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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

После пет година
поскупело одвожење смећа
На седници Општинског
већа Рума, која је одржана
9. јуна, дата је сагласност
на нови ценовник РЈ „Чистоћа“ ЈП „Комуналац“. Реч је о
промени цене која се односи
на услуге изношења и одвожења смећа, док трошкове
депоновања отпада на Регионалну депонију сноси оснивач овог предузећа, односно
Општина. Повећање цена
у просеку износи 25 процената, прерачунато номинално цене су веће за један
динар по квадратном метру,
а примењивале би се од 1.
јула, уз претходно потребно
„зелено светло“ одборника
СО Рума. Ваља указати и да
је ово прво повећање цена
од 1. јануара 2017. године.
Образлажући овај захтев,
директор ЈП „Комуналац“
Драган Панић је истакао
да је калкулација показала потребу за знатно већом
корекцијом цене од чак 78
процената, али да се, у
договору са локалном самоуправом, дошло до 25 процената.
– То значи да ће номинално сваки рачун бити увећан
за 1,03 динара по квадратном метру обрачунате површине стамбеног простора.
Значи, за стан или кућу од
80 квадрата рачун ће бити
увећан за око 80 динара.
Што се тиче села, тамо се
рачун калкулише по члану
домаћинства, тако да ће и
то увећање износити 39,72
динара по једном члану.
Ако домаћинство има два
члана, то је опет негде око
80 динара већи месечни
рачун, каже директор Драган Панић.
Он је најавио и нову
набавку контејнера и то
већих од оних који су сада
постављени по селима,
односно од седам кубних
метара. Наиме, постављени се брзо пуне, па уместо
два пута недељно, смеће
се одвози готово сваки дан,
што опет поскупљује рад
предузећа.
Председница
Општине
Александра Ћирић каже да
је један од разлога за повећање цене за услугу одвожења смећа и тај што је
затворена депонија у Руми и
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КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

„Владимир Влада Ћосић“
за репортажу објављену у писаним медијима
(штампа и интернет портали) за 2022. годину

Додељују се три награде које се састоје од повеље и новчаног износа. Новчани износ за прву награду је 500 евра, за другу 300 евра, а за трећу 200
евра.
Жири ће радити у саставу: Драгорад Драгичевић
(колумниста М новина), Жарко Ракић (новинар
и некадашњи уредник Политике), Чедомир Кецо (новинар и некадашњи директор новосадског
Дневника), Драгана Пејовић (новинар – уредник
у недељнику НИН) и Дејана Ивановић (новинар –
уредник у Политици).

Седница Општинског већа

Александра Ћирић

Драган Панић

Александра Ћирић:
Без дивљих депонија
У свим селима смо поставили контејнере како би
спречили стварање дивљих
депонија. Ми управо добијамо велика средства из Министарства заштите животне
средине за екологију, али
и из свог буџета издвајамо
значајна средства за санирање и затварање дивљих
депонија. Да бисмо спречили стварање дивљих депонија постављали смо по два

и више контејнера у месне
заједнице у зависности од
њихове величине. За то је
потребно малтене свакодневно одношење смећа,
што такође утиче на рад ЈП
„Комуналац“ у смислу веће
потрошња горива, а суочени
смо са тренутном ситуацијом увећања цена енергената, односно горива, каже
председница
Александра
Ћирић.

сада смеће одвози на Регионалну депонију „Срем Мачва“. Други разлог је што
се кренуло у свеобухватну
заштиту животне средине и
на скупштинским седницама је донет низ мера у том
правцу.
Она је најавила и скорашњи почетак изградње претоварне, односно трансфер
станице која ће се налазити
код румског азила. На ову
станицу, када буде завршена, грађани ће моћи довозити кабасти отпад који ће
потом „Комуналац“ одвозити на Регионалну депонију, те неће бити разлога за
стварање дивљих депонија.
Општинско веће је на
овој седници, дало и сагласност на ребаланс програма
пословања ЈП „Гас - Рума“
за текућу годину. Претходних година је већи број радника отишао у пензију, а
предузеће није обезбедило
њихову замену. За нормално одвијање процеса рада у
предузећу потребно је запослити више радника. Ребаланс програма пословања
се односи само на прерасподелу средстава одређених за старозапослене и
новозапослене раднике.
С. Џакула

Награда ће бити додељена први пут.
Позивају се новинари да објављене репортаже у
периоду од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022.
године у текстуалном и ПДФ формату шаљу на
e-mail адресу redakcija@m-novine.com са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Један аутор може да пошаље
више репортажа.
Награде ће бити уручене 1. октобра 2022. године
у Сремској Митровици.
Додатне информације на телефон 022/611-556 и
066/643-73-53.
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Pi{e:

Драгорад Драгичевић

А

Пролећна киша истине

ко су пре посете немачког канце
лара Олафа Шолца грађани
Србије били претежно против
приступања Европској унији, са 44
одсто „против” наспрам 35 одсто „за”,

противљење је после његове посете
вероватно порасло за још неки проце
нат.
Канцелар је, наиме, саопштио Срби
ји да не може у ЕУ без претходног
међусобног признавања са Косовом.
Председник Србије Александар
Вучић, на заједничком обраћању нови
нарима после разговора двојице
шефова држава, није крио непријатну
изненађеност што је досадашњи став
ЕУ био да је свеобухватна нормализа
ција односа са Косовом довољна за
пријем Србије под условом да све дру
ге услове испуни.
Изненађеност искусног и проницљи
вог државника као што је председник
Србије мора се узети условно, не у
смислу да се председник минулих
година претварао да не зна шта ће се
на крају затражити од Србије, већ што
је рачунао на обазривост ЕУ ради
мотивисања обеју страна на споразу
мевање и испуњавање Бриселског
споразума. Изненађеност председника
односи се пре свега на потпуно изјед
начавање правних позиција Србије и
тзв. Републике Косово. Као да су Срби
ја и Косово били две државе у лабавом
савезу па се разишле због ситних
неспоразума, као да Србија није била
држава а Косово њена покрајина
неправно отета агресијом НАТО на
Србију 1999.
Немачки канцелар је одбацио доса
дашње пренемагање ЕУ и индиректно
нам поручио да смо сами криви што
смо мотивациону формулацију о „свео
бухватној нормализацији односа“ са
Косовом тумачили наивно, као да
нисмо знали да западњаци никада не
мисле онако како говоре.
Имали смо и доказе да запад не
мисли оно што говори. Након совјет
ског благослова за уједињење двеју
немачких држава НАТО је наставио да
се шири до руских граница, иако је
запад дао часну реч да неће. Резолу
ција Савета безбедности 1244, усвоје

на једногласно, гарантује Србији суве
ренитет над јужном покрајином али је
запад сада потпуно игнорише и под
претњама захтева од Србије признање
Косова. Дејтонски споразум о миру у
БиХ био је велико западњачко достиг
нуће, али је сада пузећим одузимањем
надлежности Републици српској путем
тзв. високог представника овај спора
зум у великом делу поништен. Брисел
ски споразум, такође велико достигну
ће ЕУ, који је водио оснивању Заједни
це српских општина, запад напушта
пренемажућим разумевањем шиптар

Истога дана када је
немачки канцелар донео
у Србију благословену
пролећну кишу истине,
на велики део Србије
сручила се и права обил
на пролећна киша из пра
вих облака, немерљиво
значајна за билансе про
изводње хране. Две бла
гословене кише за Срби
ју у истом дану, једна
киша хранитељиц а са
неба а друга киша немач
ке истине, то нису мали
дарови ако знамо њихо
ву вредност
ског одбијања да испуне своју обавезу,
а немачки канцелар га ни у приштини
ни у Београду није јавно ни поменуо.
Мински споразум, који је уређивао
односе између Руса и Украјинаца у
Украјини, напуштен је од запада можда
баш због свесног изазивања актуелног
рата.
Руку на срце, ни ми не говоримо што
одавна знамо. Одавна знамо да ЕУ
тражи међусобно признање а говори
мо о компромису са Косовом и тако
одлажемо да се суочимо са истином.
Истога дана када је немачки канце

лар донео у Србију благословену про
лећну кишу истине, на велики део
Србије сручила се и права обилна про
лећна киша из правих облака, немер
љиво значајна за билансе производње
хране, као да нам поручује да се држи
мо за своје место на овом простору.
Две благословене кише за Србију у
истом дану, једна киша хранитељица
са неба а друга киша немачке истине,
то нису мали дарови ако знамо њихову
вредност.
Неки ће нам приписати политички
сарказам у ситуацији која нам делује
безизлазно, али такви не прихватају да
се без отрежњења не могу проналази
ти корисне одлуке. Даље поступање
Србије на основу оптимистичког чита
ња „свеобухватне нормализације одно
са“ било би неразумна политичка инве
стиција.
ролећна киша немачке истине
спрала је са наше дневне поли
тике заблуду да смо Европској
унији потребни политички и војно неу
трални. Не требате ви нама са осве
штаном Резолуцијом 1244, са освешта
ним тумачењем Дејтонског споразума.
Ко сте ви да се држите потписаног, да
се држите ваших историјских веза, ко
сте ви да имате пријатеље, ко сте ви
да водите политику? Гајите житарице,
солидно се храните, играјте тенис и
рађајте МВП у кошарци и чекајте боље
добављаче гаса него што су Руси. Ми
смо у историји већ кретали на извори
шта руског гаса и нафте, а што нисмо
успели не значи да идући пут нећемо
успети.
Оба захтева немачког канцелара,
признајте Косово и уведите санкције
Русији, одбила су се о зид учтивости
српског председника. Из служби Мини
старства за европске интеграције скре
нута нам је пажња да смо у претходној
колумни погрешно навели да је Влада
наручила истраживање Ипспоса о
паду интересовања Срба за приступа
ње Европској унији. Извињавамо се
због грешке и љубазно предлажемо да
га наручи.
Било би занимљиво какво биље
ниче после Шолцове пролеће кише
истине.

П
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У ШИМАНОВЦИМА ОТВОРЕН НОВИ ПРОДАЈНО – СЕРВИСНИ ЦЕНТАР КОМПАНИЈЕ
„ТЕРА СРБИЈА“

Инвестиција вредна
3,5 милион
 а евра

Надам се да ћемо сарадњу коју смо до сада имали подићи на виши ниво и да ће
компанија „Тера Србија“ постати један од најзначајнијих пословних партнера Општи
не Пећинци – поручио је Ђокић
Председник општине Пећинци Синиша
Ђокић присуствовао је 10. јуна свечаном
отварању новоизграђеног продајно - сер
висног центра компаније Тера Србија
(Terra Srbija) у Шимановцима. Ова инве
стиција вредна је преко 3,5 милиона
евра, а компанија је отварањем новог
објекта обележила и велики јубилеј – 20
година пословања у Србији.
Директор компаније Тера Србија Сини
ша Томашић је у свом обраћању рекао
да су у компанији јако поносни на нови
објекат, на који су, како је рекао, дуго
чекали.

– У 20 година постојања овде у Репу
блици Србији од малог предузећа успели
смо да изградимо респектабилно име,
које мислим да сви знају као професио
налце и као заступнике компаније JCB.
Ентузијазма и емоција нам не недостаје,
мој тим је спреман за нове изазове и
верујем да ћемо у будућности градити
даље, као што смо градили до сада.
Желимо да дамо најбољи могући сервис
нашим купцима и да будемо профита
билна компанија, од које ће користи има
ти и наш власник и наши запослени, а
наравно, и држава чије име носимо у

имену наше компаније, а то је Србија,
рекао је Томашић.
Председник Ђокић се захвалио компа
нији што је инвестирала у општину
Пећинци јер је, како је рекао, у пећинач
кој локалној самоуправи препознала
доброг партнера.
– Да није тако, вероватно све ове ком
паније које послују у Шимановцима не би
биле овде. Надам се да ћемо сарадњу
коју смо до сада имали подићи на виши
ниво и да ће компанија „Тера Србија“
постати један од најзначајнијих послов
них партнера Општине Пећинци, пору
чио је Ђокић.
Свечности су присуствовали Arthur
Schaber, главни директор Terra Holdinga,
Egon Zwinger, власник Industrie Holdinga
у чијем саставу послује и Тера Србија,
George Bamford, син власника корпора
ције JCB и Sian MacLeod, амбасадорка
Велике Британије у Србији.
Тера Србија је један од водећих
дистрибутера грађевинске механизације
у Србији. Већ 20 година су генерални
заступник и овлашћени сервисер рено
мираног светског произвођача грађевин
ске механизације JCB из Велике Брита
није. Ова компанија је део Terra Holding
GmbH из Аустрије који има представни
штва у 13 земаља централне и источне
Европе.
Д. С.
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СЕДНИЦА СО БЕОЧИН ЗАКАЗАНА ЗА ПЕТАК 10. ЈУН НИЈЕ ОДРЖАНА

Одметнути социјалисти
срушили кворум сопственој
скупштинској већини

Без кворума: Са седнице СО Беочин

Одборници Скупштин е
општине Беочин, после ско
ро тромесечне паузе, треба
ли су да одрже седницу у
петак 10. јуна. Међутим,
због недостатка кворума то
се није десило. Одборници
Српске напредне странке се
нису појавили на заказаној
седници, али нису се поја
вила ни неки одборници,
још увек владајуће, Соција
листичке партије Србије. У
моменту када се закључује
овај број новина (понеде
љак 13. јун) не знамо да ли
ће бити одржана седница

Скупштине која је заказана
за понедељак у 18 часова.
Нико од политичких актера у
Беочину није могао са сигур
ношћу то да потврди нити
да демантује.
Тиме се ушло у период
неизвесности када је у пита
њу функцион
 исање беочин
ске локалне самоуправе.
Последња седница Скуп
штине општине одржана је
18. марта, те уколико се
следећа не одржи до 18.
јуна, у року од 90 дана, у
Беочину би по Закону о
локалној самоуправи Влада

Србије требала да уведу
привремене мере.
Како смо у прошлом броју
М новина најавили, најва
жнија тема, сада већ отказа
не седнице за коју је био
предвиђен обимам дневни
ред, била је разматрање
оставк е
предс едн иц е
општине Беочин Мирјане
Малешевић Милкић. Она је
на место председн ице
Општине изабрана из редо
ва одборн
 ика СПС у августу
2020. године, да би 10. маја
поднела неопозиву оставку
образлажући то „тешким

политичким притисцима и
уценама“. Да подсетимо, на
локалним изборима 2020.
године СПС, односно листа
„Социјал ис ти
Беоч ин а“
остварила је тесну већину у
односу на Српску напредну
странку и готово две године
у Беочину врши власт са
само једним одборником
више.
Поделе унутар Одборнич
ке групе „Социјалисти Бео
чина“ први је, пре скоро
годину дана, најавио одбор
ник Обрад Благојевић исту
пајући из Одборничке групе,
а тај потез су након подно
шења оставке председнице
Општине, повукле и одбор
нице Слађана Мирковић и
Зорица Зорић.
Очигледно је да социјали
сти у Беочину имају огромне
проблеме да консолидују
своје редове. Оставка пред
седнице Општине је свакако
наговестила промене у Бео
чину, а неодржавање седни
це Скупштине општине
показује да би те промене
могле бити корените. Уколи
ко се ни после 90 дана не
одржи седница Скупштине
општине Беочин, увођење
привремених мера је изве
сно. Након тога могући су и
нови избори.
С. Ћосић
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У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗАПОЧЕТА АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА ПЕСТИЦИДНОГ ОТПАДА

Добар одзив пољопривредника

Седмог јуна започета је
акција прикупљања пестицид
ног отпада на територији
Сремске Митровице. Тог дана
отпад је прикупљен у Јарку и
Шашинцима. Забележен је
добар одзив пољопривредни
ка.
– Овом акцијом шаљемо
поруку да смо ми град који
брине о свим врстама отпада,
а овај отпад је веома битан за
наше пољопривреднике. Циљ
је да заштитимо нашу животну
средину, да отпад не би завр
шио у атарима и на њивама,
већ да он буде одложен на
адекватан начин, изјавила је
Душица Павловић, в. д. дирек
тора митровачке Агенције за
рурални развој.
Отпад од средстава за
заштиту биља може бити ште
тан по околину и може угрози
ти здравље људи и животиња,
зато је веома важно уклонити
га правилно.
– У Јарку је био сјајан одзив
и похвалио бих пољопривред
не произвођаче за савесност.
Наша акција траје 10 дана и
уколико неко није у могућности
да дође у претходно заказано
време у њиховом селу, када се
амбалажа прикупља, може то
да учинити на три сталне лока

ције. То су Кузмин, Манђелос и
стара шећерана. Важно је
претходно у периоду од 8 до
14 часова обавестити Пољо
привредну службу о томе или
Месну заједницу, рекао је Сте
ван Савчић директор Пољо
привредне стручне службе у
Сремској Митровици.
Пољоп рив редн иц и
који
донесу пестицидни отпад
добијају потврду о том чину,
јер је то један од услова да би
аплицирали на поједине кон
курсе.
А. П.
Фото: Б. Т.

Душица Павловић

Стеван Савчић

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Замена дотрајалог топловода у „Орлу“

У току су радови на замени дела
топловода у сремскомитровачком насе
љу „Орао“. Посао је започет 16. маја и
очекује се да ће бити завршен до 20.
јуна. Вршилац дужности директора Јав
но комуналног предузећа „Топлификаци
ја“, Славко Сладојевић, обишао је радо

Славко Сладојевић обилази радове

ве седмог јуна и рекао да ће бити заме
њено укупно 210 метара топловода.
– Топловод у овом насељу је изграђен
међу првима у нашем граду, осамдесе
тих година. Због дотрајалости ћемо
извршити замену, а искористићемо ову
прилику да повећамо капацитет топлово

да, за потребе новог објекта Основне
школе „Јован Поповић“. На тај начин
ћемо обезбедити сигурније снабдевање
и могућност прикључка нових корисника,
изјавио је Сладојевић.
Током прошле године замењено је
између 300 и 400 метара топловода у
Сремској Митровици, према речима
Славка Сладојевића, а тај посао ће се
одвијати континуир
 ано док буде потребе
за тим.
– Очекује нас измештање подстанице
у улици Јеврема Видића, у центру града,
код некадашње модне куће. Такође,
замена топловода нас очекује и у насе
љу „Марко Перичин Камењар“, затим ће
се мењати измењивачи у подстаницама,
а аутоматизација на неколико подстани
ца је у току. Радимо око 20 подстаница и
замена измењивача. Тај посао би треба
ло да траје око месец дана, додао је
Славко Сладојевић.
Митровачка топлана финансира радо
ве сопственим средствима у висини од
око осам милиона динара.
А. П.
Фото: Б. Т.

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 С КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ПОСЕТИЛА ВРШЊАКЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Одржавање међусобних
веза и пријатељства

Пријем за децу из Косовске Грачанице

Деца из Косовске Грачанице дошла су у
посету ученицима Основне школе „Бошко
Палковљевић Пинки” у петак 10. јуна и у
Сремској Митровици су боравили током
читавог викенда. Тим поводом је у школи
организован програм дочека малишана.
Поздравили су их вршњаци, наставни
ци и директор школе, који им је пожелео
добродошлицу.
– Ово је јединствена прилика да упо
знају нашу школу, наш град, једни друге и
да се спријатеље са својим вршњацима.
С друге стране, наши ученици ће сазна
ти све о условима живота и школовања
вршњака у нашој јужној покрајини. Надам
се да се овом посетом неће завршити
наше пријатељство. Захвалио бих се сви
ма који су учествовали у организацији,
изјавио је Игор Дошен директор Основне
школе „Бошко Палковљевић Пинки”.

Школа „Краљ Милутин“ са Косова и
Метохије и митровачка „Пинкијева“, до
сада су више пута сарађивале, кроз орга
низоване хуманитарне акције прикупља
ња и слања пакета и поклона деци са
Косова и Метохије.
– Захваљујући Хуманитарној орга
низацији „Сви за Космет“, с којима сам
сарађивала уназад седам, осам година
и захваљујући мојој кћерк и, кренула сам
на Косово, била у Косовској Грачаници,
упознала децу из Основне школе „Краљ
Милутин”. Моја жеља је била да се деца
Срема и наше Сремске Митровице упо
знају и да се друже са децом са Косова,
што су они прихватили, рекла је учитељи
ца Снежана Сладојевић.
У току боравка „Пинкијевци” су својим
вршњацима показали знаменитости гра
да, кроз организоване посете установама

културе и археолошким локалитетима.
– Узбуђена сам што ћу упознати нове
другаре и што ћемо стећи нова пријатељ
ства. Једва сам чекала да се упознамо и
да се дружимо заједно, изјавила је Мела
нија Хорватић, ученица четвртог разре
да Основне школе „Бошко Палковљевић
Пинки.
За госте је припремљен интересантан
програм, а наступио је и школски хор,
којим диригује Александра Гаруновић.
– Ја сам претпоставила да ће бити за
нас неки програм, представа и слично.
И ја сам веома узбуђена сада, казала
је Наталија Богдановић, која је дошла у
госте.
Деца из Косовске Грачанице су у Срем
ској Митровици била до недеље 12. јуна.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

БАЗЕН „БОРКОВАЦ“ РУМА

Купалишна сезона почиње 15. јуна

Овогодишња купалишна сезона на
базену „Борковац“ у Руми почиње 15.
јуна, а прва три дана ће за све посетиоце
улаз бити бесплатан. Базен сем купања,
нуди и низ других спортских и других
садржаја за посетиоце: бесплатна школа
пливања, турнир у баскету, летњи камп,
концерти, ноћна купања...
Новина је ове године да ће сваког
понедељка бити бесплатан улаз за децу
до 12 година старости, али и ниже цене
карата радним данима у односу на про
шлу годину. Тако је цена целодневне
улазнице радним данима 300 динара, а
до 15 часова 150 колико је и улазница за
студенте, ђаке и пензионере, улазница
за децу од 7 до 12 година је 100 динара,

породична 600, аз а малишане до 7 годи
на је бесплатан улаз. Викендом цело
дневна карта је 400 динара, до 15 часова
200 динара, колико је и за студенте, ђаке
и пензионере, док је породична 800
динара. Сезонска улазница је 6.000
динара, улазница за студенте, ђаке и
пензионере је 4.000, а синдикална 4.500
динара.
Подсетимо, почетком маја су започеле
припреме румског базена за купалишну
сезону. То је подразумевало испуштање
воде из базена, дезинфекцију, чишћење
малог и великог базена, уређење платоа
и околине.
Друга фаза припрема се односила на
провере исправности филтера, механич

ких и дозир пумпи, док се трећа односи
ла на пуњење великог и малог базена
водом, третирање хемијом и пречишћа
вање воде.
– Сви радови су почели на време како
бисмо спремно дочек али предстојећу
летњу сезону и како би наши посетиоци
имали најбоље могуће услове за прија
тан боравак и уживање на свом омиље
ном купалишту. Подсећам да је прошла
сезона била рекордна по броју посетила
ца од 2015. године када је базен отво
рен. Лане смо имали 35.000 посетилаца,
каже Игор Дамјанчук, директор Спорт
ског центра у чијем саставу је и румски
базен.
С. Џакула
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ПОСЕТА ЈАПАНСКОГ АМБАСАДОРА ТАКАХИКА РУМИ

Наставити пријатељство

Амбасадор Јапана у Срби
ји Кацумата Такахико посетио
је Руму и са председником
Српско - јапанског удружења
„Срце Срема“ Николом Пјев
цом, прво је био гост у Град
ској кући, а потом и у Градској
библиотеци и Геронтолошком
центру „Срем“. Ова његова
посета Руми протекла је и
у знаку јубилеја - 140. годи
шњице успостављања при
јатељских односа Јапана и
Србије.
Амбасадор Кацумата Така
хико и председница Општине
АлександраЋирић и заме
ница председника Биљана
Поповић Јовановић су, кроз
разговор, потврдили прија
тељску и добру сарадњу две
земље. Током ове дуге исто
рије, Србија и Јапан су гајили
не само одличне дипломатске
односе, већ и добре односе
у области економије, култу
ре, образовања и развоја на
локалном нивоу.
Амбасадор Јапана је потом
са сарадницима посети Град
ску библиотеку „Атанасије
Стојковић“ где је са малиша
нима из „Полетарца“ одгледао
традиционалну јапанску пред
ставу „камишибаи“ - у преводу
„папирно позориште“. За њих
су припремљене две предста
ве: јапанска „Месечева прин
цеза“ и наша „У цара Тројана
козје уши“.
Кацумата Такахико је иста
као да је са председницом
Општине разговарао и о буду
ћој сарадњи.
– У библиотеци сам видео
колико се овде негује јапанска
култура, слушајући дечака
како на гитари свира јапанску
традиционалну песму, такође
и гледајући камишибаи. То је

Јапански амбасадор у Градској кући

Први контакти у доба
краља Милана Обреновића
Прва званична преписка између две земље
се догодила 1882. године када се Милан
Обреновић, први српски краљ по ослобођењу
од Турак а, обратио тадашњем јапанском
цару Меиђију, обавестивши га о свом круни
сању. Краљ Милан је у писму поручио да су
„велике европске силе, окупљене на Конгре
старо традиционално јапан
ско папирно позориште којим
се причају приче и приказу
ју илустрације. Желим да се
ово пријатељство настави и
да сам чешће овде, рекао је
амбасадор Јапана.
Никола Пјевац, председник
Удружења српско- јапанског
пријатељства „Срце Срема“
је истакао да ово удружење
постоји 18 година.
– Одржавамо добре односе
Србије и Јапана. Били смо у

су у Берлину 13. јула 1878. године свечано
признале независност Србије“ и да се след
ствено томе и крунисао. У одговору јапанског
цара је наведено да Јапан признаје Србију
као независну државу. Управо зато је 1882.
година установљена као Година пријатељ
ства Србије и Јапана.

Градској кући, затим у Град
ској библиотеци а у Герон
толошком центру отварамо
и сунчани сат са симболима
Јапана поводом 140 година
пријатељства. Ово је четвр
ти пут да амбасадори Јапана
долазе у Руму и имамо сјајну
сарадњу са амбасадом. Орга
низовали смо учење јапанског
језика у школама, постави
ли јапански врт у „Вељковој“
школи, имали смо радион
 ице
оригамија, сад смо кренули са

овим позориштем. Ових дана
постајемо и чланови Свет
ске камишибаи организаци
је. Од локалне самоуправе
смо добили део средстава за
сунчани сат, на чему смо им
захвални, а други део сред
ства смо сами прикупили и
уз помоћ донатора, рекао је
Никола Пјевац и додао да ће
Удружења радити на даљем
продубљавању пријатељства
две земље.
С. Џакула

НОВИ ХРАМ У БОРКОВЦУ

Литургијско прослављање 16. јула

У Борковцу су у току радови на
изградњи петог храма у Руми. Нови
православни храм у граду посвећен је
чудотворној икони Пресвете Богороди
це Млекопитатељнице, а освећење
земљишта на којем се храм гради било
је 15. јула прошле године. Благословом
Његовог Преосвештенства Епископа
сремског Господина Василија и Посни
це Св. Саве са Свете Горе, у јулу ће у
Руму бити донета копија чудотворне
иконе Пресвете Богородице Млекопи

татељнице којој се подиже храм у Бор
ковцу. Ова икона ће остати трајно у
новоподигнутој цркви у Борковцу.
– Оваква икона се чува у храму Св.
Саве у Београду, у Тузли и још неколико
места наше Цркве, а у Срему ће бити
смештена и чувана у нашој Руми. На
празник чудотворне иконе Пресвете
Богородице Млекопитатељнице 16.
јула биће уприличено Литургијско про
слављање са пратећим програмом,
концертом и освећењем звона и Крста

за нови храм, каже протопрезвитер ставрофор Сретен Лазаревић, архије
рејски намесник румски.
Подсетимо, испод главног храма гради
ће се и параклис, други храм, који је
посвећен Преподобном Порфирију Кав
сокаливиту и то ће бити прва крипта у
Срему уређена за богослужења, као у
храму Св. Саве. Припрата храма биће
посвећена Светом велик ом ученик у
Георгију.
С. Џакула
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РУМСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Подршка Покрајине
музичком стваралаштву

Председник Покрајинске владе Игор
Мировић је уручио 6. јуна у Српском
народном позоришту у Новом Саду 281
уговор за финансирање и суфинанси
рање пројеката из области савременог
стваралаштва. То су пројекти из области
књижевног стваралаштва и издаваштва,
сценског и музичког стваралаштва и
визуелне уметности и мултимедије, а по
овом конкурсу је издвојено 135 милиона
динара - 37 милиона више него прошле
године.
Мировић је том приликом истакао да
је циљ да се оствари једна врста балан
са између традиционалног, савременог
и модерног израза у култури и то кроз
подршку институцијама са вишедеце
нијским трајањем и новим креативним
правцима. Он је најавио и скорашње
објављивање сабраних дела академика
Милорада Екмечића, Дејана Медакови
ћа и Матије Бећковића, а већ су обја
вљена сабрана дела Борислава Михај
ловића Михиза.
У области музичког стваралаштва
средства је добио и румски Културни цен
тар „Брана Црнчевић“. Катарина Фили
повић, директорка ове установе културе
истиче да Културни центар традицио
нално добија средства за два фестива
ла: Фестивал тамбурашких оркестара
Србије и Фестивал музичких друштава
Војводине. Углавном укупан износ доби
јених средстава за ове фестивале је
између 200 и 250.000 динара.
– Ове године су средства нешто уве
ћана, тако да смо добили укупно 300.000
динара. Овај новац, укључујући бар још
толико из сопствених средстава, распо
ређујемо за неопходне ставке као што
су озвучење, уређење сцене, послуже
ње између 500 и 600 учесника, ауторске
хонораре и слично. Прошле године је

Игор Мировић уручује уговор Катарини Филиповић

тамбурашка пракса уписана као нема
теријално културно добро. Свирање,
певање, компоновање, израда и поправ
ка инструмената, све је то тамбурашко
умеће и све га мање има, каже Катарина
Филиповић.
Она додаје да Рума има свој ГТО
,,Бранко Радичевић“ као и ТО ,,Матија
Губец“.
– Прошле године нисмо успели да
одржимо Фестивал тамбурашких орке
стара, јер је корона спречила све саста
ве из земље и региона да дођу и то је
била велика штета. Тамбурашких банди
нема много ни у суседној Хрватској, а то
је све само још већи разлог да се тамбу
ра мора чувати и неговати. Румљани то
чине кроз фестивал, иако понекад наши
пријатељи тамбураши, када дођу у Руму

на фестивал, у шали кажу ,,хајде да га
одржимо, иако је на вештачком дисању“.
Ипак ми га редовно одржавамо и чини
ћемо то увек, јер ова пракса траје од
1989.године. Зато хвала и покрајинској
Влади и Општини Рума , која буџетом
увек издваја средства за ове вредности
које имају туристички, музички, културни
и историјски значај, рекла је Катарина
Филиповић.
Фестивал музичких друштава Војво
дине је наизменично једне године орке
старски и хорски, а друге године фол
клорни. Прошле године је одржан 57.
ФМДВ са фолклорним ансамблима.
–Дакле, настављамо праксу, задовољ
ни што имамо разумевање и подршку,листиче директорка Филиповић.
С. Џакула

ГРАДСКИ ТРГ

Чишћење и полирање гранитних плоча

Овогодишње румско Култ урно
лето званично би требало да почне
28. јуна, а доста садржаја из овог
програма се управо одвија на Град
ском тргу.
Чланови Општинског већа су на
седници одржаној крајем маја доне
ли одлуку да се гранитне плоче на
Градском тргу дубински очисте и
исполирају. Овај посао би требало
да се оконча до тог датума.
Подсетимо, Градски трг у Руми је
реновиран и добио је нови изглед
пре 15 година и од тада ниједном
није био дубински чишћен.
– Ове године ћемо кренути у рено
вирање Трга, јер видимо да је гранит
изгубио боју због тога што Трг никада
није дубински чишћен ни полиран, те

је изгубио свој стари сјај. Ангажовали
смо фирму која је специјализована
за ове врсте радова. Обећали су нам
да ће Трг сијати старим сјајем, а
поред тога ми даље настављамо
улагања која смо најавили: то је
замена постојећих светиљки, клупи и
конзервација самог Споменика рево
луције, каже Александра Ћирић,
председница Општине.
Локална самоуправа ће финанси
рати машинско чишћење и полирање
Градског тра и тротоара у Главној
улици са укупно три милиона дина
ра.
Радови на чишћењу Градског трга
су око 1,4 милиона динара, а остатак
се односи на исте радове у Главној
улици.
С. Џакула

Градском тргу вратити стари сјај
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ПОКРАЈИНСКА СРЕДСТВА ЗА СПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ

Расвета на терену ФК „Раднички“

Игор Мировић, председник
Покрајинске владе уручио је
7. јуна уговоре представници
ма локалних самоуправа,
школа и спортских центара за
финансирање 38 пројеката у
области изградње, одржава
ња и опремања спортских
објеката у АП Војводини, а за
ове намене је опредељено
120 милиона динара.
Реализацијом ових пројека
та ће се унапредити школска
спортска инфраструктура, јав
ни спортски терени и центри
доступни свим грађанима, као
и тренажни центри намењени
врхунским спортистима.
Од 2016. године до данас,
кроз конкурсе за спортску
инфраструктуру је у Покарји
ни уложено око 730 милиона
динара и реализовано 422
пројекта.
– Улагањем у ову област
имаћемо много боље резулта
те, здравију децу, задовољни
је навијаче и још већи број
спортиста познатих у свету
који ће допринети афирмацији
спорта и угледу Србије, пору
чио је Игор Мировић.

Игор Мировић и Тихомир Стојаковић

Додели ових уговора је при
суствовао и Дане Баста,
покрајински секретар за спорт
и омладину.
По овом конкурсу иришка
општина је добила средства

за финансирање пројекта
постављања расвете на тере
ну ФК „Раднички“ Ириг.
За ове радове је по конкур
су Покрајинског секретаријата
за спорт и омладину добијено

три милион
 а динара, док ће
остатак потребних средстава
за реализацију пројекта обез
бедити иришка општина из
свог буџета.
С. Џакула

СРПСКА ЧИТАОНИЦА

Покрајинска средства
за пет пројеката

Покрајинска секретарка за
културу, јавно информисање
и односе с верским заједни
цама Драгана Милошевић
уручила је 3. јуна у дворишту
Архива Војводине, уговоре
корисницима средстава који
су учествовали на конкурсу
за финансирање и суфинан
сирање пројеката у области
заштите и очувања културног
наслеђа у АП Војводини.
Приликом уручења ових
уговора Драгана Милошевић
је истакла да се добитници
средстава баве јединим изу
зетно важним послом а то је
чување идентитета свих
националних заједница на
овим просторима.
Ове године је подржано
167 пројеката а за њихову
реализацију је опредељено
52 милиона динара.
Међу установама чији рад
је препознат и подржан опре
дељивањем средстава по
конкурсима је и Српска чита

оница у Иригу. Ова установа
културе је добила средства
за реализацију пројек ата
„Каталог библиотек а фру
шкогорских манастира“ и
„Иконе на стаклу из колекци
је Милице и Борислава
Михајловића“ . Такође су
добијена и средства за купо
вину књига за библиотеку.
Српска читаоница у Иригу
је добила и средства по кон
курсу за
финансирање и суфинан
сирање пројеката из области
књижевног стваралаштва и
издаваш тва, сценс ког и
музичк ог стваралаштва и
визуелне уметности и мулти
медије. Уговоре за ова сред
ства је 6. јуна уручио добит
ницима Игор Мировић, пред
седник Покрајинске владе, а
ради се о 135 милиона дина
ра.
– Ми смо добили средства
у области књижевности и то
за рад Фонда и доделу награ

Вера Новковић и Драгана Милошевић

де „Борислав Михајл овић
Михиз“, као и за стручни скуп
о Михизовом стваралаштву
који ћемо организовати у
октобру, поводом стогоди
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шњице његовог рођења,
каже Вера Новковић, дирек
торк а Српске читаонице у
Иригу.
С. Џакула
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ЈП „КОМУНАЛАЦ“

Стабилизација
пословања

На последњој скупштинској седници у
Иригу, одборници су једногласно усво
јили и извештај о пословању ЈП „Кому
налац“ Ириг у првом кварталу текуће
године које се реализовало у складу са
постојећим програмом рада за ову годи
ну.
– Поверене делатности извршаване
су редовно, уз максимално коришћење
расположиве опреме и ангажовање свих
запослених. И у овој години акценат смо
ставили на превазилажење проблема
који су реметили пословање у претход
ном периоду, нормализацији и модерни
зацији пословања. Иако је током проте
кле године велики део потраживања за
извршене комуналне услуге наплаћен, а
део застарелих потраживања отписан,
и даље постоји значајан износ потражи
вања за који се спроводе законом про
писане мере, у циљу повећања прилива
средстава, истакао је в. д. директор овог
предузећа Милан Новковић.
У првом кварталу су редовно измири
ване и обавезе према запосленима, оба
везе по основу јавних прихода, као и пре
ма банкама и лизинг кућама.
Једина кашњења су код измирења
обавеза према добављачима, које се
врши у складу са динамиком прилива
средстава, а приоритет има редовно сер
висирање текућих обавеза.
У финансијском извештају за минулу
годину - који је достављен у законском
року до краја марта ове године - указано
је да је ЈП „Комуналац“ исказао добит у
пословању од 128.791 динар.
– Руководство предузећа, уз подршку
оснивача, наставиће свој рад на поди
зању квалитета пословања, повећању
ликвидности и солвентности предузећа,
истакао је в. д. директор Новковић.
Крајем прошле године у ЈП „Комуна
лац“ су била запослена 22 радника, а од
тог броја 17 њих на неодређено време,
док је на крају првог квартала ове године
број запослених био 27, а од тога на нео
дређено време је запослен 21 радник.
Програмом пословања у овој години
предвиђена је и санација зграде овог
предузећа у Врднику која се налази у

Донирана чистилица

Милан Новковић

изузетно лошем стању. Нешто раније но
што је планирано, реализована је прва
фаза која подразумева санацију крова
и плафона, а даљи радови ће се реали
зовати у складу са расположивим сред
ствима.
У складу са напорима да се побољша
рад „Комуналца“ и постепено измире сва
дуговања и обавезе, прошле године је
повећана и наплата потраживања, али
се ишло и на улагање у опрему и објекте.
Набављена је нова канцеларијска
и компјутерска
опрема, контејнери
за одлагање отпада, купљен је ками
он подизач и теретно возило. Значајан
допринос обнављању возног парка ири
шког „Комуналца“ дали су и Министар
ство заштите животне средине и Општи
на који су уступили камион смећар и
електричну ауточистилицу.
– Сви ови позитивни трендови у опо
равку овог јавног предузећа су планира
ни и за ову годину, у смислу побољшања
услуга према корисницима, редовном и
квалитетном извршавању делатности
чиме ће доћи и до повећања прихода.
Наставиће се активности на рациона
лизацији трошкова у циљу успоставља
ња економски ефикасног пословања и
покрића претходно насталог губитка,
закључио је в. д. директор Милан Нов
ковић.
С. Џакула
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Уређење школског
дворишта

ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Иригу се
укључила у пројекат Очистимо и уреди
мо околину школе.
– С обзиром да се деца највише играју
у школској башти приметили смо да око
школе на травњаку, на каскадама има
доста бачених пластичних кеса, папира,
лименки и флаша. Изашли смо на терен,
прошли стазом иза школе, сликали и
вратили се у учионицу. После тога смо
одлучили да очистимо овај простор. У
ове наше активности се укључио и наш
домар, чика Лале, који нам је помагао у
овим активностима, каже директорк а
школе Гордана Фодог.
Тако су малишани уредили травњак
око школе, а потом су деца поставила и
табле са порукама да се сви ми одговор
но понашамо према животној средини.

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

У току радови
у дужини око
1,6 километара
У Иригу су у току радови на изградњи
дела канализационе мреже који се одви
јају у две фазе. Прва фаза радова је
започела 12. априла а канализација се
ради у три улице: почело се прво у Кара
ђорђевој улици, а потом у улицама Змај
Јовина и Вука Караџића. Укупна вред
ност ових радова је око 16 милиона
динара - 12,5 милион
 а динара је обезбе
дила Управа за капитална улагања Вој
водине, док је 3,5 милиона динара обез
бедила локална самоуправа. Дужина
канализације које се ради у ове три ули
це је 600 метара, а радови би требало да
се окончају до 11. јула.
Иришка општина је добила средства и
за другу фазу радова на канализационој
мрежи и то од Покрајинског секретарија
та за пољопривреду, водопривреду и
шумарство.
Вредност ових радова је око 20 мили
она, а канализација се ради у дужини од
940 метара.
Радови би требало да почну полови
ном јуна и то у делу Доситејеве улице,
Улице Стевана Гудурића и једном краку
Улице Ђоке Ђундуковића.
Рок за завршетак радова у оквиру ове
друге фазе је, такође, 90 дана.
Урађена је и пројектно техничке доку
ментације за завршетак канализације у
Врднику за шта је иришка општина доби
ла око милион динара.
С. Џакула
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ТРИ УМЕТНИЧКА ПРОЈЕКТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ У ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ ДОБИЛА
ПОДРШКУ ПОКРАЈИНЕ И РЕПУБЛИКЕ

Афирмација културног
стваралаштва младих на селу

Културни центар Пећинци и
ове године ће уз подршку Мини
старства за културу и јавно
информисање, Покрајинског
секретаријата за културу, јавно
информисање и односе с вер
ским заједницама и пећиначке
локалне самоуправе реализо
вати три уметничка пројекта у
области савременог стварала
штва који доприносе унапређе
њу културних програма за децу
и младе, културних делатности
националних мањина, као и у
области музичк ог стварала
штва. Председник Покрајинске
владе Игор Мировић уручио је
6. јуна у Српском народном
позоришту, заједно са покрајин
ском секретарком за културу
Драганом Милошевић, 281 уго
вор за финансирање и суфи
нансирање пројеката из обла
сти савременог стваралаштва,
између осталих и Културном
центру Пећинци за пројек ат
„Заједно у ритму на селу – Кла
сична музика кроз балет“.
Председник Мировић је том
приликом истакао да је Нови
Сад био и остао српска престо
ница културе, као и да је Покра
јинска влада по овом конкурсу,
за пројекте из области књижев
ног стваралаштва и издава
штва, сценског и музичког ства
ралаштва и визуелне уметности
и мултимедије издвојила 135
милиона динара, што је за 37
милиона више него претходне
године.
Такође, током протекле неде
ље, министарк а култ уре и

Јован Деврња и Игор Мировић
информисања Маја Гојковић
уручила је директору пећинач
ког КЦ Јовану Деврњи уговоре
за реализацију два пројекта
„Сајам културе младих на селу“
и „Самударипен“, по чијим речи
ма ресорно министарство пету
годину за редом подржава реа
лизацију пројекта „Сајам култу
ре младих на селу“ који ће се
током јесени одржати у три нај
већа насеља општине Пећинци
- Пећинцима, Шимановцима и
Купинову.
– Сајам културе младих на
селу је вишедневна манифеста
ција коју смо покренули 2018. и
то у години када смо обележили
четири деценије рада централ

не установе културе у нашој
општини. У претходне четири
године организовано је преко 20
различитих културно-уметнич
ких и образовних садржаја у
којима је учешће узело преко
педесетак извођача не само из
наше општине, већ и из Срема и
околине. Углавном су то биле
младе наде које лагано корачају
у различитим уметничким сфе
рама и граде своје каријере, а
управо је наша установа култу
ре место одакле су почели и где
се увек радо враћају, истакао је
Деврња.
Ресорно министарство опре
делило је и средства за унапре
ђење култ урних делатности

националних мањина, те ће
тако до краја године бити реа
лизован пројекат под називом
„Самударипен“ (Масовна убија
ња), а како нам је рекао Слобо
дан Станковић из пећиначког
КЦ и студент позоришне и
радио режије на ФДУ у Београ
ду, у питању је позоришна пред
става која прати страдање
Рома током Другог светског
рата.
За реализацију сва три про
јекта ресорно министарство и
покрајински секретаријат издво
јили су 550.000 динара, док ће
Општина Пећинци суфинасира
ти сва три пројекта.
С. Ђ.

ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“ КУПИНОВО

Две награде за екологију
У холу Покрајинске владе у Новом
Саду, у петак, 3. јуна, организована је
свечана додела награда за најуспешније
васпитно - образоване установе које су
учествовале у Програму „За чистије и
зеленије школе у Војводини“ за школску
2021/2022. годину.
Међу награђених 46 најбољих васпит
но - образовних институција и ове године
нашла се Основна школа „Душан Вукасо
вић Диоген“ Купиново, а први пут од ове
године награђено је и седам наставника
и васпитача који успешно учествују у про
грам од његовог почетка.
Једна од награђених наставника је и
учитељица и координаторка пројекта у
купинској школи Марјана Михајловић,
која је са поносом истакла да се ова шко
ла и ове године издвојила својим еколо
шким активностима, што је резултовало
оваквом наградом. Она додаје, да су обе

награде додатна мотивација за даљи рад
на развијању свести о важности очувања
животне средине код ученика, па самим
тим, како је рекла, и њихових родитеља.
Награђени ученици као награду за свој
труд и рад добили су излет у једно од
четири заштићена подручја, који ће, по
речима Михајловић, бити реализован до
краја јуна.
Програм „За чистије и зеленије школе
у Војводини“ спроводи Покрајинска вла
да, а пре 13 година покренули су га
Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине и Покрајински
секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – нацио
налне заједнице, у сарадњи са Покретом
горана Војводине, са циљем да се у врти
ћима, школама и локалним заједницама
широм Војводине подигне свест и лична
одговорност за бригу о животној средини.

Марјана Михајловић
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АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ „КУПИНИК“ ПОДРЖАО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Више од два милиона
за истраживање

У име пећиначке локалне самоуп
 раве уговор за пројекат Купиник – последња пре
стоница Бранковића и српско наслеђе у Војводини (археолошка истраживања у 2022.
години) потписала је Верица Север помоћница председника Општине Пећинци, а
добијена средства су намењена за наставак истраживања последње престонице
средњовековне Србије – тврђаве Купиник

Покрајински секретар за
културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама
Драгана Милошевић уручила
је 3. јуна у Новом Саду угово
ре корисницима средстава
који су учествовали на конкур
су за финансирање – суфи
нансирање пројеката у обла
сти заштите и очувања кул
турног наслеђа у АП Војводи
ни у 2022. години. Ове године,
како је нагласила Милошевић,
подржано је 167 пројеката у
укупном износу од 52 милиона
динара, између осталих и два
пројекта Општине Пећинци.
По речима ресорне секре
тарке бројне су теме које су се
нашле у 167 пројеката - неке
од њих се баве едукацијом,
промовисањем, подизањем
знања о вредновању и значају
културног наслеђа кроз про
цес образовања и васпитања
младих, који треба да сачувају
наше идентитете.
– Посебно је важно да
нагласим да ће се подржати
пројекат у Општини Пећинци,
који се односи на археолошка
истраживања последње пре
стонице Бранковића у Купини
ку, рекла је Милошевић.
У име пећиначке локалне
самоуправе уговор за проје
кат Купиник – последња пре
стоница Бранковића и српско
наслеђе у Војводини (архео
лошка истраживања у 2022.
години) у вредности од
950.000 динара потписала је
Верица Север помоћница
председника Општине Пећин
ци, а добијена средства су
намењена за наставак истра
живања последње престони
це средњовековне Србије –
тврђаве Купиник.
Такође, Удружење „Зелени
поглед“ из Купинова добило је
средства у износу од 300.000
динара за пројекат Археоло
шка грађа Доњег Срема –
необјављени налази из Купи
нова – публикација, а по речи
ма Перице Одобашића архео
лога и председника удружења
средства су намењена за

Верица Север, Перица Одобашић и Душица Јурибашић

израду и штампање каталога
до сада не објављених архео
лошких налаза са простора
Доњег Срема са акцентом на
локалитете у Купинову.
– У питању су покретни
археолошки налази који су
пронађени пре него што су
почела систематска истражи

Драгана Милошевић

вања тврђаве, која ћемо
публиковати и представити
јавности. Оба пројекта за која
смо добили средства су од
великог значаја не само за
нашу општину, него и од наци
оналног значаја. Од тренутка
када смо ушли у систематска
истраживања овог изузетно

значајног локалитета, ми не
можемо и не смемо стати.
Ове године ће бити отворене
нове сонде, а предвиђена је и
израда неопходне техничке
документације. Истраживање
ће поново бити рађено у
сарадњи са Народним музе
јом, који ће за ову намену
издвојити преко 900.000 дина
ра, док ће Општина Пећинци
за суфинансирање самог
истраж ив ањ а
издвојит и
150.000 динара, као и додатна
средства за финансирање
логистике на терену, рекао је
Одобашић.
Прва озбиљна истражива
ња последње престонице
средњовековне Србије – твр
ђаве Купиник извршена су
претпрошле године када је
урађено ласерско снимање
локал итета
из
ваздуха
(ЛИДАР), док су прошле годи
не почела систематска архео
лошка истраживања на тере
ну, у сарадњи са стручњацима
из Народног музеја у Београ
ду.
С. Ђ.
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ПРАЗНИК СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ
У НОВОЈ ПАЗОВИ

Свечана литија
прошла улицама
Дан Свете Тројице обележен је 12.
јуна. Празник се сматра рођенданом
Цркве Христове. Спада у најзначајније
хришћанске празнике, и прославља се
три дана, као Божић и Васкрс. На тај дан
цркве се ките зеленим гранчицама и
посипају травом.

15. JUN 2022.

ПЕЋИНАЧКА НАРОДНА БИБЛИОТ
 ЕКА

Књижни фонд богатији
за 100 нових наслова

Директорка Невена Наић потписује уговор

Празник Свете Тројице свечано је про
слављен и у Новој Пазови. Свечарење је
отпочело свечаном литургијом на Новом
насељу, у храму Свете Тројице, коју су
служила три свештеника и ђакон, а наста
вљено црквено - народном литијом којом
се призива благослов Божији на место и
народ. У литији која се кретала улицама
Нове Пазове до храма Светог Сисоја у
центру места, учествовало је неколико
стотина верника, чланови културно-умет
ничких друштава, спортских клубова,
припадници полиције и војске, односно
204. ваздухопловне бригаде у Батајници.
После вечерњег богослужења у порти
храма Свете Тројице уприличен је кул
турно - уметнички програм, у коме су уче
ствовали чланови KУД „Младост“ и ОKУД
„Свети Сава“. Обележавању великог пра
зника присуствовали су бројни мештани,
а прославу је подржала Месна заједница
Нова Пазова. 
Д. Г.

Покрајински секретар за културу, јавно
информисање и односе с верским зајед
ницама Драгана Милошевић уручила је
3. јуна уговоре корисницима средста
ва који су учествовали на конкурсу за
финансирање – суфинансирање проје
ката у области заштите и очувања кул
турног наслеђа у АП Војводини у 2022.
години, међу којима и директорки Народ
не библиотеке у Пећинцима Невени
Наић за набавку нових књига у вредно
сти око 100.000 динара.
По речима директорке Наић, књижни
фонд пећиначке Народне библиотеке
биће богатији за око сто нових наслова
белетристике.
– Сваке године ресорни секретаријат и
пећиначка локална самоуправа издвајају
средства која се опредељују за набавку
нових књига. Подсетићу да централна
библиотека у Пећинцима са огранцима

у Шимановцима, Ашањи и Огару тренут
но располаже са 50.000 наслова од којих
дечји фонд има око 10.000. Посебно бих
нагласила да ученици виших разреда и
студенти користе стручну литературу
фонда библиотеке, а број читалаца који
су учлањени у нашу библиотеку је око
1300, истакла је Наић, и уједно позвале
мештане пећиначке општине да се учла
не у библиотеку.
Она подсећа да сви предшколци и уче
ници нижих разреда имају право на бес
платно коришћење књижног фонда пећи
начке библиотеке, док ученици виших
разреда и студенти на годишњем нивоу
плаћају чланарину у износу од 500 дина
ра. Попуст за учлањење важи и за пен
зионере који за чланарину на годишњем
нивоу треба да издвоје 300 динара, док
је чланарина за запослене 700 динара.
С. Ђ.

АШАЊА

Наредног викенда 12. Гибаницијада
Дванаеста по реду Гибаницијада у Ашањи
биће одржана наредног викенда, 18. и 19.
јуна, а посетиоце очекује богат спортски и
културно - уметнички програм и, већ традици
онално, уживање у једном од најпопуларни
јих српских кулинарских специјалитета –
гибаници.
И ове године организатор је Туристичка
организација општине Пећинци у сарадњи са
Месном заједницом Ашања и Удружењем
жена „Лепота Ашање“, а уз подршку Култур
ног центра Пећинци, док је покровитељ мани
фестације већ традиционално пећиначк а
локална самоуправа.
Централна манифестација је у недељу, 19.
јуна, од 17 часова, када ће на штандовима
удружења жена и произвођача тестенина
бити изложене најбоље сремске и српске
гибанице, које ће посетиоци моћи и да проба
ју, а коначну одлуку о најбољој гибаници
донеће стручни жири.

ПРОГРАМ
Субота, 18.06.2019. године
-19.00 часова – Турнир у малом фуд
балу на стадиону ФК „Камени“ у Аша
њи
Игра се на мале голове, 3 на 3, а
телефон за информације је 063/8192-155, Милош.
-20.00 часова – Културно - уметнички
програм на бини у центру насеља
У програму учествују: Ученици ОШ
„Душан Вукасовић Диоген“ из Аша
ње, ДННТ „Купиник“ из Купинова,
Анастасија Максић, вокална солист
киња из Ашање, Певачко друштво
„Свитац“ из Деча и Рок група
„Матрикс“ из Огара.
Недеља, 19.06.2019. године – цен
трална манифестација

-16.00 часова – Постављање штан
дова
-17.00 часова – Културно - уметнички
програм и такмичење за најбољу
гибаницу
У програму учествују: Ученици ОШ
„Душан Вукасовић Диоген“ из Аша
ње, ДННТ „Купиник“ из Купинова,
Фолклорно друштво „Извор Доњи
Товарник“, КУД „Бранко Радичевић“
из Руме, Анастасија Максић, вокална
солисткиња из Ашање, Певачко дру
штво „Свитац“ из Деча и гости изне
нађења.
-18. 30 часова – Додела диплома и
захвалница
-19.00 часова – Вечера за све уче
снике манифестације

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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УСКОРО СПОРАЗУМ О БРАТИМЉЕЊУ ОПШТИНА ИНЂИЈА И ХЕРЦЕГ НОВИ

Створићемо пријатељске
везе међу грађанима

Састанак председника општина Инђија и Херцег Нови

Делегација општине Херцег Нови бора
вила је прошле недеље у општини Инђи
ја. Том приликом, одржан је састанак у
згради те сремске локалне самоупра
ве где је домаћин, председник општине
Инђија Владимир Гак угостио председни
ка општине Херцег Нови Стевана Кати
ћа са сарадницима. На састанку је било
речи о даљој сарадњи две општине али
и о њиховом братимљењу.
Према речима Владимира Гака, уско
ро ће се приступити иницијативи за успо
стављање братског односа две општине.
– Братимљењем две општине створи
ћемо пријатељске везе међу грађанима
са акцентом на младе и то кроз спорт,
културу и привреду, рекао је Гак након
састанка и додао:
– Разговарали смо и о другим тема

ма. О туризму и привреди, и желимо да
направимо озбиљну сарадњу и у тим сег
ментима јер су то битне ствари за квали
тетнији живот грађана обе општине.
Гак је подсетио на податак да је у прет
ходних шест година Општина Инђија пот
писала неколико повеља о братимљењу
што је, по његовим речима, од великог
значаја за ту сремску општину.
–Имали смо доста спортских и ученич
ких размена са братским општинама и
градовима, посебно у окружењу, и то је
залог за будућност, рекао је Гак.
Председник општине Херцег Нови
Стеван Катић изразио је задовољство
постигнутом сарадњом са челним људи
ма општине Инђија истакавши да ће се
добра сарадња крунисати потписивањем
Повеље о братимљењу у најскоријој

будућности на обострану радост.
– За веома кратко време видео сам да
је Инђија доста напредовала у послед
њих неколико година што ме, такође,
веома радује, рекао је Катић и додао:
– Желим да честитам господину Гаку
на свему што је са својим тимом до сада
урадио за грађане Инђије. Херцег Нови
има вишедеценијске братске односе са
многим европским градовима и то исти
чем јер желимо да такве односе оствари
мо и са општином Инђија.
Чланови делегације општине Херцег
Нови током боравка у Инђији имали су
прилику да обиђу и индустријску зону а
посебно је интересантан податак да ће
тај град бити први са подручја Црне Горе
са којим ће Општина Инђија успоставити
братски однос.
М. Ђ.

СТАРИ СЛАНКАМЕН

Почиње изградња
шеталишта на Дунаву

Ускоро почињу радови на изградњи
шеталишта изнад воде у Старом Слан
камену. Директор Туристичке организа
ције општине Инђија Милан Богојевић
потписао је прошле недеље уговор о
суфинансирању радова на изградњи
поменутог шеталишта у Министарству
трговине, туризма и телекомуникација.
На конкурсу за доделу субвенција и
дотација намењених за пројекте развоја
туризма у 2022. години Општини Инђија
и ТОО Инђија додељено је 35 милиона
динара док су остала средства за ового
дишње радове опредељена од стране

локалне самоуправе. Како су раније
истакли надлежни, пројек ат обухвата
шеталиште изнад Дунава у укупној дужи
ни од 620 метара, са неколико приступ
них рампи и павиљона. Ове године биће
изграђено 170 метара шеталишта, две
приступне рампе, продајно - изложбени
павиљони, као и пристан за мање тури
стичке бродове. Шеталиште изнад Дуна
ва у Старом Сланкамену је највећи тури
стички инфраструкт урни пројек ат у
општини Инђија до сада, који ће допри
нети интензивном развоју туризма у Ста
ром Сланкамену.
М. Ђ.

Милан Богојевић
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ГРАДСКИ БАЗЕН У ИНЂИЈИ

Почела сезона купања

Владимир Гак присуствовао отварању

Купалишна сезона на Градском базену
у Инђији званично је почела у петак, 10.
јуна. Свечаном отварању присуствовали
су председник општине Инђија Владимир
Гак и директор Установе Спортски центар
Илија Трбовић.
Гак је изразио задовољство изгледом
базена у Инђији и начином на који радни
ци Установе Спортски центар воде рачу
на о једином купалишту у овом сремском
граду.
– Сваке године изводе се радови на уре
ђењу Градског базена. Ове је завршен део
радова на реконструкцији терасе изнад
тоалета која је годинама имала потен
цијал али су се сада створили услови да
коначно постане функционална, истакао
је председник општине Инђија и додао:

Почела сезона на базену

– Инђијски базен је један од најуређе
нијих и најлепших у Срему. Сви који буду
посетили наше купалиште ове године заи
ста ће моћи да уживају и надамо се да
ће ове године бити омогућен рад у пуном
капацитету.
Према Гаковим речима очекивања су
да се ове купалишне сезоне обори нови
рекорд у броју посета Градском базену и
подсетио да је прошле године, кроз капије
базена, прошло преко 64 хиљаде купача.
– Ове године очекујемо посету више од
70 хиљада купача. Такође, планирамо до
краја године да завршимо пројекат који се
односи на изградњу затвореног базена, а
већ следеће године да кренемо са изград
њом, најавио је Гак.
Илија Трбовић, директор Установе

Спортски центар Инђија, рекао је да је
урађено све што је било неопходно како
би посетиоц
 и могли да уживају и током
ове сезоне.
– Тераса је преуређена. Пред ову купа
лишну сезону поставили смо лежаљке
и фонтану, а за јесен је панирано поста
вљање такозваног хидром
 асажног блока,
објаснио је Трбовић.
На отварању нове купалишне сезоне,
представници општине Инђија и Установе
Спортски центар, најавили су да ће се са
улагањима на базену наставити на јесен
а када је у питању нова купалишна сезо
на, најмлађима како је потврдио Трбовић,
биће омогућено и овог лета да похађају
школу пливања.
М. Ђ.

ВРТИЋ „ЛАБУД“

Деца садила дрвеће

Поводом Светског дана
заштите животне среди
не, 5. јуна, деца из врти
ћа „Лабуд“ у Инђији узела
су учешће у акцији садње
дрвећа коју су организова
ли Јавно комунално преду
зеће „Комуналац“, Општина
Инђија и Пословно - обра
зовни центар Инђија. Деца
су уз помоћ васпитачица и
радника „Комуналца“ заса
дила 28 стабала различитог
дрвећа у дворишту новои
зграђеног објекта вртића.
Као награду за вредан рад
добили су едукативне књи
жице „Помозимо свету - спа
симо планету“.
– Дошли смо да помог
немо деци да засаде дрве
ће и да и ми, на тај начин,
допринесемо лепшем изгле
ду дворишта новог вртића.
Да деца могу да уживају

Деца учествовала у садњи дрвећа у дворишту вртића

током боравка изван објек
та, рекао је Душан Лемаић,
директор ЈКП „Комуналац“
Инђија.
Како је истакао Немања
Милојевић, шеф Кабинета
председника општине Инђи
ја, поменута акција покре
нута је како би се подигла

свест о значају очувања
животне средине.
– Из тог разлога смо
направили заједничку акци
ју у сарадњи са Предшкол
ском установом „Бошко
Буха“ како би деца на прак
тичан начин увидела колико
је битно да чувају животну

средину, истакао је Милоје
вић и додао:
– С друге стране, као
локална
самоуправа
у
сарадњи са „Комуналцем“
интензивно радимо на пошу
мљавању наше општине и
само у претходне две годи
не засађено је преко осам
хиљада садница. Циљ нам
је да их у наредној години
буде преко 15 хиљада.
Према
речима
шефа
Кабинета
председника
општине Инђија велики број
компанија се свакоднев
но јавља и узима учешће у
оваквим и сличним акцијама
које се односе на очување
животне средине.
– Циљ је да Инђија поста
не, не само најбоље место
за породицу, већ и здрава
средина, рекао је Милоје
вић.
М. Ђ.
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Богат програм за све укусе

Гужва на шеталишту

У недељу, 12. јуна у Инђији обележена
је градска слава – Духови. Српска Право
славна црквена општина Инђија традици
онално је организовала литију инђијским
улицама. Бројно свештенство и грађани
учествовали су у литији, а са њима и
председник општине Инђија Владимир
Гак.
У оквиру славе одржан је традиционал
ни Етно фестивал на шеталишту у улици
Војводе Степе. У пријатном војвођанском
амбијенту окупио се велики број излагача
из различитих делова Србије. Током про
дајне изложбе ручно рађених предмета,
сувенира и домаће хране, излагачи су
представили културу и традицију ових
простора. Ове године Етно фестивал тра
јао је два дана, што је новина у организа
цији прославе градске славе у овом срем
ском граду.
Туристичк а организација општине
Инђија била је организатор и овогоди
шњег Етно фестивала, уз покровитељ
ство Општине Инђија.

Владимир Гак ломи славски колач

– Уз бројне излагаче, и ове године при
премили смо богат музички и дечији про
грам. „Maђионичарско - илузионистички
шоу Зеке и Пиксија“ одушевио је присутне
малишане, а затим су уследили наступи
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке, КУД
„Соко“ из Инђије и Академског фолклор
ног ансамбла „СКЦ Оро“ из Ниша на
великој бини код Поште. На крају вечери
наступили су и Гудачки квартет „Хабане
ра“ из Београда, а затим је уследило
музичко надметање тамбурашког орке
стра „Ла банда“ из Новог Сада и трубач
ког оркестра Саше Крстића из Сурдули
це, објаснио је директор Туристичке орга
низације општине Инђија Милан Богоје
вић.
Поводом обележавања градске славе
Инђије, а на основу потписаног споразума
са Туристичком организацијом Инђија,
Туристичка организација општине Ниш и
Инђија представиле су своју богату и
разноврсну туристичку понуду. Па су
посетиоци на заједничком штанду на

Литије градским улицама

шеталишту у улици Војводе Степе могли
чути више информација о туристичкој
понуди два града али и о традицији јужног
дела наше земље.
Иначе, Туристичка организација општи
не Инђија почетком јуна, представила је
своју богату и разноврсну туристичку
понуду у оквиру манифестације „Нека
грли се север и југ“ у Нишу. Поменута
манифестација одржана је поводом обе
лежавања градске славе Ниша, а на
основу потписаног споразума са Тури
стичком организацијом Ниш. Публици у
овом граду на југу Србије тада су се пред
ставили чланови Културно - уметничког
друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке.
Након одржаних званичних састанак а
уследило је „Вече Инђије у Нишу“ на коме
је представницима туристичких агенција
и других субјеката туристичке привреде,
као и медијима, представљена гастро и
винска понуда општине Инђија. Манифе
стацији је присуствовао и председник
општине Инђија Владимир Гак.
М. Ђ.
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ЦРВЕНИ КРСТ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ДОДЕЛИО ПРИЗНАЊА ДОБРОВОЉНИМ
ДАВАОЦИМА КРВИ

Митровчани показали
велику хуманост

У сусрет обележавању Свет
ског дана добровољних дава
лаца крви, Црвени крст је 10.
јуна у Градској кући у Сремској
Митровици окупио добровољ
не даваоце, како би им доде
лом признања за њихову хума
ност указали поштовање. Уру
чена су признања лицима за
дату крв 20, 35 и 50 пута.
– Митровчани су се током
прошле године одазвали на 33
редовне и три ванредне акције
давања крви. Својим одазива
њем учинили су да Сремска
Митровица током пандемије
буде једна од ретких средина у
којој није забележено смање
ње интересовања за давала
штво. Прикупљено је 2094
јединице крви, што чини 2,64
одсто у односу на укупан број
наших суграђана, рекла је
Татјана Јованчевић секретар
Црвеног крста у Сремској
Митровици.
Овом приликом су додеље
на и специјална два признања
дамама које су ушле у „Клуб
100+“, иако су дале крв 50 и
више пута, с обзиром на то да
жене због прописане динамике
која је дозвољена у давала

Признања за добровољне даваоце крви

штву, не могу достићи број од
100 давања, као мушкарци.
– Дала сам крв 51 пут и дра
го ми је да сам позвана на ову
свечаност. Крв сам први пут
дала у средњој школи, а мотив
је био најпре да добијем одсу
ство из матурске клупе на она
чувена два дана. Међутим,

после тога ме је инспирисала
моја бака, која је такође била
добровољни давалац крви.
Седамдесетих година се поја
вио текст о њој у једним локал
ним новинама, па сам се диви
ла како је то дати крв и заиста
бити хуман, те сам одлучила
да то поновим. Породично смо

постали даваоци, био је то и
мој супруг док се није разбо
лео, тренутно је старији син
давалац, а млађег ћемо тек
мотивисати, рекла је Вјерк а
Пацула, добровољни давалац
крви.
А. П.
Фото: Б. Т.

ГРАДСКА КУЋА РУМА

Уручене спортске стипендије

Спортисти стипендисти у Градској кући

Румским спортистима који су остварили изузетне спортске
успехе у прошлој години у категорији појединачног и колектив
ног спорта у конкуренцији кадета, јуниора и сениор
 а спортске
стипендије су у Градској кући 6. јуна уручиле председница и
заменица председнице Општине Александра Ћирић и Биљана
Поповић Јовановић.
Стипендије су добили Катарина Орловић - џудо, Филип Чар
нописки - атлетика, Миона Бошковић - триатлон, Стефан Зубо

вић - џудо, Немања Бјелић - џудо, Јована Мушицки - теквондо,
Стефан Симић - џудо, Немања Стричић - атлетика, Гордана
Топић - теквондо, Немања Ћорковић - кошарка, Тијана Оташе
вић - одбојка, Јована Вукмирић - рукомет и Срђан Цветковић
- фудбал.
– Румска општина ће наставити да вас подржава, јер само
заједно чинимо тим за историјску победу, рекла је овим мла
дим успешним спортистима Александра Ћирић.
С. Џ.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ПОЧЕЛЕ МАТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Тужни јер се растају,
али задовољни прославом
Свечане прославе матур
ских вечери за матуранте
основних школа са територи
је Сремске Митровице и при
падајућих села су почеле у
Дому ученика средњих школа
у петак 10. јуна и трајаће до
20. јуна. На овај начин учени
ци осмих разреда обележава
ју завршетак осмогодишњег
школовања. Сезону малих
матура су отворили ученици
Основне школе „Слободан
Бајић Паја“ са подручним оде
љењем из Манђелоса.
– Осећам се дивно и ствар
но је прелепо организована
прослава. Припремам се за
упис у Митровачку гимназију.
Ја сам „вуковац“, на то сам
веома поносна и недостајаће
ми другари са којима имам
много лепих успомена, рекла
је мала матуранткиња Јована
Анђелковић.
Као и за матуранте сред
њих школа, прослава је бес
платна и за основце, а иза
организације стоји локална
самоуправа.
– Све изгледа одлично, а
храна је била веома укусна.
Музика је добра такође, по
мом укусу. Лепо се забавља
мо, иако смо помало тужни
јер се сада растајемо. Плани
рам да упишем општи меди
цински смер, изјавила је
Татјана Ердељан.
Ове године је школа „Сло
бодан Бајић Паја“ изнедрила
50 матураната у граду и осмо
ро у подручном сеоском оде
љењу.
– Хтели смо да матурско
вече буде последњег дана
школске године за осмаке, да
немају празног хода. Чак смо
одржали и редовну наставу,

Ђорђе Цвијановић

Матуранти школе „Слободан Бајић Паја“

Јована Анђелковић

Татјана Ердељан

Успешни ђаци
и вредни спортисти
Међу осмацима који су
забележили одличне резул
тате током школовања, има
и оних који су веома квали
тетни спортисти. Један од
њих је и Стефан Петрењ који
игра за пионире Фудбалског
клуба „Црвена звезда“.
– Тренирам фудбал већ
седам година и две године
играм за „Звезду“. Сада се
припремам за упис у Меди
цинску школу „Драгиња Ник
шић“ и темпо је на високом
нивоу, а захваљујући дисци
плини на којој моја мајк а
инсистира, почео сам са уче
њем на време, тако да ми не

свих шест часова у школи.
Били су пристојни и ово им је
прилика да се друже и обеле
же матурско вече како треба,
јер нису ишли ни на екскурзи
је, нити су се две године
могли дружити због епидеми
је корона – вируса, поручио је
директор школе Ђорђе Цвија
новић.
Према речима Зорана
Ђурића в.д. начелника Град
ске управе за образовање,
Митровица ове године има
630 малих матураната.
– Свој деци која ове године
завршавају основну школу
честитам на досадашњем
труду и раду, поносни смо на
њих и надам се да ће бити
још успешнији, изјавио је
Зоран Ђурић.
Осмак е након прославе
матуре очекује упис у средње
школе.
А. Плавшић

Стефан Петрењ

представља проблем да све
уклопим, казао је Стефан
Петрењ.

Зоран Ђурић

20

M NOVINE

ИЗЛОЖБА У НОВОЈ ПАЗОВИ

Импресивне
апстракције
Агарског и Kаравле
У уторак , 7. јуна отворена је још
једна изложба у организацији Умет
ничког удружења Нова Пазова. После
дужег времена академски сликари из
Старе Пазове, Јан Агарски и Марјан
Kаравла излажу самостално у Гале
рији Kултурно - пословног центра
Нова Пазова.
Поставку чине фигурацијске, асо
цијативно - апстрактне и апстракциј
ске слике Агарског, рађене техником
акрил на платну,и то у години када
уметник слави 60 ти рођендан и чети
ри деценије уметничк ог рада.
Kаравла се публици у Новој Пазови
представља поново после осам годи
на апстрактним композицијама јарких
боја и геометријских облика.

У музичком делу отварања изложбе
учествовао је млади етномузиколог
Филип Јовић Вујаковић на саксофону
а изложбу је званично отворила ака
демска сликарка Милица Николчић.У
стилизованим пејзажима Агарског и
апстрактном геометризму Kаравле у
новопазовачк ој галерији публик а
може уживати до краја месеца. Д. Г.

KK СТАРА ПАЗОВА

Прво место
у минибаскету
Најмлађи играчи KK Стара Пазова
освојили су прво место у минибаскету
у Срему и пласирали се на завршни
турнир најбоље 4 екипе у Војводини.
Тим поводом 5. јуна 2022. године у
хали Парк додељене су им златне
медаље које су заслужено освојили у
никад јачој конкуренцији 11 екипа из
Срема.
Обећали су да је ово тек почетак и
да ће дати све од себе да и следеће
године понове овај велики успех.
Д. Г.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
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ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Из општинског буџета
10 милиона динара

За подршку пољопривредним произво
ђачима из буџета Општине Стара Пазове
ове године је опредељено десет милиона
динара, што је за три милиона више у
односу на претходне године а бесповрат
на средства је добило 103 пољопривред
на произвођача. Јавни позив је завршен
потписивањем уговора, у понедељак, 6.
јуна, а апликанти ће средства највише
употребити за набавку нове опреме и
прикључне механизације, попут прскали
ца, плугова, сетвоспремача, или за нова
пчелиња друштва. У сектору меса, млека,
воћа, поврћа и осталих усева пријавило
се 86 произвођача а максимални износ

за који су могли да конкуришу је био 120
хиљада динара, док је за пчеларство
било 17 пријава, а максимални износ за
по пријави је износио 60.000 динара.
Бесповратна средства за подршку
инвестиција утврђују се у износу до 70
одсто од укупно прихватљивих трошкова
инвестиције без ПДВ-а. Циљ конкурса је
модернизација производње и јачање про
изводне конкурентности кроз повећање
продуктивности газдинства, смањење
производних трошкова, одрживог упра
вљања ресурсима и прилагођавања зах
тевима домаћег и страног тржишта.
З. К.

ТУРИЗАМ

Све више посетилаца
у кући Јанка Чмелика
У спомен кући народног хероја Јан
ка Чмелика у Старој Пазови све је
више посетилаца, али здање се отва
ра само за најављене посете.
Спомен кућа народног хероја Јанка
Чмелика је била у наставном плану
ученицима гимназије Бранко Радиче
вић из Старе Пазове који у оквиру
изборног програма изучавају методо
логију научног истраживања. Поред
редовних наставних активности, труде
се да изађу из учионице, тако да је 3.
б одељења већ посетило Матицу срп
ску у Новом Саду и Народни музеј у
Београду а у понедељак, 6. јуна ову
спомен кућу, у коју су многи дошли по
први пут и била је то прилика да
сазнају на који начин су сакупљени и

како се чувају изложени експонати.
– Од почетка ове године Спомен
кућу народног хероја је посетило око
300 особа, што је знатно више о одно
су на претходни период. Највише
долазе школе, организоване групе и
удружења, рекла је Драгана Зорић
Станојковић, директорка ТО Општине
Стара Пазова.
За обилазак куће народног хероја
Јанка Чмелика потребно је претходно
се најавити у Туристичкој организацији
Општине Стара Пазова, разгледање
са туристичком водичем траје око 20
минута и тако ће бити до почетка дру
ге фазе реконструкције здања које
датира спочетка 20. века.
З. К.
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ПРОГРАМ „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ ВОЈВОДИНЕ“

Награда за школу „Антон Скала“

Покрајински секретаријати
за урбанизам и заштит у
животне средине и за образо
вање у сарадњи са Покретом
горана Војводине покренули
су програм „За чистије и
зеленије школе Војводине“
пре 13 година. Број партнера
и учесника у пројекту је с
годинама растао. У овој школ
ској години у програму је уче
ствовало 86 васпитно - обра
зовних установа. Награђено
је укупно 46 установа из 27
општина у Војводини, али и 7
наставника, васпитача. Једи
на награђена школа из општи
не Стара Пазова ове године
је Школе за основно и средње
образовање „Антон Скала“.
Програм за „За чистије и
зеленије школе Војводине“
више од деценију подстиче и
локалне заједнице да раде на
уређењу и озелењавању са
главним циљем подизањем
свести и личне одговорности
за бригу о животној средини.
У програму веома радо уче
ствују и ученици школе „Антон
Скала“.

– Током другог полугодишта
у оквиру овог пројекта реали
зоване су бројне активности
са ученицима – у виду израде
паноа, плаката, макета, обе
лежавање датума значајних
за екол огију, рецик лажа,
израда визуелних и звучних
новина, уређење школског
дворишта, озелењавање,...Те
активности су имале за циљ

МУЗИЧКА РАДИОН
 ИЦА KУД „МЛАДОСТ“

развијање свести о значају
очувања животне средине,
истакла је Маја Иванковић,
координатор пројекта Школе
за основно и средње образо
вање „Антон Скала“.
Ученици су, захваљујући
овом програму, препознати
као кључни чиниоц
 и промена
и као снага будућности у
области животне средине и

одрживог развоја.
Награде за најуспешније у
програму „За чистије и зеле
није школе у Војводини“ су
једнодневни излети у зашти
ћеним подручјима у Војводи
ни,
обил аз ак
Сремс ких
Kарловаца и семинари за
наставнике које организује
Покрет горана Војводине.
Д. Горчић

НАРОДНА БИБЛИОТ
 ЕКА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Годишњи концерт Размена уџбеника

У четвртак, 9. јуна одр
жан је годишњи концерт на
коме су млади музичари KУД
„Младост“ из Нове Пазове у
Галерији Kултурно - послов
ног центра својим умећем и
вештином одушевили бројну
присутну публику.
У оквиру KУД „Младост“ од
2004. године постоји и музич
ка радионица. Деца уче да
свирају хармонику, клавир И
гитару уз врсне музичке педа
гоге. Овом приликом десетак
младих уметника свирало је
репертоар који су припрема
ли са својим професорима на
часу инструмента.

Деца воле музику, јер нас
музика оплемењује, иста
кла је задовољно Милица
Андрејевић, професор музике
и координатор музичке радио
нице, истичући да од наредне
школске године планирају и
часове виолине и етно пева
ња.
Захваљујући доброј сарад
њи KУД и основне школе, у
програму завршног концерта,
који је окупио бројну публи
ку, учествовали су и члано
ви школског оркестра и хора,
основне школе Растко Нема
њић Свети Сава из Нове
Пазове.
Д. Г.

Иако је крај актуелне школ
ске године, школарци и роди
тељи већ увелико размишља
ју о септембру и набавци
уџбеника. Народна библиоте
ка „Доситеј Обрадовић“ у Ста
рој Пазови, одлучила је и ове
године да у свим огранцима
омогући размену уџбеник а.
Ова услуга намењена основ
цима прошле године многим
родитељима у Новој Пазови
је олакшала набавку књига,
које су пронашли управо на
дечјем одељењу библиотеке

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

„Петар Петровић Његош“.
Библиотек а се потрудила
да прикупи што више инфор
мација о томе да ли су аде
кватни ти уџбеници који се
наслеђују и колико су инфор
мисани у наредне четири
године би требало да важе,
кажу из новопазовачког огран
ка. Из новопазовачке библио
теке поручују да се уџбеници
могу доносити и размењива
ти сваког радног дана и субо
том у просторијама Дечјег
одељења.
Д. Г.
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РАТОМИР РАЛЕ ДАМЈАНОВИЋ, РЕЦИТАТОР, БИВШИ УЧЕНИК „МИТРОВАЧКЕ
ГИМНАЗИЈЕ“, КЊИЖЕВНИК И РАДИО НОВИНАР

Можда своју најбољу књигу
још нисам написао,
а можда никад и нећу
Неће се више никад
вратити та времена
„када су девојке
„падале“ на стихо
ве који су излазили
из срца интерпрета
тора“, а ако се вра
те она ће бити
„завереничка“. Ми
ћемо бити мањина
коју ће хапсити
неки свемирски
полицајци. Ко зна,
можда ће и данас
рећи – Ево га
дошао је онај бун
товник. Мене ће јед
ног дана можда
прогласити за све
ца јер сам ширио
емоцију. Не забора
вимо да је Христос
ширио емоцију и
љубав а људима је
говорио у парабо
лама и причама,
каже Рале Дамјано
вић

С

умњам да има Митровчана који
не знају Ратомира Ралета Дамја
новића. Овог непревазиђеног
рецитатора, тражитеља и доносиоца
најдубљих поетских емоција, бившег
ученика „Митровачке гимназије“, књи
жевника и радио новинара, упознала је
некадашња велика Југославија. Једно
ставност и ширина стваралачког духа
Ралета Дамјановића „освојили“ су ме на
промоцији једног од његових најпозна
тијих романа пре десетак и више годи
на, када сам у заједничком нам граду,
имао част да га званично упознам и

ТРАЖИТЕЉ И ДОНОСИЛАЦ НАЈДУБЉИХ
ПОЕТСКИХ ЕМОЦИЈА: Ратомир Рале Дамјановић

напишем понеки ред са представљања
његове књиге.
Сећам се да ми је коју годину касније
у једном разговору, у моменту кад су
нам се професије и интересовања поно
во „укрстили“, више него живописно
говорио о „заплету“ и неизвесној драм
ској „заврзлами“ коју у његовим мисли
ма чине јунаци новог књижевног дела.
Чињеница да као креатор радње рома
на још увек није знао крајњи исход суд
бине својих јунака, није му давала мира.
За мене је то било нешто фасцинантно.
Баш тада, у моменту својеврсног драм

ског заноса у исказу мог саговорника,
прекинуо сам га и шаљиво му рекао:
„Рале, могу мислити како је Вама са
свим тим јунацима и ликовима. Сигурно
да није лако“. Писац то објашњава сво
јеврсном иницијацијом, обостраним
преплитањем животних драма и стал
ном борбом јунака и њихових креатора
– у овом случају, писаца. На једном
месту у свом чувеном роману, тај уплив
живота његових ликова био је толико јак
да је омиљеној јунакињи отворено
рекао „Дулси, волим те више него што
писац сме да воли своју јунакињу“.
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У граду његове младости Ратомир
Дамјановић појављује се ретко, углав
ном у приликама када на промоцији
стваралаштва својих митровачких при
јатеља из школских и младалачких
дана, каже по неку реч, „обарајући“ при
сутне својим казивањем. Ралетово
гостовање на недавној промоцији у
митровачкој библиотеци била је нова
прилика да „пресечемо“ реалност и вра
тимо се у драге нам дане и сећање на
прошлост. Чак и најобичнији разговор са
њим, Рале Дамјановић претвориће у
спектакуларну игру речима, мимике и
говора тела. Ретко ћете у животу срести
човека који од обичног слушања саго
ворника и ишчекивања његовог питања
може начинити „театар“. Драмска пауза,
прстима леве шаке подбочено лице и
поглед који од вас тражи праву реч...
Мало је фалило да ме на почетку раз
говора несвесно „разоружа“ причом о
томе како му смета искључиво интере
совање новинара за његову рецитатор
ску каријеру, која му се изгледа, у овом
најзрелијем животном добу чини недо
вољно озбиљном, макар у односу на
друге ствари које је радио. Ратомир
Дамјановић може бити оправдано
нескроман када говори о квалитету свог
књижевног и публицистичког рада. И
заиста, на списку радова давно сврше
ног студента Југословенске и светске
књижевности у неколико последњих
деценија, прегршт је вредних награда и
признања. А све је почело још давних
шездесетих... сад већ прошлог века.
Дамјановићева проза објављивана је на
шпанском, енглеском, кинеском, итали
јанском, немачком, македонском и грч
ком језику. Бавио се књижевном крити
ком, приређивачким радом, публици
стиком, књижевним студијама а поред
писања романа и приповедака бавио се
и есејистиком. Дошло је време и за
педагошки рад, па у последње време
пред седамдесетак студената Учитељ
ског факултета у Београду предаје
Естетику говорних облика уметничког
текста. Бритког пера и чврстог става, не
бежећи од поља политике и друштвене
критике, постао је сарадник истакнутих
престоничких новинских листова. Иако

Иза Пере Краља
остао је кратер
На кратко смо се дотакли и истин
ског пријатељства са Пером Кра
љем, „земљаком“ и „ортаком“ који је
„избачен“ из Митровачке гимназије
баш у моменту кад је Рале постао
њен ђак.
– Иза Пере је у митровачкој гимна
зији остао огроман „кратер“ који смо
неколицина гимназијалаца и ја поку
шали да попунимо. Био је добар
човек, проповедник и једноставно
„душа“ од човека. Да не причам какав
је био као глумац – величанствен,
другачији, ироничан и увек на ивици
неке јеткости. Много смо се поштова
ли и причали о нашој Митровици пре
лепе ствари. Био ми је гост у фанта
стичној ради емисији на Радио Бео
граду, подсетио је овај свестрани
стваралац.

Тачно је да сам гово
рио поезију 24 часа и
то напамет. Био сам
мало „луцкаст“. Знајте
и да том приликом ни
једну једину песму
нисам поновио. Насту
пао сам касније у
целој земљи, по Евро
пи и свету. Људи су ме
волели и памтили. Ја
сам симбол неке
њихове унутрашње
духовне слободе

Често мислим
на Сремску Митровицу
Митровачки дани Ратомира Дамја
новића. Неисцрпна тема из које се
увек роди нека нова прича. Евоцира
мо успомене и причамо о неким
људима са градске културне сцене
који више нису међу нама. Поуздано
знам да су професор Јован К. Раду
новић и Споменка Лазић неизмерно
ценили Ралетов рад.
– Често мислим на Сремску Митро
вицу. То моје митровачко гимназијско
време је најзначајнији период у мом
сад већ поодмаклом животу. Стано
вао сам у шегртском дому где сам
упознао сјајне другаре, професори су
ме волели а и ја њих, писао сам и
објављивао приче, добијао награде,

играо рукомет, и то врло добро, био
члан среског комитета и за мене је
припремана политичка каријера, био
у школи председник Марксистичког
кружока и секретар омладине, писао
и снимао драме за гимназијску раз
гласну станицу, Играо Бановић Стра
хињу у позоришту „Добрица Милути
новић“, у Михизовој драми, имао нај
лепшу девојку на свету и са њом
ишао на море које сам тада први пут
видео... Данас мислим да сам ја, као
Никола Јокић, кључну представу на
Републичк ом фестивалу одиграо
лоше да не бих због југословенског
драмског фестивала остао без тог
мора са девојком.
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је читав професионални век као књи
жевник и новинар Радио Београда
писао и стварао, јавност га и даље пер
ципира као непревазиђеног ауторског
казиваоца поезије. На овом пољу сте
као је велики број поштовалаца.
На почетку разговора покушавамо да
сазнамо где је у широком спектру свог
уметничког и професионалног „давања“
Ратомир Дамјановић себе највише про
нашао. На које дело је у досадашњем
стваралаштву најрадије ставио пот
пис...
– Целок упно моје стваралаштво
заправо је једна целина. Рецитовање је
било у једној фази, писањем сам почео
да се бавим још у Сремској Митровици
и тад сам већ добијао награде а кад сам
отишао на студије и видео публику, пое
зију и девојке „полудео“ сам и дуго сам
се бавио рецитовањем. Све сам ово
„преспојио“ са новинарством и то је
постала једна целина. Мени је много
симпатично рецитовање. То је било пот
пуно лудило. Толико песама, толико
гостовања, људи, сусрета и доживља
ја... али ја мислим да је то моје изгу
бљено време. Успео сам ипак да надок
надим то изгубљено време, јер сам
написао скоро двадесет књига, романа,
приповедака и есеја. Требало је да
напишем више или можда боље...
Сигурно боље! Можда своју најбољу
књигу још нисам написао а можда никад
и нећу. У анализи мог стила сви мисле
да ме је рецитовање увело у књижевну
причу, траже тај поетски ритам и поет
ску реченицу у мом стилу, али то није
тачно. Рецитовање је свакако утицало
на стил мог писања, на проучавање
естетике, поетике и структуре књижев
ног израза, али ја сам се најпре бавио
писањем. Уосталом, Бранк а Чикеш,
моја другарица из разреда освојила је
прво место на рецитаторском такмиче
њу у Руми, а не ја. Био сам тек трећи,
али сам зато заузео прво место у писа
њу. Већ као гимназијалац ја сам обја
вљивао приповетке у „Црвеном чоту“ и
само сам то желео да будем – писац.
Зато сам и желео да упишем студије
књижевности, започиње причу Рале
Дамјановић.
Сматрајући да је далеко од „подвла
чења црте“ на своју креативност и ства
ралачку „ширину“, интересовали смо се
за тренутне активности и наслове који
се налазе на Дамјановићевом писаћем
столу.
– Непрекидно нешто радим и врло
сам активан. Непрестано се бавим књи
гама и не знам шта ћу са њима. То већ
значи неки мали опроштај. Тешко пре
живљавам растанак са књигама. Веома
тешко. Иначе, пишем... Приредио сам
неколико књига. Радни наслов моје
нове књиге је „Алцхајмер кафе“ где
обрађујем фантастично добру тему која
је као неки сан и даје ми ту неопходну
слободу у писању. У питању је тема
деменције. Припремам издање под
насловом „Реторичке финесе“ која ће
бити другачија од сличних по томе што
ће се бавити „живом“ реториком и
њеним ситуир
 ањем у данашњем време
ну. Интересантан ми је и изазован педа
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У новинарству нема
„старих добрих времена“

гошки аспект мог рада јер сам у прили
ци да преносим знање будућим учите
љима и наставницима који имају зада
так управо да децу науче како да читају
и рецитују. Како то да ураде ако и сами
нису научили, пита се наш саговорник.
Чини се да су лепо изговорена реч
или реченица једна од најочигледнијих
„жртава“ загађености јавног и медијског
простора у Србији – нестручно уређеног
и често комерцијализованог.
– За оцену таквих ствари једноставно
више нисам довољно компетентан.
Јесам по стручности, али по стварном
осећају језичке говорне сцене нисам
релевантан, јер сам сувише строг. Ја не
могу више да слушам ни радио ни теле
визију. Загађују ми ваздух, као што се
наши сремски свињци осете тамо негде,
ја не могу да слушам многе новинаре и
интелектуалце када крену са „овај“, „па
овај“, „па дакле“, „па значи“... Та речени
ца је толико сиромашна и вулгарна,
толико непрецизна. Култура говора је
по мом мишљењу на најнижем могућем
нивоу. На истом је нивоу као и стање
свести односа политике и грађана,

Гласним одговором – „Не“ мој саго
ворник прекида покушај да га као
искусног новинара питам о „старим
добрим временима радио и писаног
новинарства“ у односу на данашње
време друштвених мрежа, дигиталних
и других савремених платформи
информисања.
– То је илузија. Нема старих добрих
времена када је новинарство у пита
њу. Увек је било обмане, лажи и мани
пулације. Диктирано новинарство и
једноумље некад је долазило из Коми
тета. Има слободних новинара који
обично страдају, али слободног нови
нарства нигде нема. Молим Вас,
погледајте шта се сад догађа. Да ли је
европски новинар дигао глас када је у
питању разбијање Југославије уз мон
струозне лажи о нама. Не, напротив.
Да ли новинари на Западу данас пишу
да се данас из литературе и са уни
верзитета прогањају један Достојев
политике и културних радника – то је
једна најприземнија врста манипулаци
је која је доминантна на данашњој јав
ној сцени и у комуникацији, каже Рале
Дамјановић.
Рецитовање је у разговору са Рале
том Дамјановићем незаобилазна тема.
Као неку врсту личног одговора и уну
трашњег бунта због збивања у бившој
Југославији, он је 1992. године у кући
Ђуре Јакшића одржао последњи реци
тал „Човек пева после рата“, одбијајући
да у потоњем периоду јавно иступа са
рецитаторским програмом. Сетио сам
се једне од његових, готово надреалних
прича о непрекидном рецитовању које
је трајало 24 сата. Коначно сам дочекао
прилику да човека који се тридесет
година бавио врхунским рецитовањем

Утицај професор
а
Митровачке гимназије
Професорке Мирјана Лазић и Љуби
ца Јанковић, моја разредна, биле су
изузетне у сваком погледу, одлични
предавачи, сјајне личности, мудре,
толерантне. Тада су професори воле
ли своје ученике. Имао сам срећу да
ме те две жене усмере у животу.
Мислим да су оне схватиле мој тале
нат, којег ни сам нисам био свестан, а
и моју помало дивљу и дисперзивну
природу. Разредна је у моју каракте
ристику уписала да ћу, ако се усмерим
у једном правцу, далеко догурати. На
жалост, нисам је послушао. Од про
фесора памтим и у срцу носим, Анђе
лију Грабовац – Ђиу и професора
Бобета, који је био невиђени лаф.
Школа је најздравији организам у
нашем друштву које потцењује и не
схвата колико учитељи и професори

су важни, поред родитеља најважнији,
у формирању и откривању личности.
Школи треба вратити стару славу,
програме сажети и модернизовати,
обновити везу између ђака и настав
ника. И нико не би смео да падне на
поправни или на годину. То је сурова
казна коју сам ја искусио и доживео
као затворску казну.
Дивна деца, то видим и по мојим
студентима, далеко од слике друштва
коју формирају медији и политичари.
Професорима под хитно подуплати
плату и све карте бацити на образо
вање, и за 50 година ништа неће бити
исто. Ако нас оставе на миру, многе
ћемо претрчати. Додуше свет се
мења, дух руинира, и све је много
теже. Но, ми смо на то навикли, срп
ска култура је култура отпора.

ски или све што има предзнак руског.
Ја сам о томе недавно написао текст
који се зове „Руски рулет са америч
ким пуњењем“ где сам рекао да се не
треба сврставати ни на чију страну јер
је то замка да се заклоне прави крив
ци за удружени злочиначки пројекат
против човека и човечности. Новинар
ство је данас код нас добило одређе
ну слободу, али се онда продало оно
ме ко више плати. Све су новине
данас исте, као што су биле и некад.
Ја сам у безусловној слободи али су
многи људи данас уцењени, егзистен
цијално пре свега. Да ли ће се то јед
ног дана променити – хоће и то пре
код нас него у Европи, речи су саго
ворника који је и сам био жртва поли
тичког прогона када се деведесетих
година побунио против једноумља,
угрожавања слободе новинарства и
како сам каже - „мангупа који су хтели
да завладају свачијим мишљењем.“

Рецитација је говорна
скулптура и мора се
направити разлика
између неког лепог
причања и песме, за
коју се ја темељно
припремам као за јед
ну естетску, животну
драму. Тек тада се
може видети да је неко
дело „велика“ песма.
Таква је на пример
песма „Мостарске
кише“ кад је ја изво
дим. У то сам уложио
читав живот и „крв
сам дао за то“, катего
ричан је овај свестра
ни стваралац кога ће
Митровчани увек нази
вати својим суграђа
нином
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Ја не могу више да слушам ни радио ни телевизију. Загађују ми ваздух,
као што се наши сремски свињци осете тамо негде, ја не могу да слушам
многе новинаре и интелектуалце када крену са „овај“, „па овај“, „па
дакле“, „па значи“... Та реченица је толико сиромашна и вулгарна, толико
непрецизна. Култура говора је по мом мишљењу на најнижем могућем
нивоу. На истом је нивоу као и стање свести односа политике и грађана,
политике и културних радника – то је једна најприземнија врста манипу
лације која је доминантна на данашњој јавној сцени и у комуникацији
упитам за мишљење – „хоће ли се вра
тити дани када су девојке „падале“ на
стихове који су излазили из срца интер
претатора“.
– Тачно је да сам говорио поезију 24
часа и то напамет. Био сам мало „луц
каст“. Знајте и да том приликом ни једну
једину песму нисам поновио. Наступао
сам касније у целој земљи, по Европи и
свету. Људи су ме волели и памтили. Ја
сам симбол неке њихове унутрашње
духовне слободе, каже саговорник
„Митровачких новина“.
Питао сам Ратомира слаже ли се са
мојом оценом да је емоција коју предаје
публици у суштини „скупа“, нарочито
ако посматрамо из данашње перспекти
ве девалвираних вредности, када су
скривање и трговина емоцијама и лич
ним ставовима постали општа појава.
– Неће се више никад вратити та вре

мена о којима ме питате а ако се врате
она ће бити „завереничка“. Ми ћемо
бити нека мањина коју ће хапсити неки
свемирски полицајци. Ко зна, можда ће
и данас рећи – Ево га дошао је онај бун
товник. Мене ће једног дана можда про
гласити за свеца јер сам ширио емоцију.
Не заборавимо да је Христос ширио
емоцију и љубав а људима је говорио у
параболама и причама, каже Рале
Дамјановић.
„Не, нису сви исти“, гласио је одговор
којим је саговорник прекинуо моје пита
ње о некадашњој и данашњој рецита
торској сцени на којој су многи познати
глумци и уметници разних профила.
– Не можете нешто, онако успут, по
мало да рецитујете. За многе је рецита
ција нешто, лепо, нежно, лирско... Знате
оно - цигарица, кафица и вињак. Код
мене није тако. Код мене је рецитација

О Јовану К. Радуновићу
и Споменки Лазић
Професора Јована К. Радуновића
много сам ценио и учествовао сам на
једној културној вечери са њим. Био је
диван човек и велики интелектуал
 ац.
Његову књигу „Сирмиум“ из седамде
сете и неке године сматрам једном од
најзначајнијих књига српске поезије
равној „Лепенском виру“ Миодрага
Павловића. То је један дијалог са
религијама, различитим временима и
духовношћу. Много сам га ценио и
били смо изузетни другови. Споменка
Лазић је имала један песнички осећај
који се темељио на познавању
песничког дела и познавању говорног
облика. Говор поезије разумела је
целим својим бићем. Чуо сам на

жалост да је недавно преминула, оба
вестили су ме њени „Калиоп
 љани“ и
тражили су да прочитају мој текст о
њеној збирци песама. Она је схватала
озбиљност рецитовања и ја сам је
волео као добру и племениту особу.
Била је првенствено добар човек а
моје вредновање људи најчешће
полази од душе и доброте. Завидим
људима који су добри, којима је Бог
као дар дао доброту. Али како ја да
будем добар који сам „злица“ по при
роди и то сремачка, духовито је завр
шио митровачки ђак Рале Дамјановић
који је више пута говорио својим гим
назијским професорима који су „обли
ковали“ његов поглед на живот.

увек субверзивна. Нема срећног песни
ка. Ја копам по коренима.... Ви као
рецитатор морате да кажете и оно што
песник можда није знао или умео. Књи
жевно - говорна анализа је основа сва
ког рецитовања. Све моје рецитације су
различите и носе различите набоје.
Рецитација је говорна скулптура и мора
се направити разлик а између неког
лепог причања и песме, за коју се ја
темељно припремам као за једну естет
ску, животну драму. Тек тада се може
видети да је неко дело „велика“ песма.
Таква је на пример песма „Мостарске
кише“ кад је ја изводим. У то сам уложио
читав живот и „крв сам дао за то“, кате
горичан је овај свестрани стваралац
кога ће Митровчани увек називати сво
јим суграђанином.
Поенту претходно изреченог о „тежи
ни сваке песме“ схватио сам на маргини
нашег разговора у Ратомировој тврдњи
да више нема довољно снаге да изводи
песму „Santa Maria della Salute“. Након
последњег извођења ремек - дела Лазе
Костића, како сам каже осетио је дрхта
вицу читавог тела. Ово је био знак уоби
чајене - за Ралета Дамјановића у овом
тренутку можда и превелике емотивне
„потрошње“ и пражњења. Колико је тек
емоција било у оних тридесетак годи
на...
На концу овог разговора и непосред
но после њега, покушао сам – верујем
не само у своје име, на известан начин
да „злоупотребим“ прилику и одоброво
љим Ралета Дамјановића да у граду
своје младости приреди уметничко
вече, да и ми млађи „украдемо“ по неки
стих у његовој интерпретацији. Прва
два пута децидно ме је одбио, али хоћу
да верујем да је оно „чућемо се и прича
ти о свему“ после моје треће молбе,
значило неку врсту начелне сагласно
сти.
Дејан Мостарлић

Непрестано се бавим књигама и не знам шта ћу са њима. То већ значи
неки мали опроштај. Тешко преживљавам растанак са књигама. Веома
тешко. Иначе, пишем... Приредио сам неколико књига. Радни наслов моје
нове књиге је „Алцхајмер кафе“ где обрађујем фантастично добру тему
која је као неки сан и даје ми ту неопходну слободу у писању. У питању
је тема деменције. Припремам издање под насловом „Реторичке фине
се“ која ће бити другачија од сличних по томе што ће се бавити „живом“
реториком и њеним ситуир
 ањем у данашњем времену
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ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ УОЧИ НОВОГ
КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ СРЕДЊОШКОЛАЦА

Ред, рад, дисциплина,
али и дружење,
сазревање и одрастање

Ученици се понашају према правилнику о кућном реду.
Та правила су јасно дефинисана, почевши од јутарњег
устајања из кревета, времена резервисаног за учење и
слободног времена у оквиру којег настојимо да им
понудимо велики број секција. Рад тих секција се вало
ризује сваке године кроз сусрете домова ученика сред
њих школа на нивоу региона Војводине и на нивоу
републике, каже педагог Сузана Секулић Ђорђевић
И предстојеће школске године Дом
ученика у Сремској Митровици отвориће
своја врата за 180 средњошколаца, који
не живе у Сремској Митровици, а поха
ђају једну од шест митровачких средњих
школа. У сусрет расписивању конкурса
за боравак ученика у дому, у овој устано
ви кажу да се увелико спремају за то.
Конкурс ће почети првог дана уписа ђака
у средње школе. Осим што нуди сме
штај, Дом ученика обезбеђује и оброке
за децу, као и васпитни рад са ученици
ма.
– Оно што су предности дома јесте
безбедност ученика у оквиру наше уста
нове. Васпитни рад организују васпита
чи, у смислу помоћи у савладавању
школског градива, јер су васпитачи у

дому уствари професори. Оно што је
основни критеријум приликом уписа,
јесте успех ученика. Посматра се и мате
ријално стање и да ли је дете из неке од
осетљивих група, каже педагог Сузана
Секулић Ђорђевић.
Ученици су у дому распоређени у осам
васпитних група које се формирају пре
ма полу, узрасту, врсти школе коју поха
ђају и места становања. Групе броје
између 20 и 25 ученика. Руководиоц
и
васпитних група су сами васпитачи.
Њихова организаторска функција је
заснована на непосредном сарадничком
односу са ученицима, стварању стиму
лативне радне атмосфере и подстицању
одговорног односа ученика у спровође
њу норми живота и рада у дому.

Сузана Секулић Ђорђевић

– Ученици се понашају према правил
нику о кућном реду. Та правила су јасно
дефинисана, почевши од јутарњег уста
јања из кревета, времена резервисаног
за учење и слободног времена у оквиру
којег настојимо да им понудимо велики
број секција. Рад тих секција се валори
зује сваке године кроз сусрете домова
ученика средњих школа на нивоу регио
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Један дан у
Дому ученика
Ђаци у дому устају у шест или седам
часова ујутру, у зависности од смене у
школи. Након тога постоји време за
сређивање соба у којима бораве и
доручак. Од пола 9 до 11 часова је вре
ме предвиђено за учење, а ручак траје
између 11:45 и 14:30, како би обе школ
ске смене биле покривене. Од 17:30 до
21:30 трају слободне активности, а
вечера је између. Након 21:30 није
дозвољен боравак у туђим собама, али
ни ван Дома ученика. Ноћни одмор за
све почиње у 23 сата.
на Војводине и на нивоу републике. Сва
ке године у марту, априлу и мају имамо
сусрете где се ученици који освоје прво
место пласирају на републичку Домија
ду. Приликом пријема ученика у дом, на
крају сваке школске године, на основу
тих активности ученика доделимо од
један до три бода, јер се на основу бодо
ва и стварају услови за боравак у дому,
објаснила је Сузана Секулић Ђорђевић.
Ученици кажу да им је боравак у дому
помогао да створе квалитетне животне и
радне навике, које ће им бити корисне у
каснијем школовању и животу.
– У нашем дому влада дисциплина.
Овде стичемо добре навике да сами сре
ђујемо свој простор, своју собу, која мора
бити уредна. Под контролом смо васпи
тача и тачно знамо шта смемо да ради
мо, а шта не смемо. Трудимо се да то
максимално поштујемо. За ове две годи
не сам доста сазрео. Највише у дому
волим људе, који су ми постали пријате
љи. Међуљудски односи чине овај дом
лепим за живот. Васпитачи су добри
према нама. Водили су нас и на екскур
зију, а нама такав вид рекреације значи.
Обилазили смо остале домове ученика у
Србији и упознали нове људе, али смо
се и ми међусобно још више зближили.
Видели смо неке историјске знаменито
сти и остварили контакте, изјавио је
Марјан Бркљач ученик другог разреда
Медицинске школе „Драгиња Никшић“,
који је дошао из Оџака.

Собе у којима бораве ученици

Дуња Срдић и Марјан Бркљач

Сваки почетак у животу је тежак, па се
много труда у дому улаже у процес при
лагођавања ученика на живот у дому и
на ново окружење.
– Мени је долазак овде тешко пао, јер
се догодило и то да имам неке здрав
ствене проблеме. Тада нисам била стал
но у дому, па ми је требало више време
на да се навикнем, него другој деци.
Било је ту и плакања и жеље да се оде
кући, али сви прваци имају сличан први
утисак, мислећи да је дом нешто стра
шно, јер се по први пут заиста одвајамо
од породице. Међутим, од другог полуго
дишта ми је у дому сјајно, ближи се и
распуст и мислим да ће ми дом сада чак
и недостајати. Пребродила сам све то уз
овдашње друштво, које ми је било подр
шка све време. Упознала сам много див
них људи, без којих ништа не би било
овако како јесте. Једноставно знате да
нисте сами, увек можете неком да се
обратите за помоћ и нико вас неће оста
вити на цедилу, сматра Дуња Срдић,
ученица првог разреда Митровачке гим
назије, а дошла је из Пећинаца.
За време школског распуста Дом неће
радити. Током боравка младих у њему,
осим поштовања кућног реда, за лакше

Ђачке секције
у оквиру дома
У току својих слободних активности,
ученици могу да се прикључе некој од
многобројних секција, како културно –
уметничких тако и спортских. На распо
лагању су им драмска, музичка, ликов
на, литерарна, библиотечка, рецита
торска, фолклорна секција и секција
модерног плеса. Своје вештине могу
да искажу и у фудбалској секцији,
одбојци, стрељаштву, шаху, стоном
тенису и бициклизму, а организује се и
одлазак на градски базен. За матуран
те се пред крај школовања организује и
бесплатна матурска прослава, како би
се опростили од другара и васпитача
на најлепши начин.
повреде обавеза ученика изричу се опо
мене и укори васпитача, а за озбиљније
повреде може да се одреди и искључе
ње из дома.
Александра Плавшић
Фото: Бранислав Туцаковић

Заједничке ученичке просторије
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СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ (2)

Незаобилазни чинилац
развоја културе и
очувања традиције

Пише:
Вера Новковић

У овој години Српска читаоница у Иригу обележава велики јубилеј – 180 година од
свог оснивања. О овом јубилеју, историјату и почецима Српске читаонице у Иригу за
М новине пише Вера Новковић, директорка ове установе културе. У другом делу
представљамо историјат ове знамените установе културе од Другог светског рата до
данас

Вера Новковић са Сретењским орденом I реда

После Другог светског рата Српска чита
оница је радила у окриљу Културно уметничког друштва „Змај“. Прва после
ратна скупштина Читаонице одржана је
12. децембра 1951. године и тада је
одлучено да се она осамостали и да убу
дуће ради као Српска читаон
 ица и књи
жница. Читаоница 1952. обележава 110
година од оснивања, прикупља се око
4.000 књига и опремају се просторије и
од тада поново ради као јавна народна
библиотека. У обновљеној библиотеци
одржавају се бројне културне и просве
титељске активности а свакако најзаслу
жнији за њен рад и обнову је учитељ
Стеван Јелкић. Априла 1961. године
Српска читаоница и књижница је прогла
шена Општинском матичном библиоте
ком.
Ирижани поносно прослављају 120.
рођендан своје Читаонице од 20. до 22.
октобра 1962. године. На свечаности су
говорили Стеван Јелкић и Борислав
Михајловић Михиз. Те године Српска
читаоница у Иригу оснива нову културну
и стручну манифестацију: Сабор библио
текара Срема.
Од тада па до данашњих дана Сабор
библиотекара се традиционално одржа
ва у Иригу, сваког првог петка октобра
месеца. Траје пуних 48 година (само два
Сабора нису одржана) и постаје тради

ција сремске културе, завичајности и
неодвојиви део сремског библиотекар
ства. Манифестација која је за непуних
пет деценија рада окупила близу 5.000
библиотекара, писаца, културних и дру
штвених посленика.
Давне 1922. године започиње издавачка
делатност Српске читаонице у Иригу.
Тада је објављена књижица Милана А.
Јовановића Бабе „Из прошлости једног
града“, део Монографије Ирига.
Српска читаоница са групом младих
новосадских писаца обнавља издавање
часописа „Стражилово“ 1970. године
чије излажење траје четири године. Већ
1972. Читаоница проширује своју изда
вачку делатност едицијом „Стражилово“
у којој је до 2000. године објављено пре
ко 220 наслова књига, углавном млађих
и недовољно афирмисаних аутора. Због
недостатка средстава ова едиција се
гаси, али издаваштво и даље живи у
Читаоници кроз рад едиције „Фрушкогор
је“ и издаваштво Фонда „Борислав
Михајловић Михиз“.
Вишегодишња тежња иришке Читаонице
да обележи боравак Доситеја Обрадови
ћа у оближњем манастиру Хопово ожи
вљава 1974. године када је установљена
манифестација „Доситејеви дани“ која се
први пут одржава у Иригу 1975. године.
Поред традиционалног Сабора библио

текара Срема, Српска читаон
 ица устано
вљава низ манифестација које постају
саставни део Доситејевих дана: Сусрети
књижевница „Милици у походе“, Сусрети
школа бивше Југославије које носе Доси
тејево име, Фрушкогорски сусрети писа
ца...
Иако се после Другог светског рата Чита
оница често селила, 1988. године поста
вљен је камен темељац за изградњу
Дома културе у Иригу у коме ће трајно
бити смештена и сама Читаоница. Иако
се није уселила у нове просторије за свој
150 рођендан 1992. године, приликом
прославе овог јубилеја Министарство
културе Републике Србије поклања Ири
гу и Читаоници споменик од белог мер
мера посвећен спаљеној књизи који се
налази испред Дома културе. Споменик
је дело вајара Нандора Глида и предста
вља митску птицу Феникс која на симбо
личан начин представља и само страда
ње и поновно уздизање првог српског
читалишта.
Српска читаон
 ица 1982. године устано
вљава награду „Луча“ коју сваке године
додељује појединцима и организацијама
за допринос у развоју културе и култур
ног стваралаштва на подручју општине
Ириг.
За свој рад Српска читаоница је више
пута награђивана, међу наградама су и
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Ученици Михизове школе у пројекту Времеплов кроз Ириг

диплома Савеза културно - просветних
друштава Војводине поводом 110 година
постојања (1952), Орден заслуга за
народ са сребрним зрацима (1966.г.),
Вукова награда (1982), Октобарска
награда општине Ириг (1984), награда
Заједница библиотека Србије „Милорад
Панић Суреп (1996) и многе друге.
Издвајамо још два изузетно значајна
признања које је Читаоница добила ове
године.
Указом председника Републике Србије
Александра Вучића за нарочите заслуге
у очувању културне баштине, прикупља
њу и очувању књижног блага, неговању

културе, свестраном и истрајном раду
током 180 година постојања Српска
читаоница у Иригу је одликована Сре
тењским орденом првог степена. Потом,
у марту је Српска читаоница у Иригу
добила Златну медаљу „Јован Ђорђе
вић“ поводом 162 године постојања Срп
ског народног позоришта, као највише
признање које додељује ова угледна
установа.
Породица Васе Ешкићевића, академског
сликара рођеног у Иригу, поклања 1962.
године Читаоници девет слика и од тада
почиње формирање галеријске збирке
уметничких слика и предмета. Данас

Почасни чланови
Током своје бурне историје која траје
пуних 180 година Читаоница је поред
редовних чланова промишљено бира
ла и своје почасне чланове. Први поча
сни члан је Владимир Јовановић, про
фесор Велике школе у Београду, и
председник Српског ученог друштва.
Изабран је 1860. године.
После њега су бирани Светозар
Милетић и Михајло Полит - Десанчић,
непоколебљиви борци за народна пра
ва и слободе, Јован Суботић и Љубо
мир Ненадовић, књижевници и истори
чар Божидар Петрановић. Сви они су
изабрани на Скупштини Читаонице 14.
јула 1868. године.
Јован Јовановић Змај, књижевник, за
почасног члана изабран је 2. маја 1903.
године. Милан А. Јовановић - Баба, про
фесор новосадске гимназије и члан
Књижевног одељења Матице Српске
који је рођен у Иригу, изабран је за поча
сног члана 1922. године. Вељко Петро
вић, књижевник, изабран је за почасног
члана 1952.године. Иво Андрић, књи
жевник и добитник Нобелове награде за
књижевност 1961. за почасног члана
изабран је 1962.године. Стеван Јелкић,
учитељ из Ирига и заслужни посленик
на пољу просвете и културе у Иригу, за
почасног члана изабран је 14. јануара
1963. године. Борислав Михајловић
Михиз, књижевник, драматург и књи

Проф др Јован Максимовић,
последњи почасни члан

жевни критичар, рођен у Иригу, за поча
сног члана Читаонице проглашен је
1990. године. Др Славко Гавриловић,
академик, историчар, за почасног члана
проглашен је 2001. године. Проф. др
Јован Јовичић, физичар и гитариста за
почасног члана је проглашен 2012.
године. За сада, последњи проглашени
почасни члан је проф. др Јован Макси
мовић, лекар, историчар медицине, који
је за почасног члана проглашен ове
године приликом обележавања славе
Српске читаонице, Свети Трифуна.

Галерија Српске читаонице броји преко
110 уметничких слика и предмета у свом
власништву и константно увећава колек
цију. Међу сликама су дела Васе Ешки
ћевића, Пала Хомонаиа, Саве Стојкова,
Зузане Халупове, Феђе Соретића...
По личној жељи Борислава Михајловића
Михиза, 1997. године након смрти овог
књижевника, породица поклања Читао
ници спомен библиотеку у којој се нала
зе углавном прва издања књига познатих
књижевника од педесетих до деведесе
тих година прошлог века које су писци са
посветом поклањали Михизу.
Српска читаон
 ица у Иригу од 2005. годи
не додељује награду за драмско ствара
лаштво „Борислав Михајловић Михиз”.
Идеја је потекла из Читаонице у жељи да
се успостави награда у области драм
ског стваралаштва и оснује фонд са
Михизовим именом. Реализацију идеје
подржали су Министарство културе
Србије и Извршно веће Војводине.
Награда која се додељује 17. октобра, на
дан Михизовог рођења, састоји се из
плакете, новчаног износа и објављивања
драме награђеног.
Први лауреат 2005. била је Милена Мар
ковић, књижевница из Београда, потом
следе: 2006. Маја Пелевић, 2007. Марија
Караклајић, 2008. Милена Богавац, 2009.
Милица Пилетић, 2010. Јордан Цветано
вић, 2011. Тања Шљивар, 2012. Оливер
Фрљић, 2013. Милан Марковић Матис,
2014. Даница Николић, 2015. Олга Дими
тријевић, 2016. Бранислава Илић, 2017.
Димитрије Коканов, 2018. Тијана Грумић,
2019. Исидора Милосављевић, 2020.
Филип Грујић и 2021. године Ива Брдар.
Данас Српска читаон
 ица у Иригу у сво
јим библиотечким фондовима има око
50.000 књига.
Свој рад проводи кроз библиотечка оде
љења у Иригу и Врднику, одељење зави
чајне збирк е, старе и ретке књиге, оде
љење архивске грађе, Галерију уметнич
ких дела и Фонд „Борислав Михајловић
Михиз“ . Организује предавања, изложбе
и промоције књига, учествује у свим зна
чајнијим манифестацијама у Општини
Ириг и незаобилазни је чинилац развоја
културе и очувања културне историје и
традиције српског народа.

30

M NOVINE

ПОЉОПРИВРЕДА

15. JUN 2022.

СТОЈНИЋИ ИЗ МАРТИНАЦА ПОЧЕЛИ БЕРБУ ЉУТЕ ПАПРИКЕ У ПЛАСТЕНИЦИМА

Љута као Сремица
Ми смо пре неколи
ко дана имали прву
бербу љуте паприке у
овој години. Кренула
је одмах и продаја.
Нешто продајемо све
же, а нешто ставља
мо са белим луком и
першуном у киселину,
па у тегле и тако про
дајемо, као свој
заштитни знак, каже
Марта Стојнић

Добро је познато да су Сремци велики
гурмани, да воле зачињену и љуту храну.
Сваки сремски специјалитет неизбежно
садржи и љуту паприку, чак и сезонска
салата. У домаћинству Стојнића у Мар
тинцима тренутно је у току берба љуте и
здраве паприке. Реч је о пластеничкој
производњи, која омогућава нешто рани
ју бербу у односу на усеве на отвореном.
– Ми смо пре неколико дана имали
прву бербу љуте паприке у овој години.
Кренула је одмах и продаја. Нешто про
дајемо свеже, а нешто стављамо са
белим луком и першуном у киселину, па
у тегле и тако продајемо, као свој заштит
ни знак. Један од наших производа је и
сок од парадајза, на ком сваке године
радимо и продајемо га, али време за то
ће тек доћи касније. Када је у питању
љута паприка, најчешће је наше муште
рије купују за додатак салатама и глав

Марта Стојнић међу првим зрелим паприкама

ним јелима. Врло је тражена код нашег
народа, каже Марта Стојнић.
Велико невреме је погодило поједине
делове наше земље, те је било штете на
њивама и у баштама, па смо потражили
одговор на питање да ли је пластеничка
производња предност.
– У пластенику се предност огледа у
томе што можемо да контролишемо
услове у којима биљке расту. Можемо
мало да их заштитимо, али невреме
може да начини штете и на пластеници

У плану „Дечија бећаријада“
С обзиром на то да Стојниће често
посећују малишани из сеоског вртића у
Мартинцима, прошле године су на кра
ју сезоне организовали кување бећар
ца за све, јер су деца током године
помагала у пластеницима и на тај
начин учили како расту биљке. Ове
године то окупљање ће прерасти у сео

ску, дечју манифестацију, односно у
„Дечију бећаријаду“. Том приликом ће
се окупити деца из вртића, али и из
околних села, која ће учествовати у
догађају. План је да напишу и дечје
бећарце, које ће да рецитују док се
бећарац кува. Идеја би требало да
буде реализована 31. јула.

ма. На срећу, до сада смо успевали да
заштитимо и пластенике и биљке, додаје
Марта.
Током врелих дана у пластенику не
може да се ради, па се берба и рад око
паприке сконцентрише на период до
подне и предвече.
– Заправо и биљкама не одговара да
радимо око њих кад температура пора
сте. Међутим, произвођач свакако мора
бити стално присутан. Паприка мора да
се прати. Ми смо након четири или пет
година узгајања паприке, тек ове године
добили производ којим смо у потпуности
задовољни, јер смо до сада научили шта
јој је потребно у ком моменту. У пласте
нику најчешће радимо свекрва и ја, али
мој супруг и свекар нам такође помажу,
када је потребно, објашњава наша саго
ворница.
Тренутно се паприка у овом пластени
ку узгаја на 420 квадратних метара. Око
700 биљака су љуте паприке, а има и
бабуре.
А. Плавшић
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ОБЕЛЕЖЕН 6. ЈУН НАЦИОНАЛНИ ДАН ДОНОРА ОРГАНА

Чекајући нову шансу

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 РTС-a у понедељак 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 судбини 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 дирeктoр
кaрдиoхирургиje Клиничкoг цeнтрa
Србиje прoфeсoр др Свeтoзaр Путник

Са отварања изложбе у холу РТС-а

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 Oпштe бoлни
цe, a отварању изложбе присуствoвaли
су Лaзaр Чoлић, пaциjeнт кojи чeкa нoви

КВИЗ ЗА МИТРОВАЧКЕ ПРВАКЕ

бубрeг и Jeлeнa Joвaнoвић, мeдицинскa
сeстрa.
Фoтoгрaфиje пaциjeнaтa прe и пoслe
трaнсплaнтaциje биле су излoжeнe дo
10. jунa у хoлу згрaдe РTС-a у Taкoвскoj
улици, a нaкoн тoгa, Удружeњe „Зajeднo
зa нoви живoт“ ћe излoжбe oргaнизoвaти
ширoм Србиje.
Б. С.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

Победници из
Поново ради
Мачванске Митровице реновирани КЦ кафе

Детаљ са квиза

У среду осмог јуна одржан
је квиз за ђаке прваке, ,,Ау
што је школа згодна“ где су
се прваци свих митровачких
основних школа такмичили
у знању, вештинама, пева
њу и ликовном изражавању.
Победници квиза ове године
су ученици Основне школе
,,Добросав
Радосављевић
Народ“ из Мачванске Митро
вице. Најбољи рецитатори су
поделили прво место, а то су
Никола Петровић из Основ
не школе „Трива Витасовић

Лебарник“ из Лаћарка и Јован
Стефановић из митровачке
школе „Свети Сава“. У так
мичењу хорова победила је
такође школа „Трива Витасо
вић Лебарник“. Прво место у
категорији ликовних радова
је припало Калини Вулетић
из школе „Трива Витасовић
Лебарник“. У жирију су биле
Ивана Маркетановић и Сан
дра Штетина. Квиз су улеп
шали својим плесним насту
пом плесни студио ,,Alex flash
dance“.

Завршено је реновирање
кафеа у оквиру Културног
центра у Инђији. Радови су
трајали око месец и по дана,
а свечаним програмом у субо
ту, 11. јуна обележено је зва
нично отварање популарног
КЦ кафеа након адаптације.
Унутрашњост кафеа добила
је сасвим другачији, функцио
налнији изглед док је и башта
потпуно преуређена. На
радост најмлађих Инђијаца,
постављена је и нова дечија
играоница.
Ружица Јовановић, дирек

торица Култ урног центра
Инђија обратила се присут
ним званицама на свечаном
отварању истакавши да је КЦ
кафе након радова добио
нови и лепши изглед.
– Марљиво смо радили на
томе да КЦ кафе добије нов и
модеран изглед како би наши
грађани могли да уживају у
новом и лепшем изгледу
кафеа али и у бројним култур
ним садржајима које ћемо
организовати у овом просто
ру, истакла је Ружица Јовано
вић и захвалила се председ
нику општине Инђија
и запосленима у Кул
турном центру на
несебичној помоћи.
У уметничком делу
програма наступили
су глумци Владан и
Кристина Савић, уз
музичк у
подрш ку
Ксеније Ристић.
М. Ђ.
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PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Сама себи
најбоља сапутница

Дечко није могао да добије годишњи, другарице су једна по
једна отпадале као крушке и остало је на мени да одлучим: да
ли ћу да проведем шест дана у стану са псом или да се одва
жим и сама одем на путовање?
Често сам путовала сама, али
углавном на дестинације где би
ме већ неко сачекао. Да ли би то
била моја тетка, пријатељица
или се заједно налазимо у неком
смештају, свакако не бих баш
била потпуно сама када тамо
стигнем.
Сећам се када сам била
можда други разред средње
школе, летела сам авионом до
Милана, а на њиховом аеродро
му ме нико није сачекао. Тетка
ми је послала тачно упутсво који
аутобус да хватам до града, а
затим како да ухватим метро и
стигнем до места где ме она
чека што ми је тада деловало изузетно окрутно.
Како може то да ми ради? Па
први пут идем скроз сама до
ње... Не говорим ни италијан
ски... Данас, десет година касни
је, захвална сам јој на овом
„челичењу“, јер када савладаш
један метро - савладао си сваки.
Елем, одлучила сам да иско
ристим неколико дана старог
одмора уз комбинацију са пар
дана новог и питала сам се где
да идем, и још важније - с ким?
Дечко није могао да добије годи
шњи, другарице су једна по јед

на отпадале као крушке и остало
је на мени да одлучим: да ли ћу
да проведем шест дана у стану
са псом или да се одважим и
сама одем на путовање?
Морам бити искрена, заиста
сам се трудила да саму себе
одговорим од путовања, јер ето,
можда ће ми прави одмор бити
баш да шетам са својом виршли
цом (јазавичаром), да идемо на
Аду Циганлију, читам, куцкам на
компу овако дубокоумне мисли
(смех)... Како је мама истакла
(јер знамо се), те дане бих про
вела тако што бих прала прозо
ре, померала намештај да очи
стим све иза њега и истражива
ла све оне кутије и чиније у које
нисам завирила сигурно једно
бар две године.
И коцка је бачена, отишла сам
у Истамбул.
Упознала сам три девојке већ
у аутобусу, које иду заједно као
екипа и већ сам осетила неко
олакшање, јер не седим поред
неког деде који хрче или још горе
- детета које не заклапа.
Шалиле смо се, упознавале, а
нисам осећала одговорност да
треба да будем активно укључе
на у сваки разговор. Када ми је

доста социјализације, окренула
бих се књизи или серији на теле
фону и пут је прошао никад
боље.
Усагласиле смо се на које
излете идемо, што ми је исто
било супер, тако да смо већ има
ле план да се виђамо и дружимо
сваки дан. Слободног времена је
такође било на претек и да вам
кажем, у Истамбулу дан као да
траје 36 сати.
На излетима смо се супер
проводиле, али када је било у
питању слободно време, ове
четири жене су тешко успевале
да се договоре. Након пет мину
та са својим мислима схватих хало, ти си дошла овде сама,
сама и одлучујеш.
Сваки наредни договор бих
започињала реченицама „ја
идем тамо, ко жели може да се
придружи“ или „ја желим ово,
слободно ко хоће са мном може“
- и осећала сам се изузетно моћ
но. Сумњам искрено да бих баш
тако могла да разговарам са
својим другарицама, а и да се
одвојим уколико нико не жели са
мном без икаквих последица.
Тако да сам неке турске кафе
испијала сама и уживала упијају

ћи и дух овог огромног града.
Неке ручкове проводила разго
варајући са осталим странцима
о њиховим искуствима и препо
рукама, и уз Босфор посветила
својим мислима, жељама и
надама. Звучи као клише, али то
Босфор извлачи из мене.
Назад у аутобусу, нове позна
нице су биле су нервозне, мало
су се и чачкале, а ја бих своју
главу окренула ка прозору и ужи
вала у крајолицима. Моја једина
права сапутница сам сама себи
била ја и ишла сам кући и више
него задовољна. А, када ме је
дечко питао где ћемо на море,
требало ми је секунд да бих зау
ставила речи које су саме нави
рале из мене: „ове године бих
волела сама да идем у Грчку“.
Ипак, ко зна шта ће бити.
И најважније - нисам дошла из
Истамбула без иједне фотогра
фије, јер ако ништа више - бар
су ме сликале.
Ла Луна

ОТАЦ УБИЈЕНОГ ГОРАНА МАРКОВИЋА ИЗ ВЕЛИКИХ РАДИНАЦА НИ ПОСЛЕ
18 ГОДИНА ОД УБИСТВА СИНА, НЕ ЗНА КО ЈЕ ЛИКВИДАТОР

Убиство хтели да прикрију пљачком

Ове недеље навршиће се 18 година како
је убијен Горан Марковић (20) из Великих
Радинаца. Иако је прошло много година од
злочина, његов отац Миленко Марковић
(69) не губи наду да ће му једног дана из
полиције јавити да је ухапшен убица. Једи
но моли бога, само да га здравље послужи,
како би дочекао тај дан.
Злочин који се догодио 14. јуна 2004.
године на бензинској пумпи у Великим
Радинцима и даље је у истрази. Полиција
тражи ко би на тако свиреп начин могао да
почини преступ, али отац сумња да је то
могао да уради само професионални убица
који је Горана, како је утврдила истрага,
усмртио једним „дум – дум“ метком у слепо
очницу.
– Прошло је много година, а ми још не
знамо ко је убио нашег сина. Тешке су све
те године туге и бола које нам пролазе,
говори несрећни отац убијеног младића.
– То се десило шест дана након Горано
вог рођендана. Испратили смо га тада на
посао, а ни супруга ни ја нисмо слутили да
ће то бити последњи пут, присећа се
Миленко који се како каже обраћао на више

Миленко Марковић
са сликом убијеног сина
адреса од Министарства унутрашњих
послова, па до државних званичника само
како би добио одговор, ко је убио његовог
сина.

Прва слика после злочина, инспекторима
је указивала да је била пљачка која је
пошла по злу.
– Они су затекли отворену касу из које је
било однето негде око 70 000 динара, али
то није био сав новац у каси, већ су остави
ли као да испадне пљачка. Пумпа тада није
имала видео - надзор, сведока убиства
нема, па се не зна ни колико је њих било,
како су дошли или са чим, каже Миленко
који све више сумња да је убиство било
смишљено.
Гледајући слике мртвог сина, отац каже
да је Горан имао видљиве повреде и
масницу изнад десног ока, где га је према
претпоставци, убица ударио оквиром
пиштоља.
– Мислим да је прво Горана онесвестио а
онда му испалио један метак у слепоочницу
и то онај што је забрањен Хашком конвен
цијом. Специјални распрскавајући метак
прошао је Горану кроз главу и изашао
испод десног уха, разневши му мозак и део
врата, прича отац који као доказ показује
фотографију на којој се види улазна и изла
зна рана.
С. Костић
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УЗЛЕТЕШЕ МИ ГОДИНЕ – ЛИЧНО ВИЂЕЊЕ РЕФОРМЕ У ПРЕДШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Није неред, сада смо креативни
Нема више учења песмица, нема више обаве
М
зне рекреације, нема више казне, нема више
и Динарци се вечно трудимо да
своју ногу личку угурамо у ципе
лу бечку. Како се бар једном не
сетимо да направимо ципеле спрам
себе. Реформе и усклађивање са
европским правилима и програмима и
када их има траљаве су и то углавном
изгледа тако што препишемо правила
из срећне државе хајде нака буде Дан
ске на нашу и даље социјалистичку,
самоуп
 равну инфраструктуру. Неке
ствари из тог самоуправљања и јесу
добре, иако смо за неке земља трећег
света у којој и даље постоје (барем у
теорији) опште здравствена заштита,
општи пензиони фонд, обавезно и бес
платно основно образовање, студира
ње о трошку државе. Знамо да у прак
си то тако баш није, али ту другу и
ширу тему ћемо оставити за други пут.
Елем, дошли смо до реформе пред
школског образовања и васпитања, на
питање вртића. Још увек треба да
будемо свесни да је акценат на васпи
тању и образовању деце до седам
година, тих малих сунђера који најви
ше упијају у том узрасту, формирају се
и сазнају. Међутим, живот је много
више од тих седам годиница, па некако
морају да се науче својим границама,
да спознају ауторитет, да се науче оба
везама – то је оно што их у животу
чека. Не, боже сачувај. Неко се сетио
да се деца уче боље у срећној држави,
хајде нека буде Холандији, и да обра
зовање не треба да буде вођено, него
слободно, кроз игру. Нема више учења
песмица, нема више обавезне рекреа
ције, нема више казне, нема више гре
шке, све је креативни нагон детета, све
му је дозвољено, особа која се зове
васпитачица и васпитач више не ради
посао који му је у основи звања, ако
гледате са стране. И гувернанта је
имала више смисла, него васпитачи
сада по програму који се зове „године
узлета“ и који се тихо ушуњао у пред
школске установе и рекао нема више
реда за децу, нема више сад једем,
сад спавам, али није неред, сада смо
креативни. Васпитачи су вероватно
најкреативнија бића у нашем животу,
али нису ту да нам децу чувају, већ
образују и васпитају. Како то да ураде,
ако се деци не успостави ред.
Хајде прво о томе шта су „године
узлета“? Како пише на сајту УНИЦЕФ-а
у Србији, године узлета препознају
значај предшколског доба у развијању
способности за целоживотно учење,

грешке, све је креативни нагон детета, све му је
дозвољено, особа која се зове васпитачица
више не ради посао који му је у основи звања.
И гувернанта је имала више смисла, него васпи
тачи сада по програму који се зове „године
узлета“

као што су самопоуздање, отвореност,
радозналост, истрајност, отпорност и
креативност. Јесте, цео живот је уче
ње, али не треба вам програм да бисте
о томе сазнали. Где су у овом програ
му поштовање другог, етика, обавеза
за дете, где је компромис, где је стр
пљење, где је припрема за упис у шко
лу. Не морате читати статистичке
податке да видите да често деца пола
зе у школу, а не знају пуно име и пре
зиме, не знају адресу, не знају да вежу
пертле, немају развијену моторику,
немају потпуно формиран говорни
апарат, немају пажњу да четрдесет пет
минута седе и прате наставу и тако
четири или пет пута у току дневног
боравка у школи, а тако је потребно
пет дана недељно. Године узлета исто
тако према дефиницији треба да буду
организоване тако да кроз игру прово
цирају код деце радозналост за зна
њем – то јесте одлична ствар, али
вероватно не можете детету провоци
рати да научи слово А, него га морате
ставити да седне и рећи да сада учи
слово А и да можда личи на мердеви
не, а тако почиње реч авион. Какав је
то програм који говори само о прави
ма, о радозналости, о игри. Исто тако,
године узлета не препознају више
ограничен простор за децу, већ је цео
вртић простор за учење кроз игру. То
можда функционише у срећној држави
Финској, али наши вртићи су управо
ови из доба социјалистичко - самоу
правне инфраструктуре, пуни опасно
сти, ломљивог стакла и стрмих степе
ница, па сад ти објасни детету да буде
пажљиво док својим малим стопалима
број четрнаест корача низ басамаке из
средине седамдесетих.
Не смемо запоставити права детета.
Поготово права да се образује и право

Уложимо у то, вратиће нам се као добар плод.
Немојмо бити толико неопрезни када се ради о
образовању. Мит или истина, тек добро звучи: у
Немачкој највећу плату, вишу и од канцеларске
имају учитељи и наставници – ето нам да се
замислимо

да не трпи насиље. То јесте огроман
проблем, то треба да научимо дете, да
се одупре насиљу, али и да се одупре
нераду и непоштењу. Овај текст не
служи томе да се права детета доводе
у питање, поготово у друштву где се о
насиљу ћути, где се оно често оправ
дава, где је стопа насиља и виша од
статистичких података. Има једна див
на ствар где су деци креативно обја
шњења њихова права и то из пера
Љубивоја Ршумовића. Па где ће леп
ше, која то игра провоцира да научиш
о правима него песмица. То је „Буквар
дечјих права“ из 1990. године, па иако
су то стихови од пре тридесет година,
то је вечно, то буди радозналост за
знањем код деце. Можда стихови који
описују како на прави начин васпита
вати децу јесу: „Дете мораш да посма
траш, ал’ немој му на пут стати, што га
пре човеком сматраш, пре ће човек и
постати“, али исто тако Ршум наводи и
ону тамну страну кршења права дете
та: „Ја осетим шта се спрема, јер
нисам ни ја од јуче, Уједињених нација
нема кад тата каиш извуче“.
ато, не смемо да дирамо права
детета, то су људска права, али
не смемо да запоставимо да је то
човек који ће имати као и сваки други
неке обавезе према свом нивоу: да
опере зубе, да опере руке, да каже
добар дан, да мора да седи на часу, да
не сме да се туче. Не треба да мисли
мо да су „године узлета“ нешто глупо и
лоше, али не треба ни васпитачи који
су се школовали за то да постану рад
ници у дечјем чувалишту. Наше обра
зовање тражи промену, тражи програ
ме који подстичу, поготово у овом
добру (за које смо већ закаснили) где
је креативност кључна, али онда поч
нимо да радимо натенане. Уместо што
повећавамо број деце по учитељу,
смањимо на десетак, на петоро деце
запослимо једног васпитача. Уложимо
у то, вратиће нам се као добар плод.
Немојмо бити толико неопрезни када
се ради о образовању. Мит или истина,
тек добро звучи: у Немачкој највећу
плату, вишу и од канцеларске имају
учитељи и наставници – ето нам да се
замислимо.
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УКРАШАВАЊЕ ТЕЛА ТЕТОВАЖОМ НАПРЕДОВАЛО ДО НАЈСАВРШЕНИЈЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Уметничка дела на кожи

Тетоваже нису оно што су биле у прошлости, како се то говорило „Само се робија
ши тетовирају“, па су настајале и оне у армији „ЈНА“ тетоваже...Тозаиста није личи
ло ни на шта. Ово данас је другачије, модерније и лепше и при том има неку причу.
Тетоваже говоре о вама да ви и не проговорите, рекао је Ненад Којовић Која
Са лепим временским приликама дође
и период облачења одеће која открива
велик део тела. И у Сремској Митровици
је то прилика да се запазе нови модни
детаљи, али и нови украси. Све популар
није су тетоваже. Ненад Којовић, позна
тији суграђанима као Која, бави се тето
вирањем нешто дуже од једне деценије.
Кренуо је као самоук, а касније је усавр
шавао своје знање и вештину. Наиме,
љубав према уметности и цртању дошла
је до данашњег животног позива, за који
каже да се не може радити уколико не
постоји велика љубав према томе.
– Мајстор тетоваже ако сматра да ће
се од тог посла обогатити и зато почне да
га ради, требало би да престане одмах.
Тетовирање уколико не волиш, не можеш
радити, односно не можеш у томе напре
довати. Ја му посветим читаво радно
време које може бити од 8 па и до 16
сати. Рецимо, понедељак посветим дого
вору са клијентима и то траје око сат
времена са сваким. Многи од њих знају
шта желе да тетовирају, међутим постоје
и они који не знају и њима је потребно
посветити више пажње, да бисмо прона
шли оно што ће их учинити срећним,
каже Која.
Најзахтевније тетоваже су оне које
подразумевају много равних и дугачких
линија, кружница, сферичних облика, на

Ненад Којовић Која

телу које само по себи није чврста и рав
на подлога.
– Из моде не излазе бројке и слова,
датуми, имена момака и девојака, а онда
наравно и преправке тих „грешака из
младости-лудости“. Велики проценат мог
рада су баш преправке, а ја сам се у томе
извештио и специјализовао. Људи се
после тога осећају веома лепо, јер на
неки начин им решим велики проблем, на
који нису поносни, објашњава Ненад
Којовић.
Наш саговорник каже и то да окружење
на овом подручју нема свест о тетоважа
ма, као у иностранству.
– Рецимо, државне службе код нас то
не толеришу. Тетоваже нису оно што су
биле у прошлости, како се то говорило
„Само се робијаши тетовирају“, па су

Жене се чешће тетовирају
У његовом „Деспот студију“ се у већем
проценту тетовирају жене.
– Поред наведеног су у тренду цветни
мотиви који прате линију тела. Када су у
питању жене, трудим се да улепшам и
истакнем оно што оне траже. Уколико
жена воли да носи потпетице, урадимо

нешто лепо на нози, како би истакло
листове. Циљ је да прво што видиш на
особи, буде оно што та особа жели да
истакне и што је најлепше. Из моде сва
како не излазе ни родољубиве тетова
же, код мушкараца или војсковође,
великани, додаје Која.

настајале и оне у армији „ЈНА“ тетова
же...Тозаиста није личило ни на шта. Ово
данас је другачије, модерније и лепше и
при том има неку причу. Тетоваже говоре
о вама и да ви не проговорите. Ми нема
мо много лица с великим тетоважама, па
нам изгледа необично када видимо то на
неком. На таквим тетоважама се ради
десетине сати, у неколико термина, да би
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ГРАДСКИ ТРГ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Бициклисти и мотори
јуре пешачком зоном

Без бола
Када је у питању бол, углавном окру
жење неистетовираних њуди преплаши
оног ко то планира да уради, каже Која.
Наравно, постоје осетљивија места на
телу, која реагују и на додир.
– Неки људи су ме питали „Па, ти си
већ почео, ја ништа не осећам?“. Мора
ју да схвате да је ово постала озбиљна
машинерија у коју се улаже много нов
ца. Ми смо дошли од магнетних маши
ница које су створене пре више од сто
година, до ротационих, фино подеша
вајућих машина. Хигијенски услови су
далеко безбеднији и унапређенији. Ово
је заиста сада на светском нивоу. Све
је стерилно, доступно и запаковано,
изјавио је Ненад Којовић.
изгледало како треба. Међутим, на овим
просторима се тражи што већа тетоважа,
за што мање новца. Може, али онда
таква тетоважа нема много детаља, већ
неке две слике са сенчењем. Потрошена
кожа безвезе. А има оних муштерија које
плате дупло више, за исту површину и
желе једно право ремек-дело на себи са
много богатих детаља, да готово десет
минута можете да тумачите и примећује
те различите мотиве, истиче Којовић.
Миркоподешавања су омогућила да
мајстори сада праве на телу права умет
ничка дела. А чињеница је да тетовира
ње делује и као психотерапија, јер се
људи опусте и повежу са својим мајсто
ром за тетоважу.
– Искуство је веом
 а интимно. Некада
су жене кад желе нешто да промене из
корена фарбале и секле косу рецимо,
сада су то тетоваже са неким великим и
малим мислима, како њиховим тако и
неких великана. Не раде то само жене,
већ и мушкарци, уколико имају важну
прекретницу у животу, обележе је неком
тетоважом, закључује Ненад Којовић.
Александра Плавшић

Митровчани немају мира на пешачкој
зони, на главном градском Тргу Ћире
Милекића, где упрскос забрани, бахати
бициклисти и мотористи јуре у свако
доба дана и ноћи!
– Лети сам овде на пешачкој зони
често са децом и пријатељицама у попо
дневним и вечерњим сатима. Ту нам је
све на дохват руке - посластичарнице,
кокице, аутомобилићи, играчке. Овде се
лети одигравају и културне манифеста
ције, пуно је забавних садржаја, па нам
је свима то омиљено место за излазак и
шетњу. Нажалост, ни овде не можемо да
будемо мирни, јер стално стрепимо за
децу да не страдају од бахатих бицикли
ста, али и возача аутомобила који снаб
девају кафиће и бутике у центру града,
прича Митровчанка Славица Крстић.
Од самог отварања реконструисане
пешачке зоне на главном градском Тргу
Ћире Милекића 2007.године шетачи, али
и надлежни муку муче како стати на крај
бахатим возачима, који не хају за Град
ску одлуку о одвијању саобраћаја у
пешачкој зони, не поштујући забрану
проласка од девет ујутро до 23 сата.
Мада је у почетку за бициклисте била
предвиђена посебна црвена трака кроз
пешачку зону иницијативом незадовољ
них грађана општинске власти су је уки
нуле 2011.године.
Међутим, и поред истакнутог знака
забране вожње бициклом на улазу у
пешачку зону бахати бициклисти и даље
јуре Тргом Ћире Милекића.
За протеклих 11 година било је више
неуспешних покушаја да се стане на крај
бахатим возачима, од система потапају
ћих стубића, које су грађани стално ква

рили, те се од њих одустало због великог
броја тужби власника оштећених возила
на рачун општине.
Градски оци потом су увели семафор
чиће, па чак и инсталирали камере на
улазу и излазу из пешачке зоне, но ни то
није помогло.
– Да би се спречило дивљање возача
по пешачкој зони, а понукани трагичним
догађајем из Инђије, када је пијани возач
усмртио пешака на пешачкој зони, увели
смо пре три године систем рампи. Стана
рима кућа на Тргу Ћире Милекића и вла
сницима пословних објеката подељене
су пропуснице за улазак у пешачку зону.
По градској одлуци доставна возила
могу се кретати само у периоду од 23 до
девет сати ујутро, док се та забрана,
наравно, не односи на станаре, чији
аутомобили могу до 30 минута бити пар
кирани на пешачкој зони. На рампама
постоји сензор за очитавање пропусница
чиме је онемогућен неовлашћен улазак
на пешачку зону, објашњава Вита Обрен
чевић, начелник Градске управе за сао
браћај и комуналне послове.
Како сазнајемо од надлежних, на
пешачкој зони свакодневно дежурају
комунални полицајци, који непрописан
улазак и паркирање, као и злоупотребу
картица санкционишу са 10.000 динара
уз одузимање картице. Међутим, у њихо
вој надлежности није санкционисање
бициклиста и моториста, те ће Градска
управа за саобраћај упутити допис Поли
цијској управи Сремска Митровица у
циљу појачане контроле и кажњавања
бахатих возача на пешачкој зони у лет
њем периоду.
Нарциса Божић
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (6) ЈЕЛИСАВЕТА СУПРУГА ЂУРАЂА ЦРНОЈЕВИЋА

Венецијанка на
двору Црнојевића
Пише: др Снежана Булат

Иако је у наро
ду лик Венеци
јанке Елизабете
изграђен веома
негативно, у
духу старе
пословице
„Латини су старе
варалице, тј.
гори и од самих
Турака“ доку
мент написан
руком њеног
мужа, говори
сасвим другачије

Родослов Црнојевића

У

народу је дуго владало
уверење да је патри
цијк а Јелисавета из
Вен ец ије, жен а Ђурaђа
Црнојевића, узрок свађе бра
ће Ђурaђа, Стефан и Стани
ша. Уједно, сматрало се да је
Јелисавета била кобна по
заједницу у коју је дошла,
тачније камен крвавих раздо
ра међу црногорским наро
дом и да је довела Зету до
руба пропасти.
Мало се зна о Јелисавети
Ерицо, Венецијанки која је
кратко боравила на Цетињу.
У Историји Црне Горе стоји
да je најстарији Иванов син,
под именом Ђурађ, будући
наследник, замењивао свог
оца током последње године
његовог живота. „После првог
брака с Јелом, кћерком Кар
ла Мусакија Топије, која више
није била у животу, или се у

време бурних потреса у Зети
и Албанији, од њега растала,
требало му је наћи жену која
би му донела и извесне поли
тичке везе. Балканских вел
можа више није било, па је
дошла у обзир млетачк а
патрицијка Јелисавета, кћер
ка Антонија Ерица. Посредо
вао је по свој прилици Паоло
Ерицо, који је нудећи своју
рођаку Јелисавету, хтео да
реши зетско-млетачке одно
се”.
Ђурђев отац, Иван Црноје
вић је поступио веома опре
зно. Најпре је за тај брак
тражио султанову дозволу, а
затим је средином 1490.
Сињорији дао да обећају
мирно решење свих спорова
у котарској околини и да тра
же дозволу за Ђурђев брак с
Млечанком. С дубоким уве
рењем да ће родбинске везе

са зетским господарем ство
рити услове за боље сусед
ске услове, да ће Котор доби
ти изгубљено земљиштво, а
породице убијених издржава
ње, према обичајима и зако
нима краја, Сенат је 12. јула
1490. дао свој благослов.
тренутку када је Јели
савета Ерицо путовала
ка Црној Гори, стигле
су вести да је Иван Црноје
вић умро. Свадба је обавље
на у атмосфери жалости за
скорашњим покојником и у
пуној неизвесности какав ће
став заузети Порта према
Ивановом наследнику, пого
тово ако својим везама са
Турцима буде изазвао запле
те његов средњи син.
Слике о младом брачном
пару, казују да је Ђурађ
Црнојевић био леп и висок
човек. Одевен у златоткани

У

брокат на византијски начин,
поред Јелисавете Ерицо,
чије су се хаљине пресијава
ле златом и великим драгим
камењем. Њихова појава је
изазивала дивљење.
Јелисавета је Ђурађу
подарила три сина – Соломо
на, Константина и Ивана, као
и две кћерке – Антонију и
другу чије име није познато, а
била је удата за неког Кото
ранина из чувене властелин
ске породице Бућа. Шекула
рац каже да је Јелисаветин
муж Ђурађ Црнојевић вла
дао Црном Гором од 1490. до
1496. У немогућности да се
одупре Турцима, Ђурђе 1496.
године напушта Црну Гору и
одлази у Млетке, а власт
преузима његов брат Сте
фан, шести господар Црне
Горе који је само номинално
владао до 1499. године када
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је Црна Гора припојена Ска
дарском санџаку.“
Иако је у народу лик Вене
цијанке Елизабете изграђен
веома негативно, у духу ста
ре пословице „Латини су ста
ре варалице, тј. гори и од
самих Турак а“ док умент
написан руком њеног мужа,
говори сасвим другачије.
аиме, тестаментарно
писмо Ђурађа Црноје
вића, писано из Млета
ка, представља Јелисавету
Ерицо у изузетно позитивном
светлу. Склонивши се из
Венеције у Милано, код ујака
Константина, решен да и
одатле оде некуда даље, а
не знајући да ли ће више ика
да видети своју жену и децу,
Ђурађ Црнојевић одлучује да
својој жени Јелисавети, упу
ти тестаментарно писмо, са
препорукама шта би требало
да учини у случају његове
смрти. Ђурађ пред Јелисаве
тине скуте, са потпуним пове
рењем, поштовањем и љуба
вљу, ставља земљу, блага и
читаву управу: „Твој Ђурађ
Црнојевић теби, драга жено
Изабето, пишем да бих те
обрадовао! Затим, знај да
сам, хвала Богу, здрав и
весео у Милану са господи
ном Константином, ујаком
мојим, и молим Бога да нам
буде милостив. (...) Ако би ме
задесила смрт кад ниси ти ни
дечица моја поред мене,
желим да се управљате по
овом тестаменту моме, који
пишем здравога разума и
тела. (...) Пре свега, све ства
ри Свете Марије на Цетињу,
с којима смо побегли од
Турака, хоћу да се ове врате
Св. Богородици на Цетињу,
као њена добра, и као што
сам се заветовао кад сам био
на оном месту, које ти знаш,
жено моја, где си многе сузе
пролила. (...) По овоме ће
људи моћи познати праву
љубав коју си имала према
мени, кад виде да ти волиш и
душу моју после смрти! Тако
ђе хоћу да ти изађеш пред
Сињорију венецијанску, ако
би хтели да те издржавају, и
тебе и дечицу, јер за то имају
разлога. (...) Онога часа узми
мога сина Лудвига Констан
тина и предај ујаку моме
господину Константину, који
нека га да господину краљу
Француске, а Сол омона
пошаљи његовом стрицу
Скендербегу на Порту. (...) Ја
те остављам да будеш стара
тељка над овим и над сино

Н

вима и над кћерима, и над
имовином, над свим оним
што ће бити названо мојим
једног дана и што је у мојој
власти. Да моје вересије ску
пљаш, такође да твоји буду
мирази сестара мојих које су
без деце, да твоје буду зало
ге наше ма какве биле, и сва
ка ствар. Оне који су били
дворани код тебе или код
мене, помози колико можеш
и отправи ако не би хтели да
остану с тобом, или нека оду
са децом код неког од горе
поменуте господе... Хиљаду
четири стотина двадесет
девете од рођења Христовог,
а од Адама седам хиљада и
осме, месеца октобра 22.
дан, у Милану. Ја Ђурађ
Црнојевић написах својом
руком, у присуству сведока
доле потписаних и започетих
својим великим печатом ради
веће вере“.
ије Ђурађ једини који је
својим речима срушио
стереотипе о лепој, а
проклетој Латинки. Станиша
Скендербег Црнојевић, у
писмима својој снахи Јелиса
вети, обраћа јој се са дужним
поштовањем и попут свога
брата, с великом љубављу.
„Племенитој и мудрој и всакој
части и високој хвали Богом
дарованој и вис окородној
нашој милој и љубимој сна
си, госпођи Избети... од
гос под ин а
Скенд ерб ега
Црнојевића, санџак а црно
горског и приморског и всој
дио к лит ијанс кој
зем љи
господина, мило и љубимо и
веле драго поздрављеније
вашему госпоцву“.
Јелисавета Ерицо, чини
нам се, остаће упамћена нај
више по бисерним стиховима
о плаветилу модрих дубина и
идеализованој Венецији, које
са млетачк ом светлошћу,
изговара у истоименој драми
Ђуре Јакшића:

Н

„Не, то није моја Венеција,
Невеста сјајна мора зеленог;
(...)
То нису они чили валови,
Што их је моја младост гледала
Са прозорија хладног граната,
Величанствених оних палача,
Одаклен мора власници седи
Свемоћи своје вољу челичну
Јављаху земљам и владари
ма...“

(У следећем броју:
Марија Палеолог,
друга жена Стефана
Дечанског)

Медијски пројекат „Отуђити од заборава: Српске књижевнице и вла
дарке кроз историју“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу,
информисање и односе с верски заједицама. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који
је доделио средства.
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Представљена књига
„Тишина коју ћутим“

Детаљ са промоције књиге песама
Мирјане Шуљманац - Шећеров

У четвртак 9. јуна у просто
ријама
сремскомитровачке
библиотеке „Глигорије Воза
ровић“ одржана је промоци
ја књиге Мирјане Шуљманац
– Шећеров „Тишина коју не
ћутим“. Ауторку, пореклом из
Лаћарка, животни и профе
сионални путеви довели су
у Нови Сад. Међутим, увек
се радо враћа свом граду
и члан је митровачке Књи
жевне заједнице. Писањем
се бави од детињства, а до
сада је објавила две збирке
песама. На лирски, емоција
ма проткан начин у овој књи
зи песама Мирјана пише о

духовним радостима, вери и
светитељству, али се на спе
цифичан, нежан и опипљив
начин сећа породичних при
зора из детињства, слика и
мириса војвођанске равнице.
Учесници програма промоци
је, поред ауторке која је кази
вала неке од својих песама,
били су књижевница и пред
седница Књижевне заједице
Сремске Митровице Мирјана
Марковић, књижевник Рато
мир Рале Дамјановић, канта
утор Хајрудин Дурмановић,
и модератор ове књижевне
вечери библиотекар Моравка
Тодић.
Д. М.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ РУМА

Збирка композиција
о Светом Сави

Промоција збирке ,,Симфо
нија“, чија је ауторка Сунчица
Јаковић, наставница музичке
културе, одржана је 10. јуна у
ОШ ,,Душан Јерковић“.
На овој промоцији су изве
дене три песме о Светом
Сави које су отпевале Сара
Грковић, Давид Грковић,
Милица Малетић, Љубица
Малетић, Уна Боројевић,
Милица Грујин и Ива Стева
новић.
Ови млади певачи су изве
ли композиције „Само слога
Србима, нада је за спас“,
„Светитељу Сави“ и „Свети
Сава живи међу нама“.
О томе како је збирка наста
ла говорила је ауторка Сунчи
ца Јаковић. Наиме, Сунчица
Јаковић је пре ове објавила
две збирке композиција и ЦД
о Светом Сави које се кори
сте у румским школама и
вртићима, а десет година

касније и ово, нешто сложе
није дело под називом „Сим
фонија“ - а опет је реч о Све
том Сави.
Поред композиција о овом
нашем просветитељу, ту су и
цитати бројних аутора и дога
ђаји везани за Светом Саву.
Збирка садржи четири компо
зиције о Светом Сави , са
нотним текстовима, за које је
Сунчица Јаковић написала
музику. Поред цитата и фото
графија, у збирци се налази и
предавање др Станке Стјепа
новић, проф. грађанског пра
ва Правног факултета Уни
верзитета у Источном Сараје
ву о ,,Значају Законоправила
Светог Саве за словенске
народе“.
Општина Рума је помогла
објављивање ове збирке из
средстава за суфинансирање
пројеката из области културе.
С. Џакула
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АНИП „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
РУМА

Годишњи концерт
дечијих група

Годишњи концерт дечијих група АНИП
„Бранко Радичевић“ одржан је 10. јуна у
препуној великој дворани Културног цен
тра. Петар Поповић, шеф Ансамбла
каже да се, по традицији, годишњи кон
церти за дечије групе одржавају у јуну, а
извођачки састав има свој годишњи кон
церт у децембру.
– За ово смо се определили још 2006.
године, јер смо имали бројне групе.
Вечерас је наступило пет дечијих група
школе фолклора и припремни састав
који је ове године на 60. Музичком
фестивалу деце Војводине освојио Злат
ну плакету и тако се пласирао на 15.
Републичку смотру фолклорних дечијих
ансамбала, каже Поповић.
На позорници у Културном центру је
наступило око 150 малишана од 4,5 до
14 година. Репертоар је обухватао целу
Србију, од Суботице па до самог југа
земље.
– Потрудили смо се да буде шарен
програм, нешто новији, као и ношње,
кореографија и аранжмани, тако да је
публика заиста уживала. Деца се радују
наступу јер су последњи пут дечије групе
на великој сцени наступале саме у
децембру 2019. године. Ево дакле, после
скоро три године прилике да деца заи
грају на великој сцени. Док је нама ове
наше деце овако бројне на сцени, за нас
нема зиме, рекао је Петар Поповић.
С. Џакула

БИБЛИОТЕКА
„ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“
Четвртак 16. јун у 19 часова

Представљање „Каталога
библиотека фрушкогорских
манастира“ и изложба
„Рукописна књига у библио
текама фрушкогорских “
У програму ће учествовати Гордана
Ђилас и Душица Грбић (Библиотека
Матице српске), Дубравка Симовић
(Београд), Вера Новковић, директор
ка Српске читаонице у Иригу и Весна
Петровић, библиотекар саветник из
Сремске Митровице. У културно –
уметничком делу програма ће насту
пити хор „Полифоника“.

ДРУШТВО
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ИЗЛОЖБА ШТЕФИЦЕ РАДОВАНОВ И ЈАДРАНКЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ

Митровчанке у Руми

Отварање изложбе „Кад сване дан“

„Кад сване дан“ је назив заједничке
изложбе две слик арке из Сремске
Митровице Штефице Радованов и
Јадранке Димитријевић која је 10. јуна
отворена у румском Културном центру
„Брана Црнчевић“. Обе сликарке иза
себе имају дугогодишње активности,
бројне самосталне и групне изложбе,
учешће у ликовним колонијама и награ
де, посебно Штефица Радованов која је,
и у својој 91. години и даље активна.
Отварању изложбе је присуствовала
Јадранка Димитријевић, која каже да је
ово њихова друга заједничка изложба у
Руми.
– Поставка носи назив „Кад сване
дан“, занимљив је назив а жеља је да
крене једна позитивна енергија и да
дође ново, боље време. Ово су стилизо

вани пејзажи, то је оно што се може
видети на први поглед, а може се видети
још понешто, ако се мало дуже гледа
свака слика. Од технике је заступљен
акрил, уље на платну и комбиноване
технике, рекла је Јадранка Димитрије
вић.
Лако је уочити и стилску разлику међу
сликама ове две ауторке.
– Штефицине слике су са нешто више
геометријских мотива, али код нас обе је
на сликама пуно боја, каже Јадранка и
додаје да јој је част да излаже са стари
јом колегиницом Штефицом.
На овој заједничкој изложби поетичног
назива изложено је 20 слика Штефице
Радованов и 27 слика Јадранке Дими
тријевић коју заинтерес овани могу
погледати до 22. јуна.
С. Џакула

ИСПРЕД СТАДИОНА ФК „РАДНИЧКИ“ ОТКРИВЕНА БИСТА
РАДОВАНУ ВРАНИЋУ - ВРАНИ

Легенди у част
Поводом јубиларне стогодишњице Фуд
балског клуба „Раднички“ из Сремске
Митровице, 195. годишњице од оснива
ња немачког насеља „Хесна“ и петогоди
шњице смрти Радована Вранића – Вране,
испред стадиона ФК „Раднички“ у суботу
11. јуна 2022. године свечано је откри
вена спомен биста Радовану Вранићу,
легенди овог митровачког клуба који је на
„Хесни“ први пут за подмладак омиљеног
тима бранио 1966. године. За први сени
орски тим дебитовао је 1970. године. У 18
фудбалских сезона за „Хеснерце“ је оди
грао укупно 240 првенствених утакмица.
После завршене играчке каријере Вра
на је и даље био активан у „Радничком“.
Био је тренер голмана, а неколико пута је
водио први тим. Био је члан управе, шеф
томболе, активан у ветеранима. Увек је
учествовао у радним акцијама и био спре
ман да бесплатно помогне и ради за клуб
због чега организатори ове акције и изра
де спомен бисте сматрају да је популарни
Врана заслужио да га се навијачи „Раднич
ког“ из митровачке „Хесне“ увек сећају. Тим
поводом уз пригодан културно - уметнички
програм у клупском ресторану одржано је
„црвено - бело“ вече.
Д. М.

Спомен биста
Радовану Вранићу - Врани
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КАРАТЕ

Шампионке Србије

Јован Поповић
првак Балкана

Јован и Алекса са тренером

Младе митровачке гимнастичарке
Протеклог викенда у Свилајнцу, у окви
ру Гимнастичког Савеза Србије, одржано је
Првенство Србије у индивидуалним вежба
ма Ц програма. Кадеткиње ГК „Сиријус
022“ 2010-2011. годиште, у Сремску Митро
вицу доносе победнички пехар. У поједи
начном пласману Нађа Уметић освојила је
друго место, Ана Прокић пето место, Еми
лија Ристић седмо место и Ива Инаишви
ли 17 место. У конкуренцији од 12 екипа и
преко 40 такмичарки, екипа „Сиријус 022“ у

Сремску Митровицу долази са најсјајнијим
пехаром.
У категорији пионирки 2012-2013. годи
ште, такмичарке Милана Јанковић и Дања
Николић заузеле су девето место, док је
млађа јуниорка 2009. годиште, Настасиа
Певац, освојила четврто место.
За запажене резултате младих митров
чанки заслужан је тренер и судија првог
националног нивоа Маја Рохаљ.
М. Н.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ЗА СЕНИОР
Е

Девет медаља
за АК „Сирмиум“

У суботу, 11. јуна, на атлет
ском стадиону у Сремској
Митровици одржано је Првен
ство Војводине за сениоре и
сениорке. Атлетичари АК „Сир
миум“ поново су бриљирали и
овога пута освојили чак девет
медаља.
Истакли су се бацачи, Мирја
на Дашовић злато у кугли новим
личним рекордом и најбољим
резултатом у Србији са 13,61м,
сребром у диску, Ања Чанча
ревић злато у диску и сребро у
кугли, Петар Илић злато у кугли
и сребро у диску. Немања Јор
гић је победио у трци на 100м

и одбранио титулу дворанског
првака Војводине (60м). Женска
штафета 4x100м у саставу Тама
ра Прекајац, Мила Маринковић,
Катарина Живановић и Вања
Милановић је освојила златну
медаљу, док су момци у истој
дисциплини у саставу Немања
Бабић, Александар Секулић,
Марко Аладровић и Немања
Јоргић освојили сребро.
– Задовољни смо освојеним
медаљама, тежићемо ка још
бољим резултатима на пред
стојећим првенствима Србије,
напомиње тренер Слободан
Мацановић.
М. Н.

Каратиста инђијског „Железничара“ Јован
Поповић освојио је златну медаљу на Бал
канском првенству за наде и пионире у кара
те спорту. Он је у финалу победио клупског
колегу Алексу Марковића који се окитио сре
бром.
Поповић је до злата стигао победом про
тив репрезентативца из Црне Горе резулта
том 5:4, Хрвата 4:0, Грка са 3:0 и у великом
финалу био је бољи од свог клупског колеге
Алексе Марковића, резултатом 12:4. Укупно
32 такмичара борило се за титулу најбољег
на Балкану у категорији борбе -45 кг. Ипак,
Јован и Алекса су савладали све противнике
постигнувши укупно 45 поена и на крају се
такмичили међусобно у финалу првенства.
Поред инђијског КК „Железничар“, на Бал
канском првенству у Београду учествовало је
још десет земаља са преко 1500 такмичара.
М. Ђ.

АТЛЕТИЧАРИ „СРЕМА“ У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
СРБИЈЕ И НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ

Мила и Миливој у Бару

У црногорском граду Бару
у недељу 12. јуна одржано је
Првенство Балкана за млађе
јуниоре на ком је учествовало
450 такмичара из држава бал
канске атлетске федерације. За
репрезентацију Србије наступи
ло је двоје такмичара Атлетског

клуба „Срем“. Најпре је Мила
Миљковић бацала кладиво (3кг)
и хицем од 47,77 метара освоји
ла је шесто место. У дисциплини
бацање копља (700г.) Миливој
Ћирић је освојио шесто место,
резултатом 55,16 метара. Мила и
Миливој су свој најбољи резултат
остварили бацањем у
другој серији такмиче
ња и обома је ово први
наступ у репрезента
тивном дресу Србије.
Њихове
клупске
колеге истовремено
су протеклог викенда
наступиле на Првен
ству Војводине за
сениор
 е у Сремској
Митровици.
Јована
Шубатлија је била
другопласирана
у
трци на 1500 метара
са временом 5:09,03
док је Лазар Миљко
вић у бацању копља
од 800г био треће
пласирани са оства
реном даљином од
35,90 метара. Теодора
Дебељачки поправи
ла је свој резултат у
бацању диска (1кг) и
он сада износи 29,08
Миливој Ћирић и Мила Миљковић
метара. 
М. Н.
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КАДА ФЕР НАВИЈАЊЕ ПОСТАЈЕ ЈЕДНАКО ВАЖНО КАО И ФЕР ПЛЕЈ

А судија је навијао
за њих само тако!

Фер навијање једнако важно као и фер плеј

Играо је једном на нашем терену „Раднички“ из Шида и дове
ли су полицију. Кад су наши бучно навијали, они су растерали
све Мартинчане. А судија је навијао за њих само тако! Е, то ме
је болела душа! То је оно што растерује публику са игралишта.
Најбоље је када је све мирно и када једни другима на крају
утакмице пруже руку, каже Радослав Шумарски један од најста
ријих навијача „Борца“ из Мартинаца
Навијање, галама и понека
доскочица судији, голману и
играчима. Тако мање – више,
трад иц ио н алн о,
изглед ају
фудбалске утакмице. Неретко
се ту нађе и покоја псовка, али
и кошкање које може прерасти
у сукоб. Међутим, утакмица
између мартиначког „Борца“ и
„Подр иња“ из Мач ванс ке
Митровице је протекао мирно,
на крају сезоне Сремске лиге,
без инцидената, али не може
се рећи да је тако увек и свуда.

Александар Живић

– Деси се понекад да се
навијачи побију, али нема
везе, то је све у склопу спорта
нормално. Нисам видео на
нашем терену да навијачи бију
играче или судију, али чуо сам
да се некада дешавало. Реци
мо, овај наш голман што је
примио гол, није баш морао,

али добро је, пошто водимо и
даље. Нисам љут на њега,
наравно, јер он је наш најбољи
голман. Нико није као он, али
свима се деси да погреше и не
смемо зато да се љутимо јед
ни на друге, рекао је навијач
„Борца“ Бранислав Радоса
вљевић.

Без већих
инцидената
О важности фер навијања
говорио је и председник
мит ровачк ог фудбалс ког
савеза Ратко Грабић, који је
објаснио да пристојност
навијача у великој мери
доприноси концентрацији
играча на терену.
– Ове сезоне сва такмиче
ња која су у нашој надле
жности, прошла су без
већих инцидената. Није
бил о прит уж би, прекида
утакмица или кажњавања.
Наиме, публика је та која
диже адреналин фудбале
рима. То је у једну руку

Ратко Грабић

одлична ствар, али може да
прерасте у ометање. Зато је
пристојност навијача веома
битна, нагласио је Ратко
Грабић.

Бранислав Радосављевић

Они мало искуснији на три
бинама кажу да понашање
навијача зависи од степена
важности утакмице и стања на
табели.
– Зависи од тога да ли је
утакмица вис ок ог ризик а.
Обично су те ниже лиге увек
напете. Ту нема обезбеђења,
као што има на великим стади
онима, рецимо на „Маракани“,
односно на стадиону „Рајко
Митић“ сада. Тамо обезбеђе
ње решава било какав сукоб
ако се догоди. Овде могу само
да беже у кукурузе, нашалио
се Александар Живић.
Млади су ватрени навијачи,
а најстарији мартиначки нави
јач, сећа се да је разноразних
неправди било на терену,
одвајкада.
– Играо је једном на нашем
терену „Раднички“ из Шида и
довели су полицију. Кад су
наши бучно навијали, они су
растерали све Мартинчане. А
судија је навијао за њих само
тако! Е, то ме је болела душа!
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То је оно што растерује публи
ку са игралишта. Најбоље је
када је све мирно и када једни
другима на крају утакмице пру
же руку. То је фудбал и то је
спорт. Не треба ту гинути и
ноге ломити, саветује Радо
слав Шумарски, за ког Мартин
чани кажу да је најстарији
навијач месног клуба.
Сезона Сремске лиге је
завршена, а играчи, па и нави
јачи, на паузи су и заслуженом
одмору.
А. Плавшић

Радослав Шумарски

Деси се понекад да
се навијачи побију,
али нема везе, то је
све у склопу спор
та нормално.
Нисам видео на
нашем терену да
навијачи бију игра
че или судију, али
чуо сам да се нека
да дешавало. Реци
мо, овај наш гол
ман што је примио
гол, није баш
морао, али добро
је, пошто водимо и
даље. Нисам љут
на њега, наравно,
јер он је наш најбо
љи голман. Нико
није као он, али
свима се деси да
погреше и не сме
мо зато да се
љутимо једни на
друге, рекао је
навијач „Борца“
Бранислав Радоса
вљевић
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Штуцала му мајка

дувек сам се питао која то мука нате
ра неког човека да постане фудбал
ски или кошаркашки судија. Бавити се
овим позивом у Србији је, најблаже речено,
незахвално. Који су то мотиви? Да ли је
добра лова? Изазов?
Не познајем много судија, а и они које
знам, тај посао обављају хонорарно и не
ложе се превише. У ствари, колико сам схва
тио, сви они, било професионалци или неки
који суде ниже лиге, се баве неким другим
пословима, а ово им дође као споредна
активност. И тако је свуда у свету. Неки фуд
балски арбитри су, на пример, доктори и
адвокати. И таква каријера и обавезе их не
спречавају да се професион
 ално баве овим
послом и да деле правду на неким од најбит
нијих мечева на европској и светској сцени.
Али да се вратимо ми у наше двориште.

делиоце правде мало релаксиранија с обзи
ром на то да су трибине прилично удаљене
од терена, па је тешко зафрљачити нешто и
бити прецизан, те погодити нечију главу. Али
ту на сцену ступају играчи и њихови трене
ри, који се утркују у томе ко ће сочнију псов
ку упутити према судији. У свом том лудилу,
неко мора да се одважи и да прихвати одго
ворност, изађе на терен, узме пиштаљку у
уста и покуша да дели правду. Незахвално.
Наравно, сведоци смо и ситуац
 ија када су
људи у црном у потпуности заслужили то
што им се дешава. Довољно је само навести
пример фудбалског судије Срђана Обрадо
вића, који је осуђен на 15 месеци затвора и
забрањено му је да се бави фудбалом у
наредних 10 година, због „злочина“ који је
починио на утакмици између суботичког
Спартака и Радничког из Ниша.

Интересантно је, међутим, да се инциденти и напа
ди на судије ретко кад дешавају када наши клубови
играју у Европи. И ту, у ствари, лежи срж проблема.
А можда и решење истог. Када клубови играју у
Европи, казне везане за испаде навијача су дракон
ске. И гле чуда, одједном су сви мирни к’о бубице.
Удариш лепо по џепу, па да видиш како се и од нај
већег дивљака постаје господин
Судити у Србији фудбал или кошарку је
посве стресно занимање. Ако изуз мемо
стандардни сценарио, псовке, увреде и шту
цање несрећникове мајке сваке недеље
поподне, ту је и аспект физичке угрожено
сти. И ако је то нешто што може да се очеку
је у нижим лигама, где ти је једини спас бег у
кукурузе, фасцинантно је то што и у најви
шем рангу такмичења арбитри излазе на
терен са главом у торби.
Сви смо били сведоци недавних немилих
догађаја у финалној серији кошаркашке АБА
лиге. Док просечан, иоле исправан човек,
гледа све те испаде навијача преко малог
екрана, у стомаку му се ствара неки осећај
мучнине и гађења. Просто се запиташ: јебо
те где ја живим? Какав је то матрикс? Јел то
Србија? Јел смо ми стварно такви дивљаци?
И што је најгоре од свега, то је неки свет који
није баш млад. Тачније, већ формирани
људи које вероватно код куће чекају жена и
деца. Али то их не спречава да острашћени
и пуни мржње псују мртву мајку, пљују судије
и гађају их упаљачима и мобилним телефо
нима.
Ништа боља ситуација није ни када наши
„вечити“ пикају фудбал. Тамо је ситуац
 ија за

И

нтересантно је, међутим, да се инци
денти и напади на судије ретко кад
дешавају када наши клубови играју у
Европи. И ту, у ствари, лежи срж проблема.
А можда и решење истог. Када клубови
играју у Европи, казне везане за испаде
навијача су драконске. И гле чуда, одједном
су сви мирни к’о бубице. Удариш лепо по
џепу, па да видиш како се и од највећег
дивљака постаје господин. Проблем је само
што та правила не важе у домаћим такми
чењима. Тачније, нема ко да кажњава. У
ствари, има, али неће. Јел мислите да се
петарде, топовски удари, бакље и остали
реквизити уносе на спортски догађај у гаћа
ма? Не будите наивни. Клубови јако добро
знају шта се дешава на трибини, али не
реаг ују. Не реагује ни држава. Друга је ситу
ација кад се игра у Европи, јер тад је улог
много већи.
Када се све ово узме у обзир, долази се
до закључка да су судије у Србији пре свега
велики ентузијасти, који свој посао раде из
љубави према спорту. Ако се и нека лова
намакне, не верујем да је велика. Ако си
поштен, наравно. Али глава је у торби у
много случајева. И то је оно што је жалосно.
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АЛЕКСАНДАР САША СМИЉАНИЋ, НЕКАДАШЊИ КОШАРКАШ „СРЕМА“ И „ЗЛАТНИ“
РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ СР ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сећање на романтично доба
митровачке мушке кошарке

Браћа Александар и
Иван Смиљанић
несумњиво су дали
играчки, тренерски, и
организациони допри
нос историји и резул
татима „Срема“. Алек
сандар је на плејмеј
керској позицији
направио изузетну
каријеру и једини је
митровачки кошаркаш
који је донео златну
медаљу са светског
кошаркашког првен
ства. Играо је у време
кад је Митровица
„дисала“ за мушки
кошаркашки клуб.
Жеља му је да се
мушка кошаркашка
прича у граду „подиг
не“ на ранији ниво

Александар Саша Смиљанић, један од кошаркашких симбола Митровице
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Минула такмичарска сезона у којој су
многи сремскомитровачки екипни спорто
ви забележили вредне резултате није била
успешна за мушки кошаркашки спорт. Тре
нутно стање у Кошаркашком клубу „Срем“
најбоље описује чињеница да је сениорска
екипа овог клуба у последњој утакмици
овогодишњег плеј - аута изгубила службе
ним резултатом јер није било могуће оку
пити довољно играча за једну „петорку“.
Зато се у покушају да напишемо неколико
афирмативних новинских стубаца о некад
најпопуларнијем спорту у граду „хватамо“
за приче из богате спортске ризнице КК
„Срем“ – из времена када је Митровица
била град мушке кошарке.
Играчки, тренерски, и организацион
и
допринос историји и резултатима „Сре
ма“ несумњиво су дали браћа Александар
и Иван Смиљанић. Иван је за тренерским
кошаркашким „хлебом“ отишао у далеки
Маурицијус док млађи брат Александар,
годинама уназад живи у Београду и тренут
но је клупски оперативац и тренер млађих
категорија у Кошаркашком клубу „Динамик“.
Кроз разговор са Александром, који је на
плејмејкерској позицији направио изузетну
каријеру и једини је митровачки кошаркаш
који је донео златну медаља са светског
кошаркашког првенства, евоцирамо успо
мене на крај осамдесетих година када се на
паркетима митровачких фискултурних сала
формирала генерација кошаркаша чијих се
имена и надимака и данас добро сећамо.
– Дефинитивно је то време било друга
чије и тешко га је поредити са данашњим,
јер ми смо као клинци тада имали само
школу и тренинге. Кад ниси у школи, био
си на тренингу. Свакодневно смо „јурца
ли“ за лоптом и бавили се разним спорто
вима, попут баскета или фудбала. И хокеј
смо играли када се зими смрзне вода на
каналу у Блоку Б, где смо моји другари и
ја одрастали. Данашњи клинци у старту
су „хендикепирани“ јер у најлепшем пред
школском и школском добу проводе време
затворени, поред интернета, игрица и дру
штвених мрежа. Наше генерације су „тера
ли“ са улице а сад је обрнуто – децу морате
„терати“ да изађу напоље, каже Алексан
дар Смиљанић.
Као један од талената рођених 1976.
године прве играчке кораке начинио је у
Основној школи „Јован Поповић“. Нада
рене „Поповићевце“ окупио је и трени
рао наставник физичког васпитања Раде
Милић.
– Крајем осамдесетих година у Срем
ској Митровици већ се играла квалитетна
кошарка и ми смо као клинци у хали ТШЦ
редовно гледали утакмице „Срема“ у коме
су тада играли Драгишић, Миша Кузминац
- Муња, Пера Јурић и Бранислав Грозда
нић – Шурјак. Касније кроз смену генера
ција долазе Драган Лазаревић, мој брат
Иван, Мита Радојевић и други. Машта
ли смо да постанемо играчи првог тима.
Ја сам у друштву нешто старијих играча
у то време тренирао у селекцији „Срема“
у „Змајевој“ школи. Екипу су тада водили
митровачки мајстори кошаркашког заната,
пре свега чика Бошко Степановић. Са нама
је индивидуално радио и Јосип Думанчић
– Џоз а касније долази и Глигорије Гига
Рацковић са којим смо радили у том јуни
орском узрасту. То је био озбиљан рад уз
дисциплину и чврста правила којих смо
се придржавали. Ова екипа дала је много

Крајем осамдесетих
година у Сремској
Митровици већ се
играла квалитетна
кошарка и ми смо као
клинци у хали ТШЦ
редовно гледали утак
мице „Срема“ у коме
су тада играли Драги
шић, Миша Кузминац
- Муња, Пера Јурић и
Бранислав Грозданић
– Шурјак. Касније кроз
смену генерација
долазе Драган Лазаре
вић, мој брат Иван,
Мита Радојевић
и други
Ова екипа дала је мно
го познатих првотима
ца „Срема“ попут Вла
димира - Калија Вла
дисављевића, Огњена
Викићевића, Виктора
Орловића, Дејана Сте
фанија, Ђорђа Симо
вљевића, Ивана Сала
ја и касније Алексан
дра Матића. Од овог
кошаркашког подмлат
ка формирала се ква
литетна генерација
која ће у првом тиму
„Срема“ играти Б
лигашке утакмице
пред препуном халом
„Пинки“. Имали смо
ветар у леђа јер је
Митровица тада „диса
ла“ за наш мушки
кошаркашки клуб а и
ми смо се као екипа
држали заједно
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познатих првотимаца „Срема“ попут Вла
димира - Калија Владисављевића, Огње
на Викићевића, Виктора Орловића, Дејана
Стефанија, Ђорђа Симовљевића, Ивана
Салаја и касније Александра Матића. Од
овог кошаркашког подмлатка формирала
се квалитетна генерација која ће у првом
тиму „Срема“ играти Б лигашке утакмице
пред препуном халом „Пинки“. Имали смо
ветар у леђа јер је Митровица тада „диса
ла“ за наш мушки кошаркашки клуб а и ми
смо се као екипа држали заједно. Имали
смо одличан однос и дружења после утак
мица, каже Саша Смиљанић који је са сво
јим саиграчима и тренерима исписао део
историје клуба који ће уз неколико падо
ва и успона као најпопуларнији спортски
колектив у Сремској Митровици играти у
некадашњој савезној а данас регионалној
српској кошакрашкој лиги.
Момци у жуто - црним дресовима, зашто
не рећи, били су годинама најпопуларнији
међу девојкама у граду. Упркос гужвама на
митровачким баскет теренима, број заин
тересованих и квалитетних клинаца спрем
них да до краја „гризу“ у дресовима попу
ларног клуба, постао је све мањи. Чини
се да је крајње време за нова решења и
добре идеје.
– Мислим да Митровица заслужује клуб
који ће имати стабилног Б лигаша јер имамо
све услове за то. Најважније је да кошарка
шки спорт буде заступљен у школама, јер
се тако најбоље проналазе и селектирају
талентована деца. Финансијска средства
играју битну улогу, али није све до сред
става јер много тога зависи од добре орга
низације и систематичног приступа. Рад,
посвећеност и стрпљење свакако морају
дати резултат. Не може се без квалитетне
пионирске, кадетске и јуниорске селекци
је. Њихови играчи морају имати изграђен
мотив и жељу да дођу до најбољег, сениор
ског тима. У првом сениорском тиму мора
ју играти најискуснији играчи и преностити
знање и искуство млађима, тврди Саша
Смиљанић који не бежи од могућности да
помогне свом матичном клубу и граду из
кога је потекао.
– Митровица је мој град и волео бих да
се поново „подигне“ та кошаркашка прича.
Добар план подразумевао би скаутинг у
целом регион
 у који иначе има добар поло
жај и увек је био пун талената. Могло би
се порадити на томе да сениорски тим
брже уђе у вишу лигу и буде прави узор
и циљ клинцима који треба да напредују.
То свакако не може бити „инстант“ прича,
већ је потребно да прође неко време како
би се показали резултати. Добар пример
су резултати женске кошаркашке екипе
„Срема“ која има здраву спортску причу и
она очигледно траје. Женски клуб сад има
услове да направи још бољу сениорску
екипу и могуће је да ће - ако овако наста
ве, играти у највишем кошаркашком ран
гу. Дакле, потребни су посвећени тренери
и само добар рад на терену, ако треба и
два пута дневно, уз пријатељске утакми
це које за младе играче и те како важне.
Добра организација подразумева да се
можда пронађе и неки спонзор или да се
играчима обезбеде повољни услови сме
штаја или школовања. У млађим катего
ријама није тако битан резултат колико је
важно да формирани играч из кадетске или
јуниорске категорије једног дана буде спре
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Од паркета „Поповићеве“ и „Змајеве“ школе
до победничког постоља на светском првенству
Из свог матичног клуба у Сремској
Митровици Александар Смиљанић је
већ у трећој години средње школе кре
нуо у далеки кошаркашки свет. Прешао
је најпре у екипу комшијског БФЦ - а из
Беочина у коме је провео две године под
тренерском палицом Мирослава - Муте
Николића после чега је обукао дрес ФМП
- а из Железника где се, према сопстве
ној тврдњи за четири године потпуно
кошаркашки афирмисао и постао један
од носилаца игре тима из београдског
приградског насеља. Наредни Салетов
изазов био је подгоричка „Будућност“,
екипа у којој је осетио сласт играња у
најбољем кошаркашком континентал
ном такмичењу - Евролиги. Инострану
каријеру започео је одласком у Грчку. У
атинском „Марусију“ где је под стручним
вођством Панајотиса Јанакиса, легенде
грчке кошарке играо пуне две године.
Један од његових саиграча из тог вре
мена био је тада млади Василис Спану
лис, један од најбољих европских играча
свих времена. Александар Смиљанић
2006. године постао је играч „Партиза
на“, клуба који је као шеф струке тада
водио Душко Вујошевић. У квалитет
ном саставу са Дејаном Милојевићем,
Камингсом, Божићем, Пековићем и дру
гима био је првак државе. Део иностране
каријере провео је у екипама „Локомо
тива“ Ростов и „Аутодор“ из Саратова у
Русији и „Политехни“ из Љвова у Украји
ни. Каријеру је завршио на Кипру у клубу
„Енад“ где га је довео саиграч из „Сре
ма“ Саша Матић који је живео у Никози
ји. У млађим категоријама Смиљанић је
носио дрес југословенске репрезентаци
је и освајао битне трофеје попут оног на
Универзитетским играма у Пекингу 2001.
године. Један од најбитнијих момената
каријере кошаркаша из Сремске Митро
вице био је позив репрезентације Саве
зне Републике Југославије за Светско
кошаркашко првенство 2002. године у
Индијанаполису. Селектор Светислав
Пешић повео је пут Америке „страшну“
ман да обуче сениорски дрес. Тако је бар
било у наше време код чика Бошка, Гиге
или Џоза. Ми смо у млађим данима игра
ли лигу основних школа и тамо смо пока
зивали вољу, таленат и жељу да идемо

Сале Смиљанић у дресу репрезентације Југославије и грчког Марусија са својим
саиграчем Василсом Спанулисом, до недавно најбољим кошаркашем Европе

кошаркашку екипу која је успела да
савлада домаћи „дрим тим“ и касније
се домогне нове светске титуле. Сале
Смиљанић је преко Б репрезентативне
селекције дошао до припрема са првим
тимом. Екипа од 13 играча две недеље
је играла припремне утакмице у САД-у
да би непосредно пре светског шампи
оната списак био сведен на 12 играча.
Александар је као тринаести играч остао
уз екипу и по жељи стручног штаба тре
нирао је и радио са тимом југословенске
репрезентације, помажући у скаутингу
и увежбавању акција за утакмице. Са
победничког постоља у своју Митровицу
вратио се са златним одличјем на гру
даље. „Срем“ би као клуб могао преуз ети
„пелцер“ женске кошарке, одбојке и других
успешних спортова који су за себе везали
већи број перспективних играча, закључује
наш саговорник.
Дејан Мостарлић

Тренерска каријера
Тренерску лиценцу стекао је пре пет
година, али је како каже, себе „тражио“
као оперативца и спону између „терена“
и управе клуба. У једном моменту, пре
неких седам година Саша је годину дана
био на челу „Срема“. Тада је на клупи овог
тима седео његов брат Иван Смиљанић.
Уз добру логистику и подршку локалне
самоуп
 раве и тадашњег градоначелника
Бранислава Недимовића момци у жуто црним дресовима тадашња екипа оства
рила је одличан пласман у горњем делу
друголигашке табеле. Идеја браће Сми

љанић и људи из управе клуба о ства
рању базе младих играча и формирању
сталних тимова млађих узрасних катего
рија није доживела потпуну реализацију.
На позив свог некадашњег тренера Муте
Николића Александар Смиљанић отишао
је у београдски КК „Динамик“ где је анга
жован најпре као тим менаџер, да би про
шле године преузео део млађих селекци
ја овог клуба. Са пионирима „Динамика“
већ је постигао добре такмичарске резул
тате и учешће на завршном турниру уз
најквалитетније српске клубове.

дима, дочекан како и доликује светским
шампион
 има.

Александар Смиља
нић 2006. године
постао је играч „Пар
тизана“, клуба који је
као шеф струке тада
водио Душко Вујоше
вић. У квалитетном
саставу са Дејаном
Милојевићем, Каминг
сом, Божићем, Пекови
ћем и другима био је
првак државе. Део
иностране каријере
провео је у екипама
„Локомотива“ Ростов
и „Аутодор“ из Сара
това у Русији и „Поли
техни“ из Љвова у
Украјини. Каријеру је
завршио на Кипру у
клубу „Енад“ где га је
довео саиграч из „Сре
ма“ Саша Матић који је
живео у Никозији

M NOVINE

15. JUN 2022.

ФК „ИНЂИЈА“

Голић и Драгољић
предводиће
стручни штаб

Фудбалски клуб „Инђија“ у новој прво
лигашкој сезони са клупе ће водити дво
јац Јован Голић и Горан Драгољић. Пре
ма информацијама до којих смо дошли у
ФК „Инђија“, завршени су преговори око
именовања новог шефа стручног штаба
у Фудбалском клубу Инђија. Челни људи
поменутог прволигаша одлучили су се за
стручњаке из својих редова, те би некада
шњи играч, капитен и касније један од тре
нера у редовима „зелено - белих“, Јован
Голић, требао да замени Милана Куљића
који је дао оставку на место шефа стручног
штаба. Како је најављено из Клуба, очекује
се да ће двојица стручњака бити ускоро и
званично представљена медијима и фуд
балског јавности.
За сада остаје питање са којим играчима
ће Голић и Драгољић радити у припремном
периоду. Већина играча имају „јаке“ уговоре
са прволигашем из Инђије. Међутим, један
од њих, Никола Вукајловић, већ је напу
стио Градски стадион и придружио се кру
шевачком „Напретку“. Он је, уједно, и прво
појачање у овом суперлигашком клубу, а у
последњој сезони у „зелено -белом“ дресу
имао је запажену улогу, уз два постигнута
гола. Игра на позицији левог бека, а његове
партије ће се сигурно дуго памтити у Инђи
ји. Иначе, такмичарска сезона код прволи
гаша стартује 6.августа утакмицама првог
кола.
М. Ђ.

45

ЏУДО КЛУБ ЛСК

Полетарци
освојили медаље

Првенство војводине у џудоу за старије
полетарце одржано је 12. јуна у Степанови
ћеву. Учествовало је 126 такмичара.
Такмичари Џудо клуба ЛСК Лаћарак осво
јили су четири освојене медаље и једно пето
место. Борци који су опет донели одличја и за
које ће се тек чути су Димитрије Опачић прво
место (до 46 кг), Тамара Крстић друго место
(25 кг), Немања Витасовић треће место (до
50 кг), Жељка Пурешевић треће место (до
28 кг) и Алексеј Штбачки пето место (до 34
кг). Тренери клуба Милан Јоветић и Никола
Антонић су презадовољни успехом нових
нада Џудо клуба ЛСК Лаћарак.

САВАТЕ БОКС КЛУБА „СПАРТАК СМ“
Јован Голић

Алекса Лукић
освојио ново злато

ВОЈВОЂАНСКА ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА

Одбојкаши
из „Бајићеве“ други
Дечаци из сремскомитровач
ке Основне школе „Слободан
Бајић Паја“ још једном су пока
зали да се у њиховој сали игра
одлична мушка одбојка. Пред
вођени наставником физичког
васпитања и тренером Зораном
Ковачићем са недавно одржане
9. школске олимпијаде Војводи
не у Зрењанину вратили су се
као одбојкашки вицешампион
 и,
постигавши историјски успех на
такмичењу које се одржава сва
ке четврте године. Након победа
над школским екипама из Жити
шта и Сомбора максималним
резултатима (2:0), уследило је
финале са школском екипом из
Старчева, чији су дечаци били
бољи у оба сета и коначним
резултатом 2:0 (25:15, 25:21)
дошли су до победничког пеха
ра.
За митровачке „Бајићевце“
играли су Д. Тадић, Д. Веско
вић, М. Грбавац, Л. Ковачић, П.
Андријевић, О. Недељковић, Л.
Палковљевић, О. Лаушевић, С
Милић, Д. Курјак.
Д. М.

Вицешампиони школске олимпијаде Војводине

На Купу Војводине који је 12. јуна.
организован у Жабљу такмичари Сава
те бокс клуба „Спартак СМ“ из Сремске
Митровице освојили су две медаље.
Алекса Лукић био је најбољи у конкурен
цији јуниора до 65 килограма, док је Ања
Лукић у конкуренцији сениорки била дру
га у категорији до 56 килограма и освоји
ла је сребрну медаљу.
Алекси је ово било контролно такми
чење пред одлазак у Аустрију (Weiz) на
предстојеће Европско Првенство за јуни
оре. Такмичара из Сремске Митрови
це очекују и припреме репрезентације
Србије како би се избрусила што боља
форма пред сам одлазак на Европско
првенство, кажу у клубу.

М. Н.
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VREMEPLOV
15. јун
1982. Аргентинске снаге на
Фокландским острвима пре
дале су се Британцима. Тиме
је окончан рат у којем је поги
нуло око 1000 људи.
1992. Српски књижевник
Добрица Ћосић изабран за
првог председника СР Југо
славије.
16. јун
1958. Обешен Имре Нађ, пре
мијер Мађарске у време анти
комунистичке побуне 1956,
коју су угушиле совјетске тру
пе. Нађ тада ухапшен и на
монтираном процесу осуђен
на смрт због издаје. На исти
дан 1989. пола милиона
Мађара у Будимпешти прису
ствовало његовој поновној
сахрани уз државне почасти.
17. јун
1579. Енглески морепловац и
гусар Френсис Дрејк прогла
сио суверенитет Енглеске над
Њу Албион
 ом, данас Кали
форнијом.
1944. Исланд постао незави
сна република пошто су њего
ви становници на референду
му одлучили да се одвоје од
Данске.
18. јун
1583. У Лондону издата прва
полиса животног осигурања у
свету.
1815. У бици код Ватерлоа у
Белгији удружене британске и
пруске трупе под командом
британског и пруског војсково
ђе Велингтона и Блихера
потукле Наполеон
 а Бонапар
ту.
19. јун
1885. У Њујорк стигла Статуа
слободе, поклон Француске.
1961. Откривањем натписа са
именом Понтија Пилата на
ископини римског храма у
Цезарији први пут нађен
доказ да је он постојао.
20. јун
1459. Турци заузели утврђени
град Смедерево, последње
упориште српске средњеве
ковне државе, чиме је она и
формално изгубила само
сталност и пала под власт
Османлијског царства.
1992. Лидери Чешке и Сло
вачке Вацлав Клаус и Влади
мир Мечијар постигли договор
о подели Чехословачке у две
државе.
21. јун
1945. Јапанске трупе на остр
ву Окинава, које је служило
као последња одбрана Јапа
на у Другом светском рату,
предале су се Американцима.
1970. У финалу светског фуд
балског првенства Бразил је у
Сјудад Мексику победио Ита
лију са 4:1 и постао први тро
струки освајач трофеја Жила
Римеа.
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HOROSKOP
ОВАН: Потребно је
да се растеретите од
дод атн их обавез а,
али немате довољно
енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу и без
сувишних питања прихватите све
корисне сугестије или речи крити
ке које вам упућују блиски сарад
ници. Желели бисте да успоста
вите бољу контролу над новим
догађајима у љубавном животу.

ВАГА: Понекад треба
прихватити оне најте
же околности, како
бисте себи и другима
доказали да сте довољно дора
сли пред најразличитијим изазо
вима. Ослоните се на своју инту
ицију. Уз блиску особу све може
те да превазиђете на добар
начин, нека вас правилно дози
рање мудрости, емоција и стре
са наведу на заједничка љубав
на решења.

БИК: Јасно вам је да
околина од вас очеку
је да се непрекидно
истичете са посебним
резултатима и да увек остављате
неки величанствени утисак. Тре
нутно постоје комплик оване
околности са којима ћете морати
да се суочавате без одлагања.
Посебно вам прија породична
хармонија и нечије присуство, јер
на тај начин можете да остварите
бољу психолошку равнотежу.

ШКОРПИОН: Нек о
вам даје корисне
информације и на
так ав нач ин вам
помаже да правилније процењу
јете пословне могућности. Јасно
вам је да заједнички договори
представљају позитиван помак у
решавању важних пословних
или приватних интереса. Сло
бодно изразите нека своја поти
снута осећања или намере. Учи
ните неки посебан гест пажње
према свом партнеру.

БЛИЗАНЦИ: Потру
дите се да успешно
спроведете све своје
идеје и планове у
дело. Важно је да поред себе
имате особу од поверења и тим
проверених сарадник а за које
вас везују заједнички интереси. У
љубавном односу, немојте уза
лудно покушавати да мењате ток
ствари које не зависе од ваше
воље.
РАК: На врло ефика
сан начин умете да
спроведете различита
прав ил а
успеш ног
пословања, која остављају озби
љан и позитиван утисак на вашу
околину. Потрудите се да поти
снете свој професионалну сујету
када се јавно полемише о пра
вилном вредновању нечијих
заслуга. Пролазите кроз различи
те фазе емотивног расположења.
ЛАВ: Делујете веома
опрезно и не желите
превише да ризикује
те у пословно-финан
сијским преговорима. ипак,
мораћете да се суочите са неким
изазовима који нису по вашој
вољи. Затражите на време добар
савет од једне старије особе. На
крају све ће се решити на добар
начин или у вашу корист. При
жељкујете више разумевања или
нежности у љубавном односу.
ДЕВИЦА: Доносите
низ важних одлука и
делујете одлучно у
својим
нам ер ам а
пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оно што сте уговарали у проте
клом периоду. Нема потребе да
се расправљате са неистоми
шљеницима и да губите време
на неке споредне ситуације.
Имате добар осећај, а љубавни
догађаји које наслућујете наја
вљују срећан расплет у односу
са вољеном особом.

СТРЕЛАЦ: Делујете
врл о
амб иц ио з но
пред својом околином
и свима јасно дајете
до знања, да не желите да вам
се неко супротставља по било
којој основи. Пажљиво процени
те ситуације које захтевају неки
вод ризика или веће улагање
новца. Неопх одна вам је поро
дична хармонија и нечије прису
ство како бисте остварили бољу
психолошку равнотежу.
ЈАРАЦ: Добре идеје
које имате захтевају и
ширу подршку од оне
коју тренутно уживате
у кругу сарадника. Све што жели
те можете и да остварите, али уз
асистенцију и нечију подршку.
Будући да ви сјајно функцион
 и
шете у партнерству, потрудите се
да око себе окупите особе од
поверења. Довољно сте вешти
да приволите вољену особу на
неке своје замисли.

Crkveni
kalendar
Среда, 15. (2) јун
Свети Никифор; Свети свеште
номученикк Ерезмо Охридски
Четвртак, 16. (3) јун
Свети мученик Лукилијан и дру
ги с њим
Петак, 17. (4) јун
Св. Митрофан; Св.мир.Марта и
Марија; Св.Јованикије Црног;
Св.свештмуч Ђорђе (Богић)
Субота, 18. (5) јун
Св. свештмуч.Доротеј; Препо
добни Петар Коришки (Оданије
Педесетнице)
Недеља, 19. (6) јун
Преподобни Висарион: Препо
добни Иларион Нови (Петров
ске покладе)
Понедељак, 20. (7) јун
Свети свештмученик Теодот
Анкирски (Почетак поста)
Уторак, 21. (8) јун
Свети свештмученик Теодор
Стратилат

Колач
са кокосом
Састојци: јаја 3 комада, шећер
у праху 150 гр, маслац 100 гр –
мекан, брашно 170 гр, свеже мле
ко 5 кашика, прашак за пециво 1
кесица, ванила 1 кесица, кокосово
брашно 200 гр, суво грожђе 1/2
шоље.

ВОДОЛИЈА: Делујете
врло енергично пред
својом околином и
успевате да усклади
те различите пословне интересе.
Стало вам је да већину ствари
држите под контролом, као одраз
свог пословног престижа. У вели
чанственој комбинацији изражај
не маште и заводничких способ
ности пред партнером добијате
све што пожелите.

Припрема: Умутите маслац са
шећером док не добијете мекан
крем. Уз мешање додајте једно по
једно жуманце, па млеко и ванилу.
На крају додајте брашно, прашак
за пециво и суво грожђе и проме
шајте. Посебно умутите беланца у
чврст снег, помешајте са кокосо
вим брашном и одвојите мало за
украс. Смесу од беланаца и коко
са пажљиво додајте у другу смесу
и мешајте док се добије глатко
кокосово тесто. Ставите колач да
се пече у умерено угрејаној рерни
док не буде готов. По жељи се
маже џемом по избору и посипа
кокосовим брашном.

РИБЕ: Имате добар
предосећај и успех
вам се налази на
дохват руке. највише
ће вас обрадовати финансијско
побољшање и бољи материјал
ни стандард. Не само да имате
добре пословне процене већ
добијте и нови број присталица,
тако да у већини ситуац
 ија про
лазите лакше од других. Осећате
да се налазите на емотивној пре
кретници.

• Ако си низак, ништа ти
не фали. Али ако си зао
онда си баш мали.
• Ако видиш пријатеља
без осмеха, поклони му
свој!
• Учини нешто за домо
вину – емигрирај!
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Контролишите своје
компјутере док они нису
почели да контролишу вас
„У двехиљадитој години, сви ћемо
бети господини, јешћемо бомбоне и
чоколаде, а роботи ће да раде“. У гла
ви ми одзвања и мелодија ове песми
це Миње Суботе. Било је то у другој
половини прошлог века, када је две
хиљадита још била далека будућност.
Сада када је конкретно та година
готово далека прошлост, видимо да је
било доста пророчког, чак и у дечјим
песмицама. Дакле, раде ли роботи?
Раде. Само што ми баш не једемо
бомбоне и чоколаде, што због шеће
ра, што због линије, а што и због тога
што нам није до тога.
Увек су ме помало плашила пред
виђања будућности. И на личном и на
ширем плану. Оно што ће бити, биће,
чему радозналост. Али, све што смо
гледали у научно фантастичним фил
мовима пре 20 – 30 година, све нам
се то скоро и дешава. И најцрња дис
топија постаје реалност. И Орвел и
Хаксли, и ратови светова, све ће то
бити, а и било је.
Елем, шта сам хтела да кажем?
Ништа о роботима, већ о компјутери
ма. Имала сам пре неколико дана
горко искуство и схватила шта може
да се деси ако не контролишеш ком
пјутер. Ако све што он ради, а много
тога заиста може да уради, узимаш
здраво за готово. Кад комјутер побр
љави и направи необјашњиву грешку,
а ти не уочиш то на време, а још ако
се то тиче јавних прихода, е онда ти
треба пола тоне папира и милион
печата да то исправиш. Признајем,
много сам се опустила. Имам рачуна
ре, апликације, програме, конекције...
немам мозга, очигледно. А нема ни
комјутер, он ради бинарно, један,
нула ... нула, један... За њега имам
оправдања, док за себе то не бих
могла рећи. Међутим, дигитални свет
нас меље и затупљује упркос томе
што смо се надали да ће нам живот
бити лакши. Можда јесте лакши, али
чини ми се да није безбеднији. ’Ајде
да кренемо од обичних ствари, када
бисте случајни изгубили мобилни
телефон, да ли бисте се сетили броја
телефона било кога ко вам је важан?
Да ли знате, из прве, и сопствени број
телефона? Да ли бисте могли напа

мет да издиктирате број вашег мужа,
детета, пријатеља? Ја не бих. И када
бих остала без свог телефона, џабе
би ми било што би ми неко понудио
телефон, не бих знала шта с њим да
радим. То је само ситница која пока
зује степен зависности. Нико више не
памти бројеве. Некад сам их имала
на десетине у меморији, али сад не.
Не треба ми, па што да замарам
целину мозга, што рек’о Радован Тре
ћи. Много тога ми данас не радимо,

Дигитализација јесте
невероватно олакшала
многе ствари, али је и
невероватно искомли
ковала исте те ствари
уколико дође до неког
кврц. А кврц је овде ко
добар дан. И не само
овде. Мене ’вата стра
ва од будућности и
компјутера, још од кад
је Дип Блу победио
Каспарова. То је био
початак сумрака чове
чанства. Само да не
падне тотални мрак,
као у „Побеснелом
Максу“

не памтимо, јер нам не треба. Осла
њамо се на апликације, испрограми
рани смо до бесвести, купујемо онлај,
плаћамо онлај, школујемо се онлајн,
заказујемо прегледе код лекара, за
личне карте и пасоше, конкуришемо
за посао. И уопште, све је онлајн, док
има струје. Дигитализовани смо преко
сваке мере и укуса. И онда кад се
деси кврц, јој мени. Постоји негде
неки мнооого велики и јак компјутер
који води евиденцију о радном стажу,
на пример. Више вам не треба ни

радничка књижица, ни м4 образац,
ништа. Све иде комјутерски, дигитал
но, а ја се питам шта ће се десити кад
на пример за 30 година неко буде
морао у пензију, а нема буквално и
један папирић, ни један печатић,
ништа нормално чиме би могао да
докаже било шта. А верујем да ће
морати да доказује, јер цела ова моја
прича и ламентирање о дигитализа
ције је почело управо због мог про
блема и погрешних података у вези
уплате доприноса за пензион
 о осигу
рање. Дакле, имамо сервере и рачу
наре и подразумева се да они не
праве грешке. Погрешно се подразу
мева, ја да вам кажем. Нема без
папира и печата среће на овим про
сторима. Дигитализација јесте неве
роватно олакшала многе ствари, али
је и невероватно искомликовала исте
те ствари уколико дође до неког кврц.
А кврц је овде ко добрар дан. И не
само овде. Мене ’вата страва од
будућности и компјутера, још од кад је
Дип Блу победио Каспарова. То је био
початак сумрака човечанства. Само
да не падне тотални мрак, као у
„Побеснелом Максу“.
Уопште, мени није јасно чему та
људска потреба да вечито нешто убр
зава, скраћује, тражи пречице, штеди
време. Верујем да смо у последњих
двадесет година уштедели милијаре
ди и милијареде сати самом чињен
цим да рачунари одрађују велики део
онога што се радило пешке. Али ко је
имао користи од тих уштеђених мили
јарди? Да ли смо постали, као чове
чанство, образованији, софистицира
нији, културнији. Где смо заправо уту
цали те уштеђене сате? У играње
компјутерских игрица, рецимо? Дели
мично, а делимично у четовање, тви
тивање и остало фејсбучење. Тако да
је то од прилике ситуац
 ија, кума дала,
кума узела. И без обзира што је кврц
увек могућ, мислим да је још важније
питање смисла те бесомучне дигита
лизације. А питање смисла ће доћи
на дневни ред. Кад тад. Запитаће се
неко будуће покољење, куд плови
овај брод. Мора, јер то јесте људски.
Много више од сервера, апликација,
конекција ... Човек није машина.

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

После пет година
поскупело одвожење смећа
На седници Општинског
већа Рума, која је одржана
9. јуна, дата је сагласност
на нови ценовник РЈ „Чистоћа“ ЈП „Комуналац“. Реч је о
промени цене која се односи
на услуге изношења и одвожења смећа, док трошкове
депоновања отпада на Регионалну депонију сноси оснивач овог предузећа, односно
Општина. Повећање цена
у просеку износи 25 процената, прерачунато номинално цене су веће за један
динар по квадратном метру,
а примењивале би се од 1.
јула, уз претходно потребно
„зелено светло“ одборника
СО Рума. Ваља указати и да
је ово прво повећање цена
од 1. јануара 2017. године.
Образлажући овај захтев,
директор ЈП „Комуналац“
Драган Панић је истакао
да је калкулација показала потребу за знатно већом
корекцијом цене од чак 78
процената, али да се, у
договору са локалном самоуправом, дошло до 25 процената.
– То значи да ће номинално сваки рачун бити увећан
за 1,03 динара по квадратном метру обрачунате површине стамбеног простора.
Значи, за стан или кућу од
80 квадрата рачун ће бити
увећан за око 80 динара.
Што се тиче села, тамо се
рачун калкулише по члану
домаћинства, тако да ће и
то увећање износити 39,72
динара по једном члану.
Ако домаћинство има два
члана, то је опет негде око
80 динара већи месечни
рачун, каже директор Драган Панић.
Он је најавио и нову
набавку контејнера и то
већих од оних који су сада
постављени по селима,
односно од седам кубних
метара. Наиме, постављени се брзо пуне, па уместо
два пута недељно, смеће
се одвози готово сваки дан,
што опет поскупљује рад
предузећа.
Председница
Општине
Александра Ћирић каже да
је један од разлога за повећање цене за услугу одвожења смећа и тај што је
затворена депонија у Руми и
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КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

„Владимир Влада Ћосић“
за репортажу објављену у писаним медијима
(штампа и интернет портали) за 2022. годину

Додељују се три награде које се састоје од повеље и новчаног износа. Новчани износ за прву награду је 500 евра, за другу 300 евра, а за трећу 200
евра.
Жири ће радити у саставу: Драгорад Драгичевић
(колумниста М новина), Жарко Ракић (новинар
и некадашњи уредник Политике), Чедомир Кецо (новинар и некадашњи директор новосадског
Дневника), Драгана Пејовић (новинар – уредник
у недељнику НИН) и Дејана Ивановић (новинар –
уредник у Политици).

Седница Општинског већа

Александра Ћирић

Драган Панић

Александра Ћирић:
Без дивљих депонија
У свим селима смо поставили контејнере како би
спречили стварање дивљих
депонија. Ми управо добијамо велика средства из Министарства заштите животне
средине за екологију, али
и из свог буџета издвајамо
значајна средства за санирање и затварање дивљих
депонија. Да бисмо спречили стварање дивљих депонија постављали смо по два

и више контејнера у месне
заједнице у зависности од
њихове величине. За то је
потребно малтене свакодневно одношење смећа,
што такође утиче на рад ЈП
„Комуналац“ у смислу веће
потрошња горива, а суочени
смо са тренутном ситуацијом увећања цена енергената, односно горива, каже
председница
Александра
Ћирић.

сада смеће одвози на Регионалну депонију „Срем Мачва“. Други разлог је што
се кренуло у свеобухватну
заштиту животне средине и
на скупштинским седницама је донет низ мера у том
правцу.
Она је најавила и скорашњи почетак изградње претоварне, односно трансфер
станице која ће се налазити
код румског азила. На ову
станицу, када буде завршена, грађани ће моћи довозити кабасти отпад који ће
потом „Комуналац“ одвозити на Регионалну депонију, те неће бити разлога за
стварање дивљих депонија.
Општинско веће је на
овој седници, дало и сагласност на ребаланс програма
пословања ЈП „Гас - Рума“
за текућу годину. Претходних година је већи број радника отишао у пензију, а
предузеће није обезбедило
њихову замену. За нормално одвијање процеса рада у
предузећу потребно је запослити више радника. Ребаланс програма пословања
се односи само на прерасподелу средстава одређених за старозапослене и
новозапослене раднике.
С. Џакула

Награда ће бити додељена први пут.
Позивају се новинари да објављене репортаже у
периоду од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022.
године у текстуалном и ПДФ формату шаљу на
e-mail адресу redakcija@m-novine.com са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Један аутор може да пошаље
више репортажа.
Награде ће бити уручене 1. октобра 2022. године
у Сремској Митровици.
Додатне информације на телефон 022/611-556 и
066/643-73-53.

