, на Бал
кан ском првен ству у Бео гра ду уче ство ва ло је 
још десет зема ља са пре ко 1500 так ми ча ра.

М. Ђ.

Јован и Алек са са тре не ром
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КА ДА ФЕР НА ВИ ЈА ЊЕ ПО СТА ЈЕ ЈЕД НА КО ВА ЖНО КАО И ФЕР ПЛЕЈ

А су ди ја је на ви јао
за њих са мо та ко!

Играо је јед ном на на шем те ре ну „Рад нич ки“ из Ши да и до ве
ли су по ли ци ју. Кад су на ши буч но на ви ја ли, они су рас те ра ли 
све Мар тин ча не. А су ди ја је на ви јао за њих са мо та ко! Е, то ме 
је бо ле ла ду ша! То је оно што рас те ру је пу бли ку са игра ли шта. 
Нај бо ље је ка да је све мир но и ка да јед ни дру ги ма на кра ју 
утак ми це пру же ру ку, ка же Ра до слав Шу мар ски је дан од нај ста
ри јих на ви ја ча „Бор ца“ из Мар ти на ца

На ви ја ње, га ла ма и по не ка 
до ско чи ца су ди ји, гол ма ну и 
игра чи ма. Та ко ма ње – ви ше, 
тра ди ци о нал но, из гле да ју 
фуд бал ске утак ми це. Не рет ко 
се ту на ђе и по ко ја псов ка, али 
и ко шка ње ко је мо же пре ра сти 
у су коб. Ме ђу тим, утак ми ца 
изме ђу мар ти нач ког „Бор ца“ и 
„Под ри ња“ из Ма чван ске 
Ми тро ви це је про те као мир но, 
на кра ју се зо не Срем ске ли ге, 
без ин ци де на та, али не мо же 
се ре ћи да је та ко увек и сву да.

– Де си се по не кад да се 
на ви ја чи по би ју, али не ма 
ве зе, то је све у скло пу спор та 
нор мал но. Ни сам ви део на 
на шем те ре ну да на ви ја чи би ју 
игра че или су ди ју, али чуо сам 
да се не ка да де ша ва ло. Ре ци
мо, овај наш гол ман што је 
при мио гол, ни је баш мо рао, 

али до бро је, по што во ди мо и 
да ље. Ни сам љут на ње га, 
на рав но, јер он је наш нај бо љи 
гол ман. Ни ко ни је као он, али 
сви ма се де си да по гре ше и не 
сме мо за то да се љу ти мо јед
ни на дру ге, ре као је на ви јач 
„Бор ца“ Бра ни слав Ра до са
вље вић.

Они ма ло иску сни ји на три
би на ма ка жу да по на ша ње 
на ви ја ча за ви си од сте пе на 
ва жно сти утак ми це и ста ња на 
та бе ли.

– За ви си од то га да ли је 
утак ми ца ви со ког ри зи ка. 
Обич но су те ни же ли ге увек 
на пе те. Ту не ма обез бе ђе ња, 
као што има на ве ли ким ста ди
о ни ма, ре ци мо на „Ма ра ка ни“, 
од но сно на ста ди о ну „Рај ко 
Ми тић“ са да. Та мо обез бе ђе
ње ре ша ва би ло ка кав су коб 
ако се до го ди. Ов де мо гу са мо 
да бе же у ку ку ру зе, на ша лио 
се Алек сан дар Жи вић.

Мла ди су ва тре ни на ви ја чи, 
а нај ста ри ји мар ти нач ки на ви
јач, се ћа се да је ра зно ра зних 
не прав ди би ло на те ре ну, 
од вај ка да.

– Играо је јед ном на на шем 
те ре ну „Рад нич ки“ из Ши да и 
до ве ли су по ли ци ју. Кад су 
на ши буч но на ви ја ли, они су 
рас те ра ли све Мар тин ча не. А 
су ди ја је на ви јао за њих са мо 
та ко! Е, то ме је бо ле ла ду ша! 

О ва жно сти фер на ви ја ња 
го во рио је и пред сед ник 
ми тро вач ког фуд бал ског 
са ве за Рат ко Гра бић, ко ји је 
об ја снио да при стој ност 
на ви ја ча у ве ли кој ме ри 
до при но си кон цен тра ци ји 
игра ча на те ре ну.

– Ове се зо не сва так ми че
ња ко ја су у на шој над ле
жно сти, про шла су без 
ве ћих ин ци де на та. Ни је 
би ло при ту жби, пре ки да 
утак ми ца или ка жња ва ња. 
На и ме, пу бли ка је та ко ја 
ди же адре на лин фуд ба ле
ри ма. То је у јед ну ру ку 

од лич на ствар, али мо же да 
пре ра сте у оме та ње. За то је 
при стој ност на ви ја ча ве о ма 
бит на, на гла сио је Рат ко 
Гра бић.

Без ве ћих
ин ци де на та

Рат ко Гра бић

Фер на ви ја ње јед на ко ва жно као и фер плеј

Бра ни слав Ра до са вље вић

Алек сан дар Жи вић
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Шту ца ла му мај ка
Од у век сам се пи тао ко ја то му ка на те

ра не ког чо ве ка да по ста не фуд бал
ски или ко шар ка шки су ди ја. Ба ви ти се 

овим по зи вом у Ср би ји је, нај бла же ре че но, 
не за хвал но. Ко ји су то мо ти ви? Да ли је 
до бра ло ва? Иза зов?

Не по зна јем мно го су ди ја, а и они ко је 
знам, тај по сао оба вља ју хо но рар но и не 
ло же се пре ви ше. У ства ри, ко ли ко сам схва
тио, сви они, би ло про фе си о нал ци или не ки 
ко ји су де ни же ли ге, се ба ве не ким дру гим 
по сло ви ма, а ово им до ђе као спо ред на 
ак тив ност. И та ко је сву да у све ту. Не ки фуд
бал ски ар би три су, на при мер, док то ри и 
адво ка ти. И та ква ка ри је ра и оба ве зе их не 
спре ча ва ју да се про фе си о нал но ба ве овим 
по слом и да де ле прав ду на не ким од нај бит
ни јих ме че ва на европ ској и свет ској сце ни.

Али да се вра ти мо ми у на ше дво ри ште. 

Су ди ти у Ср би ји фуд бал или ко шар ку је 
по све стре сно за ни ма ње. Ако из у зме мо 
стан дард ни сце на рио, псов ке, увре де и шту
ца ње не срећ ни ко ве мај ке сва ке не де ље 
по под не, ту је и аспект фи зич ке угро же но
сти. И ако је то не што што мо же да се оче ку
је у ни жим ли га ма, где ти је је ди ни спас бег у 
ку ку ру зе, фа сци нант но је то што и у нај ви
шем ран гу так ми че ња ар би три из ла зе на  
те рен са гла вом у тор би.

Сви смо би ли све до ци не дав них не ми лих 
до га ђа ја у фи нал ној се ри ји ко шар ка шке АБА 
ли ге. Док про се чан, ио ле ис пра ван чо век, 
гле да све те ис па де на ви ја ча пре ко ма лог 
екра на, у сто ма ку му се ства ра не ки осе ћај 
муч ни не и га ђе ња. Про сто се за пи таш: је бо
те где ја жи вим? Ка кав је то ма трикс? Јел то 
Ср би ја? Јел смо ми ствар но та кви ди вља ци? 
И што је нај го ре од све га, то је не ки свет ко ји 
ни је баш млад. Тач ни је, већ фор ми ра ни 
љу ди ко је ве ро ват но код ку ће че ка ју же на и 
де ца. Али то их не спре ча ва да остра шће ни 
и пу ни мр жње псу ју мр тву мај ку, пљу ју су ди је 
и га ђа ју их упа ља чи ма и мо бил ним те ле фо
ни ма.

Ни шта бо ља си ту а ци ја ни је ни ка да на ши 
„ве чи ти“ пи ка ју фуд бал. Та мо је си ту а ци ја за 

де ли о це прав де ма ло ре лак си ра ни ја с об зи
ром на то да су три би не при лич но уда ље не 
од те ре на, па је те шко за фр ља чи ти не што и 
би ти пре ци зан, те по го ди ти не чи ју гла ву. Али 
ту на сце ну сту па ју игра чи и њи хо ви тре не
ри, ко ји се утр ку ју у то ме ко ће соч ни ју псов
ку упу ти ти пре ма су ди ји. У свом том лу ди лу, 
не ко мо ра да се од ва жи и да при хва ти од го
вор ност, иза ђе на те рен, узме пи штаљ ку у 
уста и по ку ша да де ли прав ду. Не за хвал но.

На рав но, све до ци смо и си ту а ци ја ка да су 
љу ди у цр ном у пот пу но сти за слу жи ли то 
што им се де ша ва. До вољ но је са мо на ве сти 
при мер фуд бал ског су ди је Ср ђа на Об ра до
ви ћа, ко ји је осу ђен на 15 ме се ци за тво ра и 
за бра ње но му је да се ба ви фуд ба лом у 
на ред них 10 го ди на, због „зло чи на“ ко ји је 
по чи нио на утак ми ци из ме ђу су бо тич ког 
Спар та ка и Рад нич ког из Ни ша.

Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да се ин ци
ден ти и на па ди на су ди је рет ко кад 
де ша ва ју ка да на ши клу бо ви игра ју у 

Евро пи. И ту, у ства ри, ле жи срж про бле ма. 
А мо жда и ре ше ње истог. Ка да клу бо ви 
игра ју у Евро пи, ка зне ве за не за ис па де 
на ви ја ча су дра кон ске. И гле чу да, од јед ном 
су сви мир ни к’о бу би це. Уда риш ле по по 
џе пу, па да ви диш ка ко се и од нај ве ћег 
ди вља ка по ста је го спо дин. Про блем је са мо 
што та пра ви ла не ва же у до ма ћим так ми
че њи ма. Тач ни је, не ма ко да ка жња ва. У 
ства ри, има, али не ће. Јел ми сли те да се 
пе тар де, то пов ски уда ри, ба кље и оста ли 
ре кви зи ти уно се на спорт ски до га ђај у га ћа
ма? Не бу ди те на ив ни. Клу бо ви ја ко до бро 
зна ју шта се де ша ва на три би ни, али не 
ре а гу ју. Не ре а гу је ни др жа ва. Дру га је си ту
а ци ја кад се игра у Евро пи, јер тад је улог 
мно го ве ћи.

Ка да се све ово узме у об зир, до ла зи се 
до за кључ ка да су су ди је у Ср би ји пре све га 
ве ли ки ен ту зи ја сти, ко ји свој по сао ра де из 
љу ба ви пре ма спор ту. Ако се и не ка ло ва 
на мак не, не ве ру јем да је ве ли ка. Ако си 
по штен, на рав но. Али гла ва је у тор би у 
мно го слу ча је ва. И то је оно што је жа ло сно.

Де си се по не кад да 
се на ви ја чи по би ју, 
али не ма ве зе, то је 
све у скло пу спор
та нор мал но. 
Ни сам ви део на 
на шем те ре ну да 
на ви ја чи би ју игра
че или су ди ју, али 
чуо сам да се не ка
да де ша ва ло. Ре ци
мо, овај наш гол
ман што је при мио 
гол, ни је баш 
мо рао, али до бро 
је, по што во ди мо и 
да ље. Ни сам љут 
на ње га, на рав но, 
јер он је наш нај бо
љи гол ман. Ни ко 
ни је као он, али 
сви ма се де си да 
по гре ше и не сме
мо за то да се 
љу ти мо јед ни на 
дру ге, ре као је 
на ви јач „Бор ца“ 
Бра ни слав Ра до са
вље вић

То је оно што рас те ру је пу бли
ку са игра ли шта. Нај бо ље је 
ка да је све мир но и ка да јед ни 
дру ги ма на кра ју утак ми це пру
же ру ку. То је фуд бал и то је 
спо рт. Не тре ба ту ги ну ти и 
но ге ло ми ти, са ве ту је Ра до
слав Шу мар ски, за ког Мар тин
ча ни ка жу да је нај ста ри ји 
на ви јач ме сног клу ба.

Се зо на Срем ске ли ге је 
за вр ше на, а игра чи, па и на ви
ја чи, на пау зи су и за слу же ном 
од мо ру. 

А. Плав шић

Ра до слав Шу мар ски

Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да се ин ци ден ти и на па
ди на су ди је рет ко кад де ша ва ју ка да на ши клу бо ви 
игра ју у Евро пи. И ту, у ства ри, ле жи срж про бле ма. 
А мо жда и ре ше ње истог. Ка да клу бо ви игра ју у 
Евро пи, ка зне ве за не за ис па де на ви ја ча су дра кон
ске. И гле чу да, од јед ном су сви мир ни к’о бу би це. 
Уда риш ле по по џе пу, па да ви диш ка ко се и од нај
ве ћег ди вља ка по ста је го спо дин
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АЛЕК САН ДАР САША СМИ ЉА НИЋ, НЕКА ДА ШЊИ КОШАР КАШ „СРЕ МА“ И „ЗЛАТ НИ“ 
РЕПРЕ ЗЕН ТА ТИ ВАЦ СР ЈУГО СЛА ВИ ЈЕ

Сећа ње на роман тич но доба 
митро вач ке мушке кошар ке

Бра ћа Алек сан дар и 
Иван Сми ља нић 

несум њи во су дали 
играч ки, тре нер ски, и 

орга ни за ци о ни допри
нос исто ри ји и резул

та ти ма „Сре ма“. Алек
сан дар је на плеј меј

кер ској пози ци ји 
напра вио изу зет ну 

кари је ру и једи ни је 
митро вач ки кошар каш 

који је донео злат ну 
меда љу са свет ског 
кошар ка шког првен

ства. Играо је у вре ме 
кад је Митро ви ца 

„диса ла“ за мушки 
кошар ка шки клуб. 
Жеља му је да се 

мушка кошар ка шка 
при ча у гра ду „подиг

не“ на рани ји ниво

Алек сан дар Саша Сми ља нић, један од кошар ка шких сим бо ла Митро ви це



4315. JUN 2022.  M NOVINE

Мину ла так ми чар ска сезо на у којој су 
мно ги срем ско ми тро вач ки екип ни спор то
ви забе ле жи ли вред не резул та те није била 
успе шна за мушки кошар ка шки спорт. Тре
нут но ста ње у Кошар ка шком клу бу „Срем“ 
нај бо ље опи су је чиње ни ца да је сени ор ска 
еки па овог клу ба у послед њој утак ми ци 
ово го ди шњег плеј  аута изгу би ла слу жбе
ним резул та том јер није било могу ће оку
пи ти довољ но игра ча за јед ну „петор ку“. 
Зато се у поку ша ју да напи ше мо неко ли ко 
афир ма тив них новин ских сту ба ца о некад 
нај по пу лар ни јем спо р ту у гра ду „хва та мо“ 
за при че из бога те спорт ске ризни це КК 
„Срем“ – из вре ме на када је Митро ви ца 
била град мушке кошар ке. 

Играч ки, тре нер ски, и орга ни за ци о ни 
допри нос исто ри ји и резул та ти ма „Сре
ма“ несум њи во су дали бра ћа Алек сан дар 
и Иван Сми ља нић. Иван је за тре нер ским 
кошар ка шким „хле бом“ оти шао у дале ки 
Мау ри ци јус док мла ђи брат Алек сан дар, 
годи на ма уна зад живи у Бео гра ду и тре нут
но је клуп ски опе ра ти вац и тре нер мла ђих 
кате го ри ја у Кошар ка шком клу бу „Дина мик“. 
Кроз раз го вор са Алек сан дром, који је на 
плеј меј кер ској пози ци ји напра вио изу зет ну 
кари је ру и једи ни је митро вач ки кошар каш 
који је донео злат ну меда ља са свет ског 
кошар ка шког првен ства, ево ци ра мо успо
ме не на крај осам де се тих годи на када се на 
пар ке ти ма митро вач ких фискул тур них сала 
фор ми ра ла гене ра ци ја кошар ка ша чијих се 
име на и нади ма ка и данас добро сећа мо.

– Дефи ни тив но је то вре ме било дру га
чи је и тешко га је поре ди ти са дана шњим, 
јер ми смо као клин ци тада има ли само 
шко лу и тре нин ге. Кад ниси у шко ли, био 
си на тре нин гу. Сва ко днев но смо „јур ца
ли“ за лоп том и бави ли се разним спор то
ви ма, попут баске та или фуд ба ла. И хокеј 
смо игра ли када се зими смр зне вода на 
кана лу у Бло ку Б, где смо моји дру га ри и 
ја одра ста ли. Дана шњи клин ци у стар ту 
су „хен ди ке пи ра ни“ јер у нај леп шем пред
школ ском и школ ском добу про во де вре ме 
затво ре ни, поред интер не та, игри ца и дру
штве них мре жа. Наше гене ра ци је су „тера
ли“ са ули це а сад је обр ну то – децу мора те 
„тера ти“ да иза ђу напо ље, каже Алек сан
дар Сми ља нић.

Као један од тале на та рође них 1976. 
годи не прве играч ке кора ке начи нио је у 
Основ ној шко ли „Јован Попо вић“. Нада
ре не „Попо ви ћев це“ оку пио је и тре ни
рао настав ник физич ког вас пи та ња Раде 
Милић.

– Кра јем осам де се тих годи на у Срем
ској Митро ви ци већ се игра ла ква ли тет на 
кошар ка и ми смо као клин ци у хали ТШЦ 
редов но гле да ли утак ми це „Сре ма“ у коме 
су тада игра ли Дра ги шић, Миша Кузми нац 
 Муња, Пера Јурић и Бра ни слав Гро зда
нић – Шур јак. Касни је кроз сме ну гене ра
ци ја дола зе Дра ган Лаза ре вић, мој брат 
Иван, Мита Радо је вић и дру ги. Машта
ли смо да поста не мо игра чи првог тима. 
Ја сам у дру штву нешто ста ри јих игра ча 
у то вре ме тре ни рао у селек ци ји „Сре ма“ 
у „Зма је вој“ шко ли. Еки пу су тада води ли 
митро вач ки мај сто ри кошар ка шког зана та, 
пре све га чика Бошко Сте па но вић. Са нама 
је инди ви ду ал но радио и Јосип Думан чић 
– Џоз а касни је дола зи и Гли го ри је Гига 
Рац ко вић са којим смо ради ли у том јуни
ор ском узра сту. То је био озби љан рад уз 
дисци пли ну и чвр ста пра ви ла којих смо 
се при др жа ва ли. Ова еки па дала је мно го 

позна тих прво ти ма ца „Сре ма“ попут Вла
ди ми ра  Кали ја Вла ди са вље ви ћа, Огње
на Вики ће ви ћа, Вик то ра Орло ви ћа, Деја на 
Сте фа ни ја, Ђор ђа Симо вље ви ћа, Ива на 
Сала ја и касни је Алек сан дра Мати ћа. Од 
овог кошар ка шког под млат ка фор ми ра ла 
се ква ли тет на гене ра ци ја која ће у првом 
тиму „Сре ма“ игра ти Б лига шке утак ми це 
пред пре пу ном халом „Пин ки“. Има ли смо 
ветар у леђа јер је Митро ви ца тада „диса
ла“ за наш мушки кошар ка шки клуб а и ми 
смо се као еки па држа ли зајед но. Има ли 
смо одли чан однос и дру же ња после утак
ми ца, каже Саша Сми ља нић који је са сво
јим саи гра чи ма и тре не ри ма испи сао део 
исто ри је клу ба који ће уз неко ли ко падо
ва и успо на као нај по пу лар ни ји спорт ски 
колек тив у Срем ској Митро ви ци игра ти у 
нека да шњој саве зној а данас реги о нал ној 
срп ској коша кра шкој лиги. 

Мом ци у жуто  црним дре со ви ма, зашто 
не рећи, били су годи на ма нај по пу лар ни ји 
међу девој ка ма у гра ду. Упр кос гужва ма на 
митро вач ким баскет тере ни ма, број заин
те ре со ва них и ква ли тет них кли на ца спрем
них да до кра ја „гри зу“ у дре со ви ма попу
лар ног клу ба, постао је све мањи. Чини 
се да је крај ње вре ме за нова реше ња и 
добре иде је.

– Мислим да Митро ви ца заслу жу је клуб 
који ће има ти ста бил ног Б лига ша јер има мо 
све усло ве за то. Нај ва жни је је да кошар ка
шки спорт буде засту пљен у шко ла ма, јер 
се тако нај бо ље про на ла зе и селек ти ра ју 
тален то ва на деца. Финан сиј ска сред ства 
игра ју бит ну уло гу, али није све до сред
ста ва јер мно го тога зави си од добре орга
ни за ци је и систе ма тич ног при сту па. Рад, 
посве ће ност и стр пље ње сва ка ко мора ју 
дати резул тат. Не може се без ква ли тет не 
пио нир ске, кадет ске и јуни ор ске селек ци
је. Њихо ви игра чи мора ју има ти изгра ђен 
мотив и жељу да дођу до нај бо љег, сени ор
ског тима. У првом сени ор ском тиму мора
ју игра ти нај и ску сни ји игра чи и пре но сти ти 
зна ње и иску ство мла ђи ма, твр ди Саша 
Сми ља нић који не бежи од могућ но сти да 
помог не свом матич ном клу бу и гра ду из 
кога је поте као.

– Митро ви ца је мој град и волео бих да 
се поно во „подиг не“ та кошар ка шка при ча. 
Добар план под ра зу ме вао би ска у тинг у 
целом реги о ну који ина че има добар поло
жај и увек је био пун тале на та. Могло би 
се пора ди ти на томе да сени ор ски тим 
брже уђе у вишу лигу и буде пра ви узор 
и циљ клин ци ма који тре ба да напре ду ју. 
То сва ка ко не може бити „инстант“ при ча, 
већ је потреб но да про ђе неко вре ме како 
би се пока за ли резул та ти. Добар при мер 
су резул та ти жен ске кошар ка шке еки пе 
„Сре ма“ која има здра ву спорт ску при чу и 
она очи глед но тра је. Жен ски клуб сад има 
усло ве да напра ви још бољу сени ор ску 
еки пу и могу ће је да ће  ако ова ко наста
ве, игра ти у нај ви шем кошар ка шком ран
гу. Дакле, потреб ни су посве ће ни тре не ри 
и само добар рад на тере ну, ако тре ба и 
два пута днев но, уз при ја тељ ске утак ми
це које за мла де игра че и те како важне. 
Добра орга ни за ци ја под ра зу ме ва да се 
можда про на ђе и неки спон зор или да се 
игра чи ма обез бе де повољ ни усло ви сме
шта ја или шко ло ва ња. У мла ђим кате го
ри ја ма није тако битан резул тат коли ко је 
важно да фор ми ра ни играч из кадет ске или 
јуни ор ске кате го ри је јед ног дана буде спре
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ман да обу че сени ор ски дрес. Тако је бар 
било у наше вре ме код чика Бошка, Гиге 
или Џоза. Ми смо у мла ђим дани ма игра
ли лигу основ них шко ла и тамо смо пока
зи ва ли вољу, тале нат и жељу да иде мо 

даље. „Срем“ би као клуб могао пре у зе ти 
„пел цер“ жен ске кошар ке, одбој ке и дру гих 
успе шних спор то ва који су за себе веза ли 
већи број пер спек тив них игра ча, закљу чу је 
наш саго вор ник. Дејан Мостар лић

Од пар ке та „Попо ви ће ве“ и „Зма је ве“ шко ле 
до побед нич ког посто ља на свет ском првен ству

Из свог матич ног клу ба у Срем ској 
Митро ви ци Алек сан дар Сми ља нић је 
већ у тре ћој годи ни сред ње шко ле кре
нуо у дале ки кошар ка шки свет. Пре шао 
је нај пре у еки пу ком шиј ског БФЦ  а из 
Бео чи на у коме је про вео две годи не под 
тре нер ском пали цом Миро сла ва  Муте 
Нико ли ћа после чега је обу као дрес ФМП 
 а из Желе зни ка где се, пре ма соп стве
ној тврд њи за чети ри годи не пот пу но 
кошар ка шки афир ми сао и постао један 
од носи ла ца игре тима из бео град ског 
при град ског насе ља. Наред ни Сале тов 
иза зов био је под го рич ка „Будућ ност“, 
еки па у којој је осе тио сласт игра ња у 
нај бо љем кошар ка шком кон ти нен тал
ном так ми че њу  Евро ли ги. Ино стра ну 
кари је ру запо чео је одла ском у Грч ку. У 
атин ском „Мару си ју“ где је под струч ним 
вођ ством Пана јо ти са Јана ки са, леген де 
грч ке кошар ке играо пуне две годи не. 
Један од њего вих саи гра ча из тог вре
ме на био је тада мла ди Васи лис Спа ну
лис, један од нај бо љих европ ских игра ча 
свих вре ме на. Алек сан дар Сми ља нић 
2006. годи не постао је играч „Пар ти за
на“, клу ба који је као шеф стру ке тада 
водио Душко Вујо ше вић. У ква ли тет
ном саста ву са Деја ном Мило је ви ћем, 
Каминг сом, Божи ћем, Пеко ви ћем и дру
ги ма био је првак држа ве. Део ино стра не 
кари је ре про вео је у еки па ма „Локо мо
ти ва“ Ростов и „Ауто дор“ из Сара то ва у 
Руси ји и „Поли тех ни“ из Љво ва у Укра ји
ни. Кари је ру је завр шио на Кипру у клу бу 
„Енад“ где га је довео саи грач из „Сре
ма“ Саша Матић који је живео у Нико зи
ји. У мла ђим кате го ри ја ма Сми ља нић је 
носио дрес југо сло вен ске репре зен та ци
је и осва јао бит не тро фе је попут оног на 
Уни вер зи тет ским игра ма у Пекин гу 2001. 
годи не. Један од нај бит ни јих моме на та 
кари је ре кошар ка ша из Срем ске Митро
ви це био је позив репре зен та ци је Саве
зне Репу бли ке Југо сла ви је за Свет ско 
кошар ка шко првен ство 2002. годи не у 
Инди ја на по ли су. Селек тор Све ти слав 
Пешић повео је пут Аме ри ке „стра шну“ 

кошар ка шку еки пу која је успе ла да 
савла да дома ћи „дрим тим“ и касни је 
се домог не нове свет ске титу ле. Сале 
Сми ља нић је пре ко Б репре зен та тив не 
селек ци је дошао до при пре ма са првим 
тимом. Еки па од 13 игра ча две неде ље 
је игра ла при прем не утак ми це у САДу 
да би непо сред но пре свет ског шам пи
о на та спи сак био све ден на 12 игра ча. 
Алек сан дар је као три на е сти играч остао 
уз еки пу и по жељи струч ног шта ба тре
ни рао је и радио са тимом југо сло вен ске 
репре зен та ци је, пома жу ћи у ска у тин гу 
и уве жба ва њу акци ја за утак ми це. Са 
побед нич ког посто ља у сво ју Митро ви цу 
вра тио се са злат ним одлич јем на гру

ди ма, доче кан како и доли ку је свет ским 
шам пи о ни ма. 

Тре нер ску лицен цу сте као је пре пет 
годи на, али је како каже, себе „тра жио“ 
као опе ра тив ца и спо ну изме ђу „тере на“ 
и упра ве клу ба. У јед ном момен ту, пре 
неких седам годи на Саша је годи ну дана 
био на челу „Сре ма“. Тада је на клу пи овог 
тима седео његов брат Иван Сми ља нић. 
Уз добру логи сти ку и подр шку локал не 
само у пра ве и тада шњег гра до на чел ни ка 
Бра ни сла ва Неди мо ви ћа мом ци у жуто  
црним дре со ви ма тада шња еки па оства
ри ла је одли чан пла сман у гор њем делу 
дру го ли га шке табе ле. Иде ја бра ће Сми

ља нић и људи из упра ве клу ба о ства
ра њу базе мла дих игра ча и фор ми ра њу 
стал них тимо ва мла ђих узра сних кате го
ри ја није дожи ве ла пот пу ну реа ли за ци ју. 
На позив свог нека да шњег тре не ра Муте 
Нико ли ћа Алек сан дар Сми ља нић оти шао 
је у бео град ски КК „Дина мик“ где је анга
жо ван нај пре као тим мена џер, да би про
шле годи не пре у зео део мла ђих селек ци
ја овог клу ба. Са пио ни ри ма „Дина ми ка“ 
већ је пости гао добре так ми чар ске резул
та те и уче шће на завр шном тур ни ру уз 
нај ква ли тет ни је срп ске клу бо ве.

Тре нер ска кари је ра

Сале Сми ља нић у дре су репре зен та ци је Југо сла ви је и грч ког Мару си ја са сво јим
саи гра чем Васил сом Спа ну ли сом, до недав но нај бо љим кошар ка шем Евро пе

Алек сан дар Сми ља
нић 2006. годи не 

постао је играч „Пар
ти за на“, клу ба који је 
као шеф стру ке тада 
водио Душко Вујо ше
вић. У ква ли тет ном 
саста ву са Деја ном 

Мило је ви ћем, Каминг
сом, Божи ћем, Пеко ви
ћем и дру ги ма био је 

првак држа ве. Део 
ино стра не кари је ре 
про вео је у еки па ма 

„Локо мо ти ва“ Ростов 
и „Ауто дор“ из Сара

то ва у Руси ји и „Поли
тех ни“ из Љво ва у 

Укра ји ни. Кари је ру је 
завр шио на Кипру у 

клу бу „Енад“ где га је 
довео саи грач из „Сре
ма“ Саша Матић који је 

живео у Нико зи ји
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Фуд бал ски клуб „Инђи ја“ у новој прво
ли га шкој сезо ни са клу пе ће води ти дво
јац Јован Голић и Горан Дра го љић. Пре
ма инфор ма ци ја ма до којих смо дошли у 
ФК „Инђи ја“, завр ше ни су пре го во ри око 
име но ва ња новог шефа струч ног шта ба 
у Фуд бал ском клу бу Инђи ја. Чел ни људи 
поме ну тог прво ли га ша одлу чи ли су се за 
струч ња ке из сво јих редо ва, те би нека да
шњи играч, капи тен и касни је један од тре
не ра у редо ви ма „зеле но  белих“, Јован 
Голић, тре бао да заме ни Мила на Куљи ћа 
који је дао остав ку на место шефа струч ног 
шта ба. Како је наја вље но из Клу ба, оче ку је 
се да ће дво ји ца струч ња ка бити уско ро и 
зва нич но пред ста вље на меди ји ма и фуд
бал ског јав но сти.

За сада оста је пита ње са којим игра чи ма 
ће Голић и Дра го љић ради ти у при прем ном 
пери о ду. Већи на игра ча има ју „јаке“ уго во ре 
са прво ли га шем из Инђи је. Међу тим, један 
од њих, Нико ла Вукај ло вић, већ је напу
стио Град ски ста ди он и при дру жио се кру
ше вач ком „Напрет ку“. Он је, ујед но, и прво 
поја ча ње у овом супер ли га шком клу бу, а у 
послед њој сезо ни у „зеле но белом“ дре су 
имао је запа же ну уло гу, уз два постиг ну та 
гола. Игра на пози ци ји левог бека, а њего ве 
пар ти је ће се сигур но дуго пам ти ти у Инђи
ји. Ина че, так ми чар ска сезо на код прво ли
га ша стар ту је 6.авгу ста утак ми ца ма првог 
кола. М. Ђ.

ВОЈ ВО ЂАН СКА ШКОЛ СКА ОЛИМ ПИ ЈА ДА

Одбој ка ши
из „Баји ће ве“ дру ги

Деча ци из срем ско ми тро вач
ке Основ не шко ле „Сло бо дан 
Бајић Паја“ још јед ном су пока
за ли да се у њихо вој сали игра 
одлич на мушка одбој ка. Пред
во ђе ни настав ни ком физич ког 
вас пи та ња и тре не ром Зора ном 
Кова чи ћем са недав но одр жа не 
9.  школ ске олим пи ја де Вој во ди
не у Зре ња ни ну вра ти ли су се 
као одбој ка шки вице шам пи о ни, 
пости гав ши исто риј ски успех на 
так ми че њу које се одр жа ва сва
ке четвр те годи не. Након побе да 
над школ ским еки па ма из Жити
шта  и Сом бо ра  мак си мал ним 
резул та ти ма (2:0), усле ди ло је 
фина ле са школ ском еки пом из 
Стар че ва, чији су деча ци били 
бољи у оба сета и конач ним 
резул та том 2:0 (25:15, 25:21) 
дошли су до побед нич ког пеха
ра.

За митро вач ке „Баји ћев це“ 
игра ли су Д. Тадић, Д. Веско
вић, М. Грба вац, Л. Кова чић, П. 
Андри је вић, О. Недељ ко вић, Л. 
Пал ко вље вић, О. Лау ше вић, С 
Милић, Д. Кур јак. Д. М.

ФК „ИНЂИ ЈА“

Голић и Дра го љић
пред во ди ће
струч ни штаб

Вице шам пи о ни школ ске олим пи ја де Вој во ди не

Јован Голић

ЏУДО КЛУБ ЛСК 

Поле тар ци
осво ји ли меда ље

Првен ство вој во ди не у џудоу за ста ри је 
поле тар це одр жа но је 12. јуна у Сте па но ви
ће ву. Уче ство ва ло је 126 так ми ча ра.

Так ми ча ри Џудо клу ба ЛСК Лаћа рак осво
ји ли су чети ри осво је не меда ље и јед но пето 
место. Бор ци који су опет доне ли одлич ја и за 
које ће се тек чути су Дими три је Опа чић прво 
место (до 46 кг), Тама ра Крстић дру го место 
(25 кг), Нема ња Вита со вић тре ће место (до 
50 кг), Жељ ка Пуре ше вић тре ће место (до 
28 кг) и Алек сеј Штбач ки пето место (до 34 
кг). Тре не ри клу ба Милан Јове тић и Нико ла 
Анто нић су пре за до вољ ни успе хом нових 
нада Џудо клу ба ЛСК Лаћа рак.

САВА ТЕ БОКС КЛУ БА „СПАР ТАК СМ“

Алек са Лукић 
осво јио ново зла то 

На Купу Вој во ди не који је 12. јуна. 
орга ни зо ван у Жабљу так ми ча ри Сава
те бокс клу ба „Спар так СМ“ из Срем ске 
Митро ви це осво ји ли су две меда ље. 
Алек са Лукић био је нај бо љи  у кон ку рен
ци ји јуни о ра до 65 кило гра ма, док је Ања 
Лукић у кон ку рен ци ји сени ор ки била дру
га у кате го ри ји до 56 кило гра ма и осво ји
ла је сре бр ну  меда љу.

Алек си је ово било кон трол но так ми
че ње пред одла зак у Аустри ју (Weiz) на 
пред сто је ће Европ ско Првен ство за јуни
о ре. Так ми ча ра из Срем ске Митро ви
це оче ку ју  и при пре ме репре зен та ци је 
Срби је како би се избру си ла што боља 
фор ма пред сам одла зак на Европ ско 
првен ство, кажу у клу бу.

М. Н.
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ОВАН: По треб но је 
да се рас те ре ти те од 
до дат них оба ве за, 
али не ма те до вољ но 

енер ги је да се ан га жу је те на 
ви ше стра на исто вре ме но. У 
до сто јан стве ном сти лу и без 
су ви шних пи та ња при хва ти те све 
ко ри сне су ге сти је или ре чи кри ти
ке ко је вам упу ћу ју бли ски са рад
ни ци. Же ле ли би сте да ус по ста
ви те бо љу кон тро лу над но вим 
до га ђа ји ма у љу бав ном жи во ту.   

БИК: Ја сно вам је да 
око ли на од вас оче ку
је да се не пре кид но 
ис ти че те са по себ ним 

ре зул та ти ма и да увек оста вља те 
не ки ве ли чан стве ни ути сак. Тре
нут но по сто је ком пли ко ва не 
окол но сти са ко ји ма ће те мо ра ти 
да се су о ча ва те без од ла га ња. 
По себ но вам при ја по ро дич на 
хар мо ни ја и не чи је при су ство, јер 
на та ј на чин мо же те да оства ри те 
бо љу пси хо ло шку рав но те жу.

БЛИ ЗАН ЦИ: По тру
ди те се да успе шно 
спро ве де те све сво је 
иде је и пла но ве у 

де ло. Ва жно је да по ред се бе 
има те осо бу од по ве ре ња и тим 
про ве ре них са рад ни ка за ко је 
вас ве зу ју за јед нич ки ин те ре си. У 
љу бав ном од но су, не мој те уза
луд но по ку ша ва ти да ме ња те ток 
ства ри ко је не за ви се од ва ше 
во ље. 

РАК: На вр ло ефи ка
сан на чин уме те да 
спро ве де те раз ли чи та 
пра ви ла успе шног 

по сло ва ња, ко ја оста вља ју озби
љан и по зи ти ван ути сак на ва шу 
око ли ну. По тру ди те се да по ти
сне те свој про фе си о нал ну су је ту 
ка да се јав но по ле ми ше о пра
вил ном вред но ва њу не чи јих 
за слу га. Про ла зи те кроз раз ли чи
те фа зе емо тив ног рас по ло же ња.  

ЛАВ: Де лу је те ве о ма 
опре зно и не же ли те 
пре ви ше да ри зи ку је
те у по слов нофи нан

сиј ским пре го во ри ма. ипак, 
мо ра ће те да се су о чи те са не ким 
иза зо ви ма ко ји ни су по ва шој 
во љи. За тра жи те на вре ме до бар 
са вет од јед не ста ри је осо бе. На 
кра ју све ће се ре ши ти на до бар 
на чин или у ва шу ко рист. При
жељ ку је те ви ше раз у ме ва ња или 
не жно сти у љу бав ном од но су. 

ДЕ ВИ ЦА: До но си те 
низ ва жних од лу ка и 
де лу је те од луч но у 
сво јим на ме ра ма 

пред са рад ни ци ма. Пре о ста је 
вам да спро ве де те у де ло све 
оно што сте уго ва ра ли у про те
клом пе ри о ду. Не ма по тре бе да 
се рас пра вља те са не ис то ми
шље ни ци ма и да гу би те вре ме 
на не ке спо ред не си ту а ци је. 
Има те до бар осе ћај, а љу бав ни 
до га ђа ји ко је на слу ћу је те на ја
вљу ју сре ћан рас плет у од но су 
са во ље ном осо бом. 

ВА ГА: По не кад тре ба 
при хва ти ти оне нај те
же окол но сти, ка ко 
би сте се би и дру ги ма 

до ка за ли да сте до вољ но до ра
сли пред нај ра зли чи ти јим иза зо
ви ма. Осло ни те се на сво ју ин ту
и ци ју. Уз бли ску осо бу све мо же
те да пре ва зи ђе те на до бар 
на чин, не ка вас пра вил но до зи
ра ње му дро сти, емо ци ја и стре
са на ве ду на за јед нич ка љу бав
на ре ше ња.  

ШКОР ПИ ОН: Не ко 
вам да је ко ри сне 
ин фор ма ци је и на 
та кав на чин вам 

по ма же да пра вил ни је про це њу
је те по слов не мо гућ но сти. Ја сно 
вам је да за јед нич ки до го во ри 
пред ста вља ју по зи ти ван по мак у 
ре ша ва њу ва жних по слов них 
или при ват них ин те ре са. Сло
бод но из ра зи те не ка сво ја по ти
сну та осе ћа ња или на ме ре. Учи
ни те не ки по се бан гест па жње  
пре ма свом парт не ру. 

СТРЕ ЛАЦ: Де лу је те 
вр ло ам би ци о зно 
пред сво јом око ли ном 
и сви ма ја сно да је те 

до зна ња, да не же ли те да вам 
се не ко су прот ста вља  по би ло 
ко јој осно ви. Па жљи во про це ни
те си ту а ци је ко је зах те ва ју не ки 
вод ри зи ка или ве ће ула га ње 
нов ца. Нео п ход на вам је по ро
дич на хар мо ни ја и не чи је при су
ство ка ко би сте оства ри ли бо љу 
пси хо ло шку рав но те жу. 

ЈА РАЦ: До бре иде је 
ко је има те зах те ва ју и 
ши ру по др шку од оне 
ко ју тре нут но ужи ва те 

у кру гу са рад ни ка. Све што же ли
те мо же те и да оства ри те, али уз 
аси стен ци ју и не чи ју по др шку. 
Бу ду ћи да ви сјај но функ ци о ни
ше те у парт нер ству, по тру ди те се 
да око се бе оку пи те осо бе од 
по ве ре ња. До вољ но сте ве шти 
да при во ли те во ље ну осо бу на 
не ке сво је за ми сли. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Де лу је те 
вр ло енер гич но пред 
сво јом око ли ном и 
успе ва те да ускла ди

те раз ли чи те по слов не ин те ре се. 
Ста ло вам је да ве ћи ну ства ри 
др жи те под кон тро лом, као од раз 
свог по слов ног пре сти жа. У ве ли
чан стве ној ком би на ци ји из ра жај
не ма ште и за вод нич ких спо соб
но сти пред парт не ром до би ја те 
све што по же ли те. 

РИ БЕ: Има те до бар 
пред о се ћај и успех 
вам се на ла зи на 
до хват ру ке. нај ви ше 

ће вас об ра до ва ти фи нан сиј ско 
по бољ ша ње и бо љи ма те ри јал
ни стан дард. Не са мо да има те 
до бре по слов не про це не већ 
до биј те и но ви број при ста ли ца, 
та ко да у ве ћи ни си ту а ци ја про
ла зи те лак ше од дру гих. Осе ћа те 
да се на ла зи те на емо тив ној пре
крет ни ци.

VREMEPLOV
15. јун

1982. Ар ген тин ске сна ге на 
Фо кланд ским остр ви ма пре
да ле су се Бри тан ци ма. Ти ме 
је окон чан рат у ко јем је по ги
ну ло око 1000 љу ди. 
1992. Срп ски књи жев ник 
До бри ца Ћо сић иза бран за 
пр вог пред сед ни ка СР Ју го
сла ви је.

16. јун
1958. Обе шен Имре Нађ, пре
ми јер Ма ђар ске у вре ме ан ти
ко му ни стич ке по бу не 1956, 
ко ју су угу ши ле со вјет ске тру
пе. Нађ та да ухап шен и на 
мон ти ра ном про це су осу ђен 
на смрт због из да је. На исти 
дан 1989. по ла ми ли о на 
Ма ђа ра у Бу дим пе шти при су
ство ва ло ње го вој по нов ној 
са хра ни уз др жав не по ча сти. 

17. јун
1579. Ен гле ски мо ре пло вац и 
гу сар Френ сис Дрејк про гла
сио су ве ре ни тет Ен гле ске над 
Њу Ал би о ном, да нас Ка ли
фор ни јом.
1944. Исланд по стао не за ви
сна ре пу бли ка по што су ње го
ви ста нов ни ци на ре фе рен ду
му од лу чи ли да се одво је од 
Дан ске. 

18. јун
1583. У Лон до ну из да та пр ва 
по ли са жи вот ног оси гу ра ња у 
све ту. 
1815. У би ци код Ва тер лоа у 
Бел ги ји удру же не бри тан ске и 
пру ске тру пе под ко ман дом 
бри тан ског и пру ског вој ско во
ђе Ве линг то на и Бли хе ра 
по ту кле На по ле о на Бо на пар
ту. 

19. јун
1885. У Њу јорк сти гла Ста туа 
сло бо де, по клон Фран цу ске. 
1961. От кри ва њем нат пи са са 
име ном Пон ти ја Пи ла та на 
ис ко пи ни рим ског хра ма у 
Це за ри ји пр ви пут на ђен 
до каз да је он по сто јао. 

20. јун
1459. Тур ци за у зе ли утвр ђе ни 
град Сме де ре во, по след ње 
упо ри ште срп ске сред ње ве
ков не др жа ве, чи ме је она и 
фор мал но из гу би ла са мо
стал ност и па ла под власт 
Осман лиј ског цар ства. 
1992. Ли де ри Че шке и Сло
вач ке Вац лав Кла ус и Вла ди
мир Ме чи јар по сти гли до го вор 
о по де ли Че хо сло вач ке у две 
др жа ве. 

21. јун
1945. Ја пан ске тру пе на остр
ву Оки на ва, ко је је слу жи ло 
као по след ња од бра на Ја па
на у Дру гом светском ра ту, 
пре да ле су се Аме ри кан ци ма. 
1970. У фи на лу свет ског фуд
бал ског пр вен ства Бра зил је у 
Сју дад Мек си ку по бе дио Ита
ли ју са 4:1 и по стао пр ви тро
стру ки осва јач тро фе ја Жи ла 
Ри меа.

HOROSKOP

Сре да, 15. (2) јун  
Све ти Ни ки фор; Све ти све ште
но му че никк Ере змо Охрид ски

Че твр так, 16. (3) јун  
Све ти му че ник Лу ки ли јан и дру
ги с њим

Пе так, 17. (4) јун  
Св. Ми тро фан; Св.мир.Мар та и 
Ма ри ја; Св.Јо ва ни ки је Цр ног; 
Св.свешт муч Ђор ђе (Бо гић)

Су бо та, 18. (5) јун  
Св. свешт муч.До ро теј; Пре по
доб ни Пе тар Ко ри шки (Ода ни је 
Пе де сет ни це)

Не де ља, 19. (6) јун  
Пре по доб ни Ви са ри он: Пре по
доб ни Ила ри он Но ви (Пе тров
ске по кла де)

По не де љак, 20. (7) јун  
Све ти свешт му че ник Те о дот 
Ан кир ски (По че так по ста)

Уто рак, 21. (8) јун  
Све ти свешт му че ник Те о дор 
Стра ти лат

Crkveni
kalendar

Ко лач
са ко ко сом

Са стој ци: ја ја 3 ко ма да, ше ћер 
у пра ху 150 гр, ма слац 100 гр – 
ме кан, бра шно 170 гр, све же мле
ко 5 ка ши ка, пра шак за пе ци во 1 
ке си ца, ва ни ла 1 ке си ца, ко ко со во 
бра шно 200 гр, су во гро жђе 1/2 
шо ље. 

При пре ма: Уму ти те ма слац са 
ше ће ром док не до би је те ме кан 
крем. Уз ме ша ње до дај те јед но по 
јед но жу ман це, па мле ко и ва ни лу. 
На кра ју до дај те бра шно, пра шак 
за пе ци во и су во гро жђе и про ме
шај те. По себ но уму ти те бе лан ца у 
чврст снег, по ме шај те са ко ко со
вим бра шном и одво ји те ма ло за 
украс. Сме су од бе ла на ца и ко ко
са па жљи во до дај те у дру гу сме су 
и ме шај те док се до би је глат ко 
ко ко со во те сто. Ста ви те ко лач да 
се пе че у уме ре но угре ја ној рер ни 
док не бу де го тов. По же љи се 
ма же џе мом по из бо ру и по си па 
ко ко со вим бра шном.

• Ако си ни зак, ни шта ти 
не фа ли. Али ако си зао 
он да си баш ма ли.
• Ако ви диш при ја те ља 
без осме ха, по кло ни му 
свој!
• Учи ни не што за до мо
ви ну – еми гри рај!
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Кон тро ли ши те сво је
ком пју те ре док они ни су

по че ли да кон тро ли шу вас
„У две хи ља ди тој го ди ни, сви ће мо 

бе ти го спо ди ни, је шће мо бом бо не и 
чо ко ла де, а ро боти ће да ра де“. У гла
ви ми од зва ња и ме ло ди ја ове пе сми
це Ми ње Су бо те. Би ло је то у дру гој 
по ло ви ни про шлог ве ка, ка да је две
хи ља ди та још би ла да ле ка бу дућ ност. 
Са да ка да је кон крет но та го ди на 
го то во да ле ка про шлост, ви ди мо да је 
би ло до ста про роч ког, чак и у деч јим 
пе сми ца ма. Да кле, ра де ли ро бо ти? 
Ра де. Са мо што ми баш не је де мо 
бом бо не и чо ко ла де, што због ше ће
ра, што због ли ни је, а што и због то га 
што нам ни је до то га. 

Увек су ме по ма ло пла ши ла пред
ви ђа ња бу дућ но сти. И на лич ном и на 
ши рем пла ну. Оно што ће би ти, би ће, 
че му ра до зна лост. Али, све што смо 
гле да ли у на уч но фан та стич ним фил
мо ви ма пре 20 – 30 го ди на, све нам 
се то ско ро и де ша ва. И нај цр ња дис
то пи ја по ста је ре ал ност. И Ор вел и 
Хак сли, и ра то ви све то ва, све ће то 
би ти, а и би ло је. 

Елем, шта сам хте ла да ка жем? 
Ни шта о ро бо ти ма, већ о ком пју те ри
ма. Има ла сам пре не ко ли ко да на 
гор ко ис ку ство и схва ти ла шта мо же 
да се де си ако не кон тро ли шеш ком
пју тер. Ако све што он ра ди, а мно го 
то га за и ста мо же да ура ди, узи маш 
здра во за го то во. Кад ко мју тер по бр
ља ви и на пра ви нео бја шњи ву гре шку, 
а ти не уо чиш то на вре ме, а још ако 
се то ти че јав них при хо да, е он да ти 
тре ба по ла то не па пи ра и ми ли он 
пе ча та да то ис пра виш. При зна јем, 
мно го сам се опу сти ла. Имам ра чу на
ре, апли ка ци је, про гра ме, ко нек ци је... 
не мам мо зга, очи глед но. А не ма ни 
ко мју тер, он ра ди би нар но, је дан, 
ну ла ... ну ла, је дан... За ње га имам 
оправ да ња, док за се бе то не бих 
мо гла ре ћи. Ме ђу тим, ди ги тал ни свет 
нас ме ље и за ту пљу је упр кос то ме 
што смо се на да ли да ће нам жи вот 
би ти лак ши. Мо жда је сте лак ши, али 
чи ни ми се да ни је без бед ни ји. ’Ај де 
да кре не мо од обич них ства ри, ка да 
би сте слу чај ни из гу би ли мо бил ни 
те ле фон, да ли би сте се се ти ли бро ја 
те ле фо на би ло ко га ко вам је ва жан? 
Да ли зна те, из пр ве, и соп стве ни број 
те ле фо на? Да ли би сте мо гли на па

мет да из дик ти ра те број ва шег му жа, 
де те та, при ја те ља? Ја не бих. И ка да 
бих оста ла без свог те ле фо на, џа бе 
би ми би ло што би ми не ко по ну дио 
те ле фон, не бих зна ла шта с њим да 
ра дим. То је са мо сит ни ца ко ја по ка
зу је сте пен за ви сно сти. Ни ко ви ше не 
пам ти бро је ве. Не кад сам их има ла 
на де се ти не у ме мо ри ји, али сад не. 
Не тре ба ми, па што да за ма рам 
це ли ну мо зга, што ре к’о Ра до ван Тре
ћи. Мно го то га ми да нас не ра ди мо, 

не пам ти мо, јер нам не тре ба. Осла
ња мо се на апли ка ци је, ис про гра ми
ра ни смо до бе све сти, ку пу је мо он лај, 
пла ћа мо он лај, шко лу је мо се он лајн, 
за ка зу је мо пре гле де код ле ка ра, за 
лич не кар те и па со ше, кон ку ри ше мо 
за по сао. И уоп ште, све је он лајн, док 
има стру је. Ди ги та ли зо ва ни смо пре ко 
сва ке ме ре и уку са. И он да кад се 
де си кврц, јој ме ни. По сто ји не где 
не ки мно о о го ве ли ки и јак ком пју тер 
ко ји во ди еви ден ци ју о рад ном ста жу, 
на при мер. Ви ше вам не тре ба ни 

рад нич ка књи жи ца, ни м4 обра зац, 
ни шта. Све иде ко мју тер ски, ди ги тал
но, а ја се пи там шта ће се де си ти кад 
на при мер за 30 го ди на не ко бу де 
мо рао у пен зи ју, а не ма бу квал но и 
је дан па пи рић, ни је дан пе ча тић, 
ни шта нор мал но чи ме би мо гао да 
до ка же би ло шта. А ве ру јем да ће 
мо ра ти да до ка зу је, јер це ла ова мо ја 
при ча и ла мен ти ра ње о ди ги та ли за
ци је је по че ло упра во због мог про
бле ма и по гре шних по да та ка у ве зи 
упла те до при но са за пен зи о но оси гу
ра ње. Да кле, има мо сер ве ре и ра чу
на ре и под ра зу ме ва се да они не 
пра ве гре шке. По гре шно се под ра зу
ме ва, ја да вам ка жем. Не ма без 
па пи ра и пе ча та сре ће на овим про
сто ри ма. Ди ги та ли за ци ја је сте не ве
ро ват но олак ша ла мно ге ства ри, али 
је и не ве ро ват но ис ко мли ко ва ла исте 
те ства ри уко ли ко до ђе до не ког кврц. 
А кврц је ов де ко до брар дан. И не 
са мо ов де. Ме не ’ва та стра ва од 
бу дућ но сти и ком пју те ра, још од кад је 
Дип Блу по бе дио Ка спа ро ва. То је био 
по ча так су мра ка чо ве чан ства. Са мо 
да не пад не то тал ни мрак, као у 
„По бе сне лом Мак су“.

Уоп ште, ме ни ни је ја сно че му та 
људ ска по тре ба да ве чи то не што убр
за ва, скра ћу је, тра жи пре чи це, ште ди 
вре ме. Ве ру јем да смо у по след њих 
два де сет го ди на уште де ли ми ли ја ре
ди и ми ли ја ре де са ти са мом чи њен
цим да ра чу на ри од ра ђу ју ве ли ки део 
оно га што се ра ди ло пе шке. Али ко је 
имао ко ри сти од тих уште ђе них ми ли
јар ди? Да ли смо по ста ли, као чо ве
чан ство, обра зо ва ни ји, со фи сти ци ра
ни ји, кул тур ни ји. Где смо за пра во уту
ца ли те уште ђе не са те? У игра ње 
ком пју тер ских игри ца, ре ци мо? Де ли
мич но, а де ли мич но у че то ва ње, тви
ти ва ње и оста ло феј сбу че ње. Та ко да 
је то од при ли ке си ту а ци ја, ку ма да ла, 
ку ма узе ла. И без об зи ра што је кврц 
увек мо гућ, ми слим да је још ва жни је 
пи та ње сми сла те бе со муч не ди ги та
ли за ци је. А пи та ње сми сла ће до ћи 
на днев ни ред. Кад тад. За пи та ће се 
не ко бу ду ће по ко ље ње, куд пло ви 
овај брод. Мо ра, јер то је сте људ ски. 
Мно го ви ше од сер ве ра, апли ка ци ја, 
ко нек ци ја ... Чо век ни је ма ши на.

Ди ги та ли за ци ја је сте 
не ве ро ват но олак ша ла 
мно ге ства ри, али је и 
не ве ро ват но ис ко мли
ко ва ла исте те ства ри 
уко ли ко до ђе до не ког 
кврц. А кврц је ов де ко 
до бар дан. И не са мо 
ов де. Ме не ’ва та стра

ва од бу дућ но сти и 
ком пју те ра, још од кад 

је Дип Блу по бе дио 
Ка спа ро ва. То је био 

по ча так су мра ка чо ве
чан ства. Са мо да не 
пад не то тал ни мрак, 
као у „По бе сне лом 

Мак су“



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

КОН КУРС
ЗА ДО ДЕ ЛУ НО ВИ НАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

„Вла ди мир Вла да Ћо сић“
за ре пор та жу об ја вље ну у пи са ним ме ди ји ма
(штам па и ин тер нет пор та ли) за 2022. го ди ну

До де љу ју се три на гра де ко је се са сто је од по ве-
ље и нов ча ног из но са. Нов ча ни из нос за пр ву на-
гра ду је 500 евра, за дру гу 300 евра, а за тре ћу 200 
евра.

Жи ри ће ра ди ти у са ста ву: Дра го рад Дра ги че вић 
(ко лум ни ста М но ви на), Жар ко Ра кић (но ви нар 
и не ка да шњи уред ник По ли ти ке), Че до мир Ке-
цо (но ви нар и не ка да шњи ди рек тор но во сад ског 
Днев ни ка), Дра га на Пе јо вић (но ви нар – уред ник 
у не дељ ни ку НИН) и Де ја на Ива но вић (но ви нар – 
уред ник у По ли ти ци). 

На гра да ће би ти до де ље на пр ви пут. 
По зи ва ју се но ви на ри да об ја вље не ре пор та же у 

пе ри о ду од 1. сеп тем бра 2021. до 31. ав гу ста 2022. 
го ди не у тек сту ал ном и ПДФ фор ма ту ша љу на 
e-mail адре су re dak ci ja@m-no vi ne.co m са на зна-
ком „ЗА КОН КУРС“. Је дан ау тор мо же да по ша ље 
ви ше ре пор та жа.

На гра де ће би ти уру че не 1. ок то бра 2022. го ди не 
у Срем ској Ми тро ви ци.

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
066/643-73-53.

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

После пет годи на
поску пе ло одво же ње сме ћа

На сед ни ци Општин ског 
већа Рума, која је одр жа на 
9. јуна, дата је сагла сност 
на нови ценов ник РЈ „Чисто-
ћа“ ЈП „Кому на лац“. Реч је о 
про ме ни цене која се одно си 
на услу ге изно ше ња и одво-
же ња сме ћа, док тро шко ве 
депо но ва ња отпа да на Реги-
о нал ну депо ни ју сно си осни-
вач овог пред у зе ћа, одно сно 
Општи на. Пове ћа ње цена 
у про се ку изно си 25 про-
це на та, пре ра чу на то номи-
нал но цене су веће за један 
динар по ква драт ном метру, 
а при ме њи ва ле би се од 1. 
јула, уз прет ход но потреб но 
„зеле но све тло“ одбор ни ка 
СО Рума. Ваља ука за ти и да 
је ово прво пове ћа ње цена 
од 1. јану а ра 2017. годи не.

Обра зла жу ћи овај зах тев, 
дирек тор ЈП „Кому на лац“ 
Дра ган Панић је иста као 
да је кал ку ла ци ја пока за-
ла потре бу за знат но већом 
корек ци јом цене од чак 78 
про це на та, али да се, у 
дого во ру са локал ном само-
у пра вом, дошло до 25 про-
це на та. 

– То зна чи да ће номи нал-
но сва ки рачун бити уве ћан 
за 1,03 дина ра по ква драт-
ном метру обра чу на те повр-
ши не стам бе ног про сто ра. 
Зна чи, за стан или кућу од 
80 ква дра та рачун ће бити 
уве ћан за око 80 дина ра. 
Што се тиче села, тамо се 
рачун кал ку ли ше по чла ну 
дома ћин ства, тако да ће и 
то уве ћа ње изно си ти 39,72 
дина ра по јед ном чла ну. 
Ако дома ћин ство има два 
чла на, то је опет негде око 
80 дина ра већи месеч ни 
рачун, каже дирек тор Дра-
ган Панић. 

Он је наја вио и нову 
набав ку кон теј не ра и то 
већих од оних који су сада 
поста вље ни по сели ма, 
одно сно од седам куб них 
мета ра. Наи ме, поста вље-
ни се брзо пуне, па уме сто 
два пута недељ но, сме ће 
се одво зи гото во сва ки дан, 
што опет поску пљу је рад 
пред у зе ћа.

Пред сед ни ца Општи не 
Алек сан дра Ћирић каже да 
је један од раз ло га за пове-
ћа ње цене за услу гу одво-
же ња сме ћа и тај што је 
затво ре на депо ни ја у Руми и 

сада сме ће одво зи на Реги-
о нал ну депо ни ју „Срем - 
Мачва“. Дру ги раз лог је што 
се кре ну ло у све о бу хват ну 
зашти ту живот не сре ди не и 
на скуп штин ским сед ни ца-
ма је донет низ мера у том 
прав цу.

Она је наја ви ла и ско ра-
шњи поче так изград ње пре-
то вар не, одно сно тран сфер 
ста ни це која ће се нала зи ти 
код рум ског ази ла. На ову 
ста ни цу, када буде завр ше-
на, гра ђа ни ће моћи дово-
зи ти каба сти отпад који ће 
потом „Кому на лац“ одво зи-
ти на Реги о нал ну депо ни-
ју, те неће бити раз ло га за 
ства ра ње дивљих депо ни ја.

Општин ско веће је на 
овој сед ни ци, дало и сагла-
сност на реба ланс про гра ма 
посло ва ња ЈП „Гас - Рума“ 
за теку ћу годи ну. Прет ход-
них годи на је већи број рад-
ни ка оти шао у пен зи ју, а 
пред у зе ће није обез бе ди ло 
њихо ву заме ну. За нор мал-
но одви ја ње про це са рада у 
пред у зе ћу потреб но је запо-
сли ти више рад ни ка. Реба-
ланс про гра ма посло ва ња 
се одно си само на пре ра-
спо де лу сред ста ва одре-
ђе них за ста ро за по сле не и 
ново за по сле не рад ни ке.

С. Џаку ла

У свим сели ма смо поста-
ви ли кон теј не ре како би 
спре чи ли ства ра ње дивљих 
депо ни ја. Ми упра во доби ја-
мо вели ка сред ства из Мини-
стар ства зашти те живот не 
сре ди не за еко ло ги ју, али 
и из свог буџе та издва ја мо 
зна чај на сред ства за сани-
ра ње и затва ра ње дивљих 
депо ни ја. Да бисмо спре чи-
ли ства ра ње дивљих депо-
ни ја поста вља ли смо по два 

и више кон теј не ра у месне 
зајед ни це у зави сно сти од 
њихо ве вели чи не. За то је 
потреб но мал те не сва ко-
днев но одно ше ње сме ћа, 
што тако ђе ути че на рад ЈП 
„Кому на лац“ у сми слу веће 
потро шња гори ва, а суо че ни 
смо са тре нут ном ситу а ци-
јом уве ћа ња цена енер ге-
на та, одно сно гори ва, каже 
пред сед ни ца Алек сан дра 
Ћирић. 

Алек сан дра Ћирић:
Без дивљих депо ни ја

Сед ни ца Општин ског већа

Алек сан дра Ћирић Дра ган Панић


