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КО СМЕ И ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА ДА КОРИСТИ ИМЕ И СИМБОЛЕ ГРА ДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА?

Велике недоумице око
тумачења скупштинске одлуке
Ником није забрањено да користи име
града, већ је потребно прибавити сагласност. Законом о локалној самоуправи
и статутом који је донет на основу закона, каже се да Скупштина града даје
сагласност за употребу назива. Све ово
се односи и на грб и на заставу, али то
се ређе користило, додао је секретар
Скупштине града Сремска Митровица
Милош Мишковић
Седмог јула ступила је
на снагу Одлука о употреби имена, грба и заставе
града Сремска Митровица,
која је претходно усвојена на седници Скупштине
града одржаној 30. јуна.
Велика дискусија и тумачење су се водили на друштвеним мрежама о овој
одлуци, а посебно о делу
који се односи на употребу имена града Сремска
Митровица на интернет
порталима,
страницама
и друштвеним мрежама.
Усвојена одлука регулише
употребу симбола града,
односно подразумева да
Скупштина града да сагласност на коришћење подносиоцима захтева. Један
број страница на интернету је изменио, односно
уклонио из назива име града, у страху од казнених
мера.
Одлука садржи комплетан начин употребе, начин
за добијање сагласности
за коришћење имена, грба
и заставе. С обзиром на то
да велики број страница и
профила на друштвеним
мрежама и интернет странама користи име града,
то је привукло је и највећу пажњу. Под употребом имена града Сремска
Митровица се подразумева коришћење назива
града „Сремска Митровица“ или његовог дела –
„Митровица“.
У одлуци се наводи између осталог да правно лице,
односно
предузетник,
оснивач интернет портала,
интернет странице и про-

фила, групе или странице
на друштвеним мрежама,
који жели да назив истог
садржи име града, дужан
је да прибави сагласност
Скупштине града Сремска
Митровица, путем захтева
и то пре регистрације.
– Сагласност на употребу имена града ће бити
дата уколико је делатност
од значаја за грађане, привреду и друштвене делатности и уколико подстиче
даљу афирмацију града,
унапређује културно стваралаштво и негује културну баштину, рекао је
секретар Скупштине града Сремска Митровица
Милош Мишковић.
Правна лица, односно предузетници који су

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).

Милош Мишковић

регистровали
пословно
име које садржи име града Сремска Митровица
дужни су да у року од 90
дана од ступања на снагу Одлуке поднесу захтев
ради прибављања сагласности. Тај рок је дат и
оснивачима интернет портала, страница и профила,
група на друштвеним мрежама.

Надзор и казне
Надзор над применом
одредби из одлуке врши
Градска управа, надлежна
за инспекцијске послове,
преко комуналног инспектора. Новчаном казном
од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако користи име
града у свом пословном
имену без сагласности
Скупштине града, као и
уколико не предузме мере
ради брисања имена града из пословног имена у
року предвиђеним према
решењу Скупштине града.
Казниће се и уколико грб
или заставу града употребљава супротно условима
из одлуке. За те прекршаје ће бити кажњен и пред-

Редакција М новина расписује

узетник са 50.000 динара,
али и физичко лице које
је оснивач интернет портала, интернет странице, или профила групе и
странице на друштвеним
мрежама и то са 30.000
динара. Они који су раније регистровали пословно
име које садржи име града Сремска Митровица,
а у року од 90 дана од
ступања одлуке на снагу
не поднесу захтев ради
прибављања
сагласности, казниће се новчаном
казном у висини од 50.000
динара. То важи и за осниваче портала, интернет
страница, профила, група
и страница на друштвеним мрежама.

–
Скупштина
града
пре одлучивања о захтеву прибавља стручно
мишљење од Комисије за
давање стручног мишљења о употреби имена, грба
и заставе града. Комисија
је дужна да мишљење о
захтеву достави Скупштини града у року од 15 дана
од дана пријема захтева.
Дакле, одлуком ником није
забрањено да користи
име града, већ је потребно прибавити сагласност.
Законом о локалној самоуправи и статутом који је
донет на основу закона,
каже се да Скупштина града даје сагласност за употребу назива. Све ово се
односи и на грб и на заставу, али то се ређе користило, додао је Мишковић и
нагласио да је потребно
прекинути обману грађана
и неинформисаност о овој
одлуци.
Скупштина града ипак
може на предлог комисије да ускрати подносиоцу
захтева право на употребу симбола и имена града,
уколико својим пословањем, односно активностима наноси штету и нарушава углед града.
А. Плавшић

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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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

П

редседник Вучић већ неко вре
ме не пропушта прилику да наја
ви повећање пензија од јанура
следеће године за 19,1одсто. У тону
његове објаве, који нам звучи на хит
ност, и подтексту економско-политич
ког тренутка, који нам се доима као
охрабривање, пензионерима је важна
и председникова нелагодност која им
се причињава док  хвали њихово роди
тељско стпрљење према држави и
њеној финансијској стабилности. Од
новембра 2018, наиме, од када се пен
зије исплаћују „неумањено”, држава је
успела да примањима охрабри и здрав
ство, и просвету, и војску, и полицију, и
државну управу, али су цене опет безо
бразно побегле „неумањеним” пензија
ма. Толико да се пензионерима причи
њава нелагодност државе, па и самог
председника, када им се саопштавају
повећања примања.
Вучићев пројекат финансијске ста
билизације државе почео је Законом
о привременом уређивању начина
исплате пензија, којим су од новембра
2014. до новембра 2018. пензионери
ма Србије, уз заштиту најсиромашнијих
категорија, умањена примања у корист
буџета Србије. Закон је образложен
потребом да се обезбеди финансиј
ска одрживост пензијског система, а
тиме и буџета Републике Србије. Већи
ну пензионера Србије није ни требало
убеђивати у оправданост ове Владине
одлуке јер се голим оком видело да
девастирана привреда Србије не може
да пуни пензиони фонд,   а Влада не
може без тешких последица по друге,
много угроженије, кориснике буџетског
новца да дотира фонд са 45 процената.
Пензиоенери Србије примили су
по овом закону 48 умањених пензија.
Неки су тужили државу све до Међуна
родног суда за људска права, који их је
одбио због формалне неискоришћено
сти уставне судске инстанце Републике
Србије. У току је понављање поступка,
коме правни стручњаци не предвиђа
ју успех, јер Законом о привременом

Зверад пуштена,
а камење везано
умањењу пензија није мењана сушти
на права из пензијског осигурања, није
мењан квалитет права прописаних
Законом о ПИО, само је успоставље
на правична равнотежа између општег
интереса заједнице и приватног инте
реса појединца. Према непоузданим
подацима, око сто хиљада пензионе
ра од укупно 800 хиљада „оштећених”
понавља или је позвано да понови ову
тужбу против државе.

Економисти који 2008.
нису драмили против
политичког
повећања
пензија без покрића сада
су забринути Вучићевом
најавом повећања од 19,1
одсто. Ако се гледа само
из њихових кабинета,
инфлација од 7,9 одсто
у 2021. години наспрам
повећања пензија од 5,9
одсто заиста није оправ
дање за скок пензија уна
пред, за „даљинско пре
сретање инфлације”.
Ако је законом о привременом ума
њивању пензија била успостављена
правична равнотежа између општег
интереса заједнице и приватног инте
реса појединца, у шта већина пензи
онера Србије и не сумња, једнако се
може рећи да је та равнотежа сада
нарушена на штету пензионера.
Од 2020. године пензије у Србији
обрачунавају се према тзв. швајцарској
формули, по којој се раст пензија равна
50 одсто према расту зарада и 50 одсто
према инфлацији. Због ниске инфлаци
је Влада је одустала од полугодишњег
равнања пензија према зарадама и
инфлацији и прешла на усклађивање

једном годишње.
Чак и у Фискалном савету, вазда
нарогушеном на повећање буџетске
потрошње, признају да повећање пен
зија од 5,4 одсто у 2020. и од 5,9 проце
ната у 2021. години није било довољно
и да би било коректно размотрити да
се због инфлације раст пензија ускла
ђује два пута годишње. Пошто зара
де расту а инфлација се контролише,
у Фискалном савету допуштају да би
било коректно кориговати швајцарску
формулу и повећати пондер зарада са
садашњих 50 на 60 или 65 процената,
а пондер инфлације смањити на 40 ли
35 одсто.
Економисти који 2008. нису драмили
против политичког повећања пензија
без покрића сада су забринути овом
Вучићевом најавом. Ако се гледа из
њихових кабинета, инфлација од 7,9
одсто у 2021. години наспрам пове
ћања пензија од 5,9 одсто заиста није
оправдање за скок пензија унапред,
за „даљинско пресретање инфлаци
је”. Изгледа, међутим, да председник
поштеније „чита” индекс раста цена
потрошачке робе од 7,9 одсто у 2021.
години. Живот пензионера Србије, наи
ме, није неопходно везан за целу листу
„потрошачке робе”, на којој су и ауто
мобили, и паметни телефони, и мод
на конфекција, можда и кавијар, већ
је претежно везан за онај деo листе
који одржава живот. Републички завод
за статистику објавио је податак да су
цене пољопривредних производа, што
ће рећи хране, у 2021. години повећа
не за 29,1 одсто. Воће на томе списку
поскупело за 50,3 одсто а поврће чак
за 55,4 досто.
Поскупљења у протеклом делу ове
године, види се голим оком, граниче се
са безобразлуком, па најављено „Вучи
ћево повећање пензија” није никакво
даљинско пресретање инфлације. Пен
зионерима се чини да председник види
што и они виде: да је зверад пуштена
а камење везано. Да ли је морало да
буде везано још пола године?
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Радови на изградњи моста

РЕШАВАЊЕ ВИШЕГОДИШЊЕГ ПРОБЛЕМА МАЧВАНА

Гради се нови мост на Богазу

Средином јуна су започети радови на
изградњи новог моста преко канала
Богаз. Реч је о веома важном пројекту
како за становнике Мачванске Митровице
тако и за оне из Салаша Ноћајског. Тај
мост повезује насеље Лопатовац, где
многи Мачвани имају њиве, са остатком
Мачванске Митровице, а ту се налази и
месно гробље. У четвртак седмог јула
градилиште су обишли заменик градона
челнице Сремске Митровице, Петар
Самарџић и чланови савета Месне зајед
нице Мачванска Митровица, међу којима
и народни посланик Томислав Јанковић
– Овај пројекат је плод сарадње између
Града Сремска Митровица и републичке
Владе. Захвалио бих се министру пољо
привреде, водопривреде и шумарства
Браниславу Недимовићу, који је помогао
да се читав процес убрза и да након
вишегодишњег чекања, Мачвани добију

Томислав Јанковић

овај мост, рекао је Томислав Јанковић.
Мост ће бити дуг преко 28 метара,
чиниће га две коловозне траке ширине
три метра и две пешачке стазе од по
метар и по. Вредност радова је 62 милио
на динара, а посао ће бити завршен сре
дином септембра. Гради се у продужетку
Улице Лале Станковића.
Постојећи мост је нефункционалан, а
постављен је седамдесетих година про
шлог века. Још тада је представљао при
времено решење, међутим до замене
није дошло до овог тренутка, иако је у
више наврата најављивано. На тај начин
решиће се дугогодишњи проблеми
мештана, који су се посебно интензивира
ли од 2016. године када је због лошег
стања моста и небезбедности по учесни
ке у саобраћају, затворен за моторна
возила. 
А. П.
Фото: Б. Т.

УРЕЂЕЊЕ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА
У МИТРОВИЦИ

Радови у
центру града

У уторак 5. јула стартовали
су опсежни радови на уре
ђењу простора за дечју игру
иза Јавног предузећа „Срем –
гас“, Наиме, руководство овог
предузећа подржало је иници
јативу митровачког председ
ника Скупштине града Срем
ска Митровица, Владимира
Павловића, да се уреде сва
дечја игралишта на простору
града. Запослени из поме
нутог предузећа прионули
су на рад, али се њима при

дружио и подмладак. Реч је
о новим волонтерима митро
вачке Канцеларије за младе,
којима је ово прва активност.
Они су свој допринос дали
фарбањем стубића, односно
простора за седење. Када
ово игралиште буде улепша
но, приступиће се радовима
у насељима Деканске баште,
Стари мост, Мала Босна и
тако редом док сва игралишта
не заблистају.
А. П.

Сви заједно за дечја игралишта
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НАЈЈАЧИ ПУЊАЧ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА НА БЕНЗИНСКОЈ ПУМПИ У МАРТИНЦИМА

Пуштен у рад пуњач на ауто–путу

У четвртак седмог јула пуштен је у рад
најјачи пуњач за електрична возила на
ОМВ пумпи Мартинцима, на ауто–путу у
правцу Шид – Београд. Пуњач за елек
трична возила има снагу од 180 кW и ради
на температурама у распону од - 30 до +
55 степени Целзијуса. Ово је заједнички
пројекат ОМВ компаније и „Charge and
go“ фирме. Циљ је да се пуњење елек
тричних возила омогући у тренутку када
се највише путује и то на најпрометнијим
путним правцима.
– Наша компанија се већ четири годи
не бави увођењем електромобилности у
нашој земљи. До сада смо на путевима
и аутопутевима поставили електропу
њаче снаге од 50 до 180 кW. Пуњач који
смо пустили у рад има снагу од 180 кW,
али максимална снага му је 300 кW, до
чега ћемо постепено стићи, једноставним
додавањем енергетских модула, изјавио
је Милош Костић, директор „Charge and
go“.
Приликом пуштања пуњача у рад
Децебал Сорин Тудор, генерални дирек
тор ОМВ-а је нагласио да је поносан на

Пуштање пуњача у рад

сарадњу, која ће омогућити возачима
да на ефикасан и брз начин задовоље
потребе за пуњењем својих електричних
возила, баш на њиховим пумпама.
Као део система је покренута дигитал

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА
ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ

Излет у природу
и спортски дан

Излет Удружења за помоћ особама са Дауновим синдромом

Прошле седмице су сунча
не дане искористили и чла
нови, корисници, пријатељи и
родитељи митровачког Удру
жења за помоћ особама са
Дауновим синдромом. Том
приликом су заједно посети
ли сеоско туристичко дома
ћинство „Мила“ у Манђелосу.
Са циљем да се деца друже
после дуге паузе, због епиде
мије корона – вируса када се
нису одржавале ни редовне
активности, овај излет им је
био преко потребан, на путу
ка повећању видљивости
осетљивих група у друштву.
Интеракција са околином је
веома важна за њихову сва
кодневицу, па су тог дана уз

помоћ реквизита могли да
учествују у спортској рекреа
цији, захваљујући којој им се
унапређују моторичке способ
ности. Домаћини су исказали
велико разумевање за осе
тљиве групе, а ово није први
пут да их угосте у свом амби
јенту. Митровачко удружење
редовно организује активно
сти у оквиру својих просто
рија, као што су радионице,
играонице, али и забаве, тако
да су корисници навикнути на
међусобни контакт. Овакав
вид рекреације, кажу у удру
жењу, на њих утиче позитив
но јер подстиче даљи рад на
себи и упознавању околине.
А. П.

на платформа, односно апликација „Char
ge and go“, која омогућава да се управља
пуњењем возила и омогућава и плаћа
ње услуге. Апликација се може преузети
путем интернета.
А. П.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“

Студиозне
и бритке линије

У четвртак седмог јула је у
митровачкој Галерији „Лазар
Возаревић“ отворена изложба
цртежа из фонда Поклон збир
ке „Рајка Мамузића“ из Новог
Сада. Посетиоци су имали
прилику да завире у свет умет
ности цртежа, сатканих од сту
диозних и бритких линија.
– Рајко Мамузић нам сво
јом колекцијом отвара прозор
у вечито будан свет уметно
сти. Преко цртежа цртаних
по задњим странама позори
шних карата, оних цртаних на
папирним подметачима ресто
рана, на обичним промотив
ним блокчићима неке фирме,
до оних цртежа насталим на
морским одморима, све до
великог и темељног студијског
цртежа. Фонд збирке наши

Детаљ са отварања изложбе

роко говори о осетљивом и
пажљивом оку уметника који
увек вредно ради преносећи
свет око нас из своје сада
шњости у будућност, речи су
Ирме Микеш кустоса.
Ови цртежи нису нешто што
се иначе среће у галеријама
и представља почетни опус
више десетина уметника, а
ова изложба их је обухватила
чак 28. Рајко Мамузић, колек
ционар, бирао их је срцем,
а добијао их је као поклоне.
Иако су првобитно требали
бити скривени од људских
очију, овакве изложбе пружа
ју посебан угођај да се ужива
у скицама које настају у тре
нутку. Митровчани ће изложбу
моћи да погледају до 19. авгу
ста.
А. П.
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СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПДР КОМПЛЕКСА ЈЕЗЕРО БОРКОВАЦ

Рума и Ириг заједнички
уређују језеро

Тихомир Стојаковић и Александра Ћирић

Општина Рума и Општина
Ириг заједнички су кренуле у
активности на уређењу Бор
ковачког језера које се пружа
на територији румске и,
већим делом, иришке општи
не. Језеро је и раније при
влачило доста грађана, пого
тово у летњем периоду, али
је чињеница да је потребно
уложити и доста рада и нов
ца да се оно комплетно уре
ди, а потом и промовише као
једна позната и привлачна
туристичк а дестинација. У
том циљу је договорено и да
се уради План детаљне регу
лације туристичко -  рекреа
тивног комплекса Језеро
Борковац, а одлуку о изради
плана су иришки одборници
донели на скупштинској сед

Оливер Огњеновић

Експропријација
земљишта
Радиће се експропријаци
ји земљишта у приступном
појасу који ће бити одређен
за уређење пешачко - бици
клистичке стазе око самог
језера Борковац, као и при
ступни путеви.
– Намеравамо да напра
вимо такво уређење језера
да се не меша пуно са изле
тиштем око базена Борко
вац и ресторана Борковац,
него да постоје приступне
стазе за аутомобиле до језе
ра Борковац, до одређене
руте одакле ће се саобраћај
искључиво водити пешачко

Стаза око језера
Један од стратешких циљева је и
обезбеђивање планског, урбанистичког
уређења будућег туристичког локали
тета, дефинисање туристичких садржа
ја, првенствено изградњу будуће
пешачко - бициклистичке стазе која би
требало да иде око целог језера.
– На тај начин се јасно дефинише
намена простора за развој будућег
рекреативног језерског -  риболовачког
туризма, припрема спортиста када је у
питању кајак и кану, изградња свих пра
тећих мобилијара који иду уз језеро,
изградња одређених плутајућих понто
на, докова... Све то би требало ад буде
резултат израде овог документа, рекао
је Огњеновић.

Борковачко језеро

-  бициклистичком стазом.
Зато је потребно извесно
време да би се све детаљно
и правилно уредило. После
тога креће уређење самог
језера, односно стазе која ће
ићи око читавог језера, а ми
већ до тада можемо наред
не године да кренемо у уре
ђење плаже на Борковцу.
Видећемо и да конкуришемо
за средства за финансира
ње измуљавања језера, то
је захтеван процес, али
намеравамо то да урадимо
-  истакла је председница
Ћирић.

ници 24. јуна, а одборници
СО Рума на седници 5. јула.
– Реч је о пројекту којим ће
се Румљани и Ирижани поно
сити, изјавила је председни
ца Општине Рума Алексан
дра Ћирић.
Она је додала да је срамо
та да на само три километра
од центра града имамо језе
ро које пропада, плажу која
је нефункционална и приоба
ље које зараста у коров.
Одборницима СО Ириг одлу
ку о изради ПДР-а је обра
зложио Оливер Огњеновић,
начелник Општинске управе
истакавши да је ово један
нов
пример међуо пш тинс ке
сарадње која се тиче једне
од најатрактивнијих тури
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Ирижани се све више
окрећу туризму
Иришка општина, дакле,
планира да на Борковачком
језеру направи још једну
популарну туристичку дести
нацију, имајући у виду да се
Ирижани све више окрећу
туризму као грани која може
да обезбеди развој општине,
имајући у виду бројне преду
слове које за то имају.
– Ово језеро се налази на

километар -  два од Руме, а
петнаестак километара од
Ирига и нема приступних
саобраћајница. Планирамо
да урадимо и приступне сао
браћајнице како би и Ирижа
ни, али и остали туристи
имали олакшан приступ
овом излетишту са наше
стране, рекао је председник
Тихомир Стојаковић.

стичких дестинација на тери
торијама обе општине.
– Оно што је стратешки
циљ израде овог планског
документа и оно што је циљ
наше општине је да се први
пут обезбеде услови за
изградњу приступних путева
ка језеру, с обзиром да најве
ћи део површине језера при
пада к.о. Ривица, односно
општини Ириг. Кроз овај ПДР
ће се дефинисати будућа три
путна правца ка језеру, рекао
је Огњеновић.
Један правац ће бити од
пута Рума – Павловци - Врд
ник, поред плантаже Алда
хра ка већ постојећем тури
стичком локалитету, што ће
обезбедити његов даљи раз
вој, а то је Винарија „Кому
на“. Други саобраћајни пра
вац је директно са државног
пута бр 313, од насеља
Ривица.
– У питању је постојећи
атарски пут, а са овим план
ским документом ћемо обез
бедити регулацију пута и
изград ит и
саоб раћ ајн иц у
која ће ићи ка језеру. У непо
средној близини језера овим
планом ће бити дефинисан
паркинг, а трећи правац је
планиран од будућег Фру
шкогорског коридора, тачније
будуће сервисне саобраћај
нице познaтог локалитета
Кипови, који ће се са тог
правца обезбедити кроз ова
планска документа, истакао
је Оливер Огњеновић.
Обухват ПДР је 200 ха, а
средства за израду Плана
детаљне регулације тури
стичко -  рекреативног ком
плекса Језеро Борковац ће
обезбедити општине Рума и
Ириг. Рок за његову израду је
12 месеци од дана доста
вљања адекватних катастар
ско топографских подлога.
Планирано је и да се ради
стратешка процена везано за
утицај плана на животну сре
дину.
Одборници СО Рума су

одлуку о изради овог ПДР
донели на својој 24. седници
која је одржана 5. јула.
– То је историјска одлука,
историјски корак који две
општине раде на реализаци
ји уређења језера и излети
шта Борковац. Знамо сви да
је један део језера Борковац
власништво Општина Ириг.
Да бисмо реализовали оно
што ми упорно свих ових
месеци причамо и да бисмо
уредили Борковац, то мора
мо урадити у сарадњи са
Општином Ириг. Заједничке
одлуке се доносе, паралелно
на обе скупштине. Комисија
је оформљена, одмах по
догов ор у
предс едн ик а
Општине Ириг Тихомира
Стојковића и мене. Према
речима чланова Комсије
израда Плана детаљне регу
лације трајаће око годину
дана, каже председница
Александра Ћирић.
Везано за уређење оми
љеног излетишта Борковац,
Александра Ћирић је најави
ла да ће шеталиште уз Бор
ковачки канал бити продуже
но до Улице 15. августа. Тако
ће Румљани моћи да од цен
тра града, уз поток уређеним
стазама, дођу до излетишта
и језера.
Као део уређења Борковца
најављено је и уклањање
свих нелегално изграђених
објеката у околини језера. Са
реализацијом се почел о,
неки су сами уклонили своје
нелегалне објекте, а другим
ребалансом буџета је опре
дељено 3,6 милиона динара
за уклањање тих нелегалних
објеката уз језеро и изнад
плаже.
– Склонићемо све нелегал
не објекте и ту неће бити ни
преговарања ни уступак а,
оно што смо обећали то ћемо
и урадити, рекао је, говорећи
о
ребал анс у,
начелн ик
Општинске управе Душан
Љубишић.
С. Џакула
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ИРИГ – „ФРУШКОГОРСКИ КОРИДОР“

У току изградња
главног кампа

Радови на улазу у тунел и камп

Председник иришке општи
не Тихомир Стојаковић са
сарадницима је обишао радо
ве на изградњи главног кампа
и радове на уређењу приступ
них саобраћајница који воде
ка овом локалитету. Прили
ком ове посете је одржан и
радни састанак са представ
ницима кинеске CRBC компа
није која је главни извођач
радова на Фрушкогорском
коридору, који представља
један од најзначајнијих проје
ката у Србији. Овај пројекат је
посебно важан за све житеље

радове, као и око 200 радника
који су ангажовани на бушењу
тунела.
– Камп је недалеко од лока
ције где се буши тунел, неких
200 метара у самом подножју
Фрушке горе. Урађена је при
врем ен а
експ роп ријац ија,
људима није одузето земљи
ште и вратиће се кад буду
завршени радови, односно у
наредне три до четири годи
не,  каже Тихомир Стојаковић.
У иришкој општини је, у
вези са реализацијом пројек
та „Фрушкогорског коридора,

Радни састанак

иришке општине који децени
јама имају велике проблеме
са фреквентним саобраћајем,
посебно тешких камиона, који
се одвија кроз сам центар
Ирига.
Подсетимо, први разговори
за изградњу приступних сао
браћајница и кампа са пред
ставницима „Фрушкогорског
коридора“ и кинеске компани
је су одржани у септембру
прошле године. Камп заузима
око пет хектара и у њему ће
бити смештена цела операти
ва компаније која изводи

било преко 700 катастарских
парцела које су биле предмет
експропријације.
У сарадњи са „Путевима
Србије“ и „Коридорима Срби
је“, Општинска управа је
спровела и реализовала ком
плетну експропријацију на
траси коридора, као и за
изградњу главног радног кам
па који кинески CRBC гради
за своје потребе, где ће бити
смештена оператива, као и
менаџмент компаније и рад
ници ангажовани на бушењу
тунела.
С. Џакула
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Награде најбољим ученицима

Најбољи иришки ученици

Свечаност на којој су додељење награде најуспешнијим
ученицима у иришкој општини одржана је 8. јула у Српској
читаоници у Иригу. Награђена су укупно 54 ученика, а међу
њима су и два ђака генерације из основних школа „Доситеј
Обрадовић“ у Иригу и „Милица Стојадиновић Српкиња“ из
Врдника. Сви награђени су добили књиге, док је новчана
награда за ђаке генерације била 20.000 динара.
Међу награђенима је било и седам ученика са „Вуковом
дипломом“ који су добили по 12.000 динара, док је један уче
ник добио награду од 10.000 динара за постигнут спортски

резултат у џудоу на покрајинском нивоу.
Преостали ученици су награђени са 5.000 динара за
постигнут успех на такмичењима у знању или спорту, док је 34
ђака добило новчану награду у висини од 2.000 динара за
освојено једно од прва три места на окружним такмичењима.
Свечаност доделе награда најуспешнијим иришким ђаци
ма је организовала локална самоуправа, а домаћини свеча
ности, који су и уручили награде су били Тихомир Стојако
вић, председник и Миодраг Бебић, заменик председника
С. Џакула
Општине.

ИНИЦИЈАТИВА ДИВОШАНА

Мурал Новака Ђоковића

Мештани Дивоша и савет Месне зајед
нице покренули су иницијативу да се
у центру њиховог села исцрта мурал
њиховом, по свему судећи, омиљеном
спортисти – Новаку Ђоковићу. Реали
зација те идеје је у току, баш у тренут
ку када је Ђоковић освојио седми Вим
блдон турнир у каријери.
– Пре осам месеци размишљао сам
шта бисмо могли лепо да урадимо у селу
и добио сам идеју да то буде мурал на
Дому културе. Једино смо село у околи
ни које има Дом културе на специфич
ном месту, у самом центру и при том има
велику површину, која се добро види.
Размишљали смо да ли ће се на мура
лу наћи патријарх Павле, Никола Тесла,
Милош Обилић и одлука је на крају да
радимо Новака Ђоковића. Ту се нећемо
зауставити, има још површине на Дому
културе, па ће нека од ових личности
такође бити осликана. Сусрели смо се
и са питањима зашто нисмо Димитрија
Фрушића осликали, зашто баш Новак
Ђоковић... Ма, и Драгана Стојковића
Пиксија ћемо осликати, али ако освоји
светско фудбалско првенство са репре
зентацијом, каже Стефан Зорановић
председник Месне заједнице Дивош.
На изради мурала вредно раде умет
ници Милан Кардаш и Војислав Крстић.

– Имамо један велики изазов, јер је у
питању велики мурал који захтева тех
ничку поткованост, искуство, знање и
умеће. Мислим да ћемо посао привести
крају на задовољавајући начин, баш она
ко како су то замислили мештани Диво
ша. Реч је пре свега о хероју нашег вре
мена, то је фантастичан мотив, а част ми
је и задовољство што ће средина од које
се то можда и не очекује, односно сео
ска средина, имати нешто јединствено
на овим просторима, изјавио је Милан
Кардаш.
Не прође дан, а да неко не застане,
поразговара и искаже интересовање за
оно што настаје испод вештих прстију
митровачких уметника.
– Ово је први пут да радим мурал
Новака Ђоковића. Што је већи зид, већи
је и изазов, али полако успевамо. Редов
но пратимо временску прогнозу, с обзи
ром на то да се ради напољу. За сад све
иде по плану, није нам тешко, јер смо
добро организовани. Боја се суши брзо,
што нам одговара, али најбитније је да
се подлога добро припреми и онда нема
проблема, каже Војислав Крстић.
Осликавање мурала помогао је
финансијски и град Сремска Митровица,
а вредност је око 160.000 динара.
А. П.

Израда мурала Новака Ђоковића у току
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ЖЕТВА У СТАРОПАЗОВАЧКОЈ ОПШТИНИ

Ратари задовољни родом,
али не и ценом
Прво класје хлебног зрна на територији
старопазовачке општине је пожњевено око
20. јуна, а у зависности од сорте, рока сетве
и дела атара на појединим парцелама већ је
завршена. Од поменутих околности зависе
и приноси. Живко Тепић, пољопривредник
из Голубинаца је остварио просечан принос
око четири и по тоне, па чак је на једном
месту имао чак шест тона по јутру, с чим је
изузетно задовољан, и сматра да треба при
менити пуну агротехнику, али с друге каже
да понуђених 40 динара по килограму за
откуп за робне резерве, није задовољавају
ћа цена.
– Не покрива ни трошкове производње.
Цена ђубрива је увећана двеста посто, ску
па је и хемија, семе, а додатно нас је пого
дила ова суша, забринут је Тепић.
Екстремни топлотни талас је довео до
убрзаног зрења, што је условило смањење
хектолитарске тежине, али у овом делу Сре
ма, иако је род испод просека, произвођачи
се не жале, а тако је и пољопривредном
предузећу „Делта аграр“, где бележе прино
се од осам до девет и по тона:
– Пшеница која је у нашем атару посејана
на песковитијим земљиштима на пример у
Подунављу, раније је сазрела, и самим тим
су приноси били мањи, у односу на потез
Стара Пазова, Голубинци, Јарковци, где се
бележи бољи род, каже агроном Владимир
Мужевић.
Изузетно високе температуре претходних
дана су доводиле до наглог исушивања
зрна, тако да је влага од стандардних 13 до
14 одсто, падала на испод 10 и зато је савет
је ратарима да пожуре са вршидбом. Жетва
пшенице у пуном јеку, тако да слике класја

Живко Тепић
полако замењује поглед на стрњиште, које
не треба палити – апел је свим ратарима.
– Први су са њива скинути јечам и уљана
репица. У просеку је са једног хектар скину
то осам тона јечма, а ни уљана репица није
изневерила произвођаче што се тиче прино
са, који се крећу од три и по до четири и по
тоне по хектару, каже Синиша Марчетић из
Старих Бановаца, који је гаји већ 14 година
првенствено због плодореда, али и зато јер
у неком периоду доносила добру зараду.
– Ја репицу сејем од 2008. године кад је
било 600 евра, па је пала на 300, и видео
сам да је добар предусев за наредну култу
ру, за кукуруз и зато сам је убацио у плодо
ред.
У Силосима Миљковић у Старим Банов

Синиша Марчетић
цима су са својим кооперантима имали око
200 хектара под овом уљарицом. Приноси
су уобичајени, а ратари су се надали обећа
ваној цени од преко 800 евра, што тренутно
није случај, јер се помиње се око 600 до 620.
– Чека се одговор извозника, објаснио је
власник силоса Војислав Миљковић.
Ова уљарица постаје посебно актуелна
са аспекта производње тзв. биообновљивих
извора енергије, биодизела. Иако је ове
године у старопазовачкој општини посејано
250 хектара, незнатно више него претходних
година, од откупне цене, која је увек велика
непознаница зависи да ли ће се наставити
тренд повећавања површина наставити,
или ће се десити супротно.
З. К.
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КОЊИЧКИ ЦЕНТАР ХОРСЛЕНД У ДЕЧУ

Проглашени прваци
Српске препонске лиге

У категорији деце најбоља је била Ивона Вукмировић, друго место је освојила Елена Кон
стадиновић, а треће Лена Атлагић. Прво место у категорији јуниора припало је Аји Сочо,
друго Ивани Радојчин, а треће Марији Мрђи. У категорији сениора први је био Срђан Грма
шкоски, други Зоран Јовановић, а трећа Нина Вукоје

Коњички центар Хорсленд (Horseland) у
Дечу био је протеклог викенда домаћин
трећег и четвртог кола Српске препонске
лиге, а за титулу првака лиге у категорија
ма деце, јуниора и сениора, такмичило се
преко 50 регистрованих јахача и коња из
целе Србије.
Организатор такмичења је Савез за коњич
ки спорт Србије (СКСС) за олимпијске и
ФЕИ (Светска коњичка федерација) дисци
плине, а како нам је рекла Вишња Андрић,
генерални секретар СКСС, српски коњи и
јахачи су већ препознатљиви у балканским
оквирима, док на великим светским такми
чењима Србија још увек нема својих пред
ставника.
– Није у питању квалитет коња и јахача, већ
су у питању административне препреке
које изузетно продужавају процес прику
пљања неопх одне документације за изла
зак коња из земље, самим тим компликују и
поскупљују процедуру за одлазак на такми
чење у иностранству. Примера ради, да
бисмо отишли на такмичење у Темишвар,
који је удаљен свега 200 километара,
потребно је месец дана планирања и при
купљања документације. То је основни раз
лог што наши такмичари ретко наступају на
великим светским такмичењима, каже
Вишња Андрић.
Ипак, како је оценила, коњички спорт у
Србији јесте у успону, а отварање центара
високог нивоа, као што је Хорсленд, који
пружају праве услове за такмичење, моти
више све више деце и родитеља да се
укључују у коњички спорт.
– Интересовање расте и повећава се број
такмичара у свим дисциплинама. Поред
препонског јахања имамо и дресурно јаха

Коњички спорт је у успону
ње, ту је и даљинско јахање у којем коњи
прелазе по 80 километара на дан, као и
вожња запрега. Ви у Пећинцима у овој
дисциплини имате сјајног представника,
Милана Ђурђевића, који је ове године
представљао Србију на једном великом
такмичењу у Хрватској и прошле године на
Балканијади. Вожња запрега је иначе доста
развијена и популарна у Србији, рекла нам
је Андрић.
Након дводневног такмичења и 10 утакми
ца, у недељу су проглашени најбољи пре
понаши Српске лиге.
У категорији деце најбоља је била Ивона
Вукмировић, друго место је освојила Елена
Констадиновић, а треће Лена Атлагић.
Прво место у категорији јуниора припало је
Аји Сочо, друго Ивани Радојчин, а треће

Марији Мрђи. У категорији сениора први је
био Срђан Грмашкоски, други Зоран Јова
новић, а трећа Нина Вукоје.
Хорсленд је од самог оснивања испунио
све високе стандарде за организацију так
мичења у коњичком спорту, као и најбоље
услове за тренинг коња за препонски спорт,
од смештаја коња и добрих подлога до свих
неопходних реквизита, чиме је свак ако
подигнут ниво коњичког спорта у оквирима
Србије.
Тренутно се сва такмичења у организацији
Савеза за коњички спорт Србије и Коњич
ког савеза Београда одржавају у овом цен
тру, који ће бити домаћин и Отвореном
првенству Србије у прескакању препона,
које ће бити одржано од 5. до 7. августа.
Д. С.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ ОРГАНИЗУЈЕ ДЕЧЈЕ КУЛТУРНО ЛЕТО

Деца највернија публика

Дечје културно лето, које организује
Културни центар Пећинци под покрови
тељством пећиначке локалне самоупра
ве, настављено је у суботу 2. јула. На
летњој сцени у парку у Шимановцима
публици су се представили маскирани
малишани, да би затим на истој сце
ни одиграна интерактивна представа за
децу „Четири годишња доба“.
Манифестацији је присуствовао и
заменик председника општине Пећин
ци Зоран Војкић који је изјавио да ће
се током месеца јула у свим насељима
пећиначке општине одржати културно
-  забавни програми за децу, како би на
креативан и забаван начин могли да про
веду летње дане.
Већ у недељу 3. јула у дворишту Етно
куће „Путник“ у Купинову одиграна је

музичко -  интерактивна представа за
децу „Пинокио у позоришту“ уочи које је
одржан маскенбал за децу. Подршку при
реализацији највеће културне манифе
стације за децу у општини пружиле су и
месне заједнице, а председник МЗ Купи
ново Перица Одобашић рекао је том при
ликом да Месна заједница са задовољ
ством учествује у организацији оваквих
манифестација.
– Пре свега јер се ради о нашим нај
млађим мештанима који су и овог пута
својим присуством и одзивом показа
ли да култура живи у нашој средини, а
посебно бих похвалио креативност и
труд који су уложили деца из вртића у
Купинову и представили се на маскенба
лу, рекао је Одобашић.
С обзиром да су сва деца проглаше

на за победнике маскенбала у Шима
новцима и Купинову, директор Културног
центра Јован Деврња уручио је пригод
не поклоне у виду музичког инструмен
та, сета спортске опреме и дидактичког
материјала представницима Предшкол
ске установе „Влада Обрадовић Камени“
у Шимановцима и Купинову, и нагласио
том приликом да су управо деца њихова
највернија публика.
Представе за децу ће се одржавати
сваког петка, суботе и недеље на отворе
ном у центрима насеља или у дворишти
ма школа од 1. до 31. јула ове године,
а манифестација се реализује у сарад
њи са ПУ „Влада Обрадовић Камени“,
основним школама, месним заједницама
и удружењима жена.

С. Ђ.
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СЕОСКА СЛАВА У СУБОТИШТУ

Богат програм за Ивандан

Полагање венца на споменик палим борцима
и жртвама фашизма у Другом светском рату

Представници
Савета
месне заједнице Суботиште
и Општине Пећинци су 7.
јула, у склопу обележавања
сеоске славе у овом насељу,
положили венац на споменик
палим борцима и жртвама
фашизма у Другом светском
рату.
Заменик
председника
општине Зоран Војкић је тим
поводом подсетио на позна
ту изреку да је народ који не
памти своју историју осуђен
да је понови.
– Сви смо сведоци да држа
ва Србија, у ово време изра
зито нестабилне политичке
и војне ситуације у Европи,
чини све како би спречила да
будемо увучени у сукобе који
би могли да резултују новим

жртвама. Србија данас води
мирољубиву политику, али не
заборавља храброст предака
који су све жртвовали за сло
боду и, ако затреба, умећемо
као и наши преци да одбра
нимо оно што је наше, изја
вио је Војкић.
Програм обележавања сео
ске славе у Суботишту почео
је у недељу 3. јула, када су
се кувари такмичили у при
премању пасуља у котлићу.
Такмичење је окупило 14 еки
па у великом парку у центру
насеља, а најбољи пасуљ је
скувала екипа пензионера у
саставу: Мирко Степановић,
Радомир Билић и Дејан Мар
ковић.
–Ловачко друштво „Субо
тиште“ организовало је истог

дана шицару. На класичној
шицари најуспешнији су били
Ђорђе Драгишић из Пећина
ца, Душан Дабић из Павлова
ца и Драган Кокар из Суботи
шта, док су у гађању глинених
голубова најпрецизнији били
Ненад Кнежевић из Пећина
ца, Михајло Мунђа из Нових
Карловаца и Бата Перић из
Крчедина.
Одличан одзив је забеле
жен и на турниру у малом
фудбалу, где се за титулу
најбољих борило 14 екипа, а
прво место освојила је екипа
Доњи Срем.
За младе су 6. и 7. јула
поводом овогодишњег Иван
дана огранизоване велике
журке у Дому културе.

С. Ђ.
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Игралиште
за децу

У акцији коју је заједно са
мештан им а
реал из ов ао
Савет
месне
заједн ице
Попинци, поправљен је моби
лијар  на дечјем игралишту у
центру насеља, тако да ће
сада, каже председник Саве
та МЗ Попинци Дејан Бано
вачки, деца имати боље и
безбедније услове за игру.
– Недавно је на овом игра
лишту постављен део новог
мобилијара, који нам је дони
рала Општина Пећинци, а
сада смо поправили и офар
бали део мобилијара који је
ту од раније и на којем је било
оштећења. Поправили смо и
поново префарбали љуља
шке, клацкалице  и тобоган, а
куповину потребног материја
ла финансирала је Општина,
тако да смо релативно јефти
но учинили игралиште леп
шим и сигурнијим за децу која
се ту свакодневно окупљају,  
каже Бановачки.
Д. С.

ФОЛКЛОРНО ДРУШТВО „ИЗВОР ДОЊИ ТОВАРНИК“

Представили се бугарској публици
На Фестивалу фолклора
Китен-Черноморец у Бугар
ској, заједно са културно - 
уметничким друштвима из
Мађарске, Северне Македо
није, Босне и Херцеговине
и Бугарске, наступило је и
Фолклорно друштво „Извор
Доњи Товарник“ као један од
два представника Србије.
Како нам је рекла пред
седница „Извора“, Даније
ла Барнак, доњотоварнички
фолклораши су се бугарској
публици представили са две
кореографије – играма из
Шумадије и из Лесковца.
– Иако је фестивал реви
јалног карактера, наступ
наших играча је, као и прет
ходних година, наишао на
одличан одзив од стране
бугарске публике. Овога

Са наступа у Бугарској

пута, публика је имала при
лику да прати наступ нашег
припремног ансамбла, који
је бројао 32 члана, рекла
нам је Барнак и додала да је
путовање у Бугарску било и

својеврстан излет за младе
фолклораше, јер су имали
прилику да обиђу и неколи
ко знаменитости и да се упо
знају са бугарском историјом
и културом.

Фолклораши су посетили
летовалиште Созопол и јед
ну од бугарских историјских
атракција дворац у месту
Равадиново.
С. Ђ.
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Увећан буџет на
преко 3,6 милијарди

Другим ребалансом приходи и примања се усклађују са расходима и издацима на
вишем нивоу и то у износу од чак 710.229.132 динара, тако да сада општински буџет
износи рекордне 3.670.993.476 динара

Свакако да је главна тема
скупштинске седнице, одр
жане 5. јула у Руми, било
усвајање другог ребаланса
општинског буџета. Овим
другим ребалансом прихо
ди и примања се усклађују
са расходима и издацима
на вишем нивоу и то у изно
су од чак 710.229.132 дина
ра, тако да сада општински
буџет износи рекордне
3.670.993.476 динара.
Када је реч о структури
прихода, укупно планирани
приходи од пореза на дохо
дак, добит и капиталне
добитке износе 1,7 мили
јарди динара, од чега је
приход од пореза на зараде
планиран у износу нешто
већем од 1,4 милијарде
динара. Порез на имовину
је планиран на нивоу од
482 милиона динара, док су
трансфери са других нивоа
власти пројектовани у виси
ни од готово 350 милиона
динара. Приходи од имови
не планирани су у износу
од 104 милиона динара, од
чега средства остварена
давањем у закуп пољопри
вредног земљишта у држав
ној својини износе 40 мили
она, док је допринос за уре
ђење грађевинског земљи
шта планиран у износу од
50 милиона динара.
Говорећи о стању у
општинској каси, начелник
Општинске управе Душан

Александра Ћирић

Љубишић је истакао да је
прошле године у ово време
у буџету било 965 милиона,
а ове нешто преко 1,5 мили
јарди.
–   Јасно је зашто је овај
буџет изразито развојни.
Обухватили смо све сфере
друштвеног живота спорт,
културу, социјалну заштиту,
инфраструктурно опрема
ње општине... Безмало 600
милиона више у првих шест
месеци у односу на прет
ходну годину, то је буџет

Душан Љубишић

једне мање општине у
Србије. Приходи по основу
пореза на зараде и пореза
на имовину, ту имамо најве
ћи раст. На сајму запошља
вања је било 570 радних
места за наше грађане, ту
је тај реалан пораст, а са
друге стране имамо други
приход, када смо продали
земљу на румској петљи
кинеској компанији „Хаити
ан“ јер је у буџет ушло 356
милиона динара. Очекује
мо још приход од 15 милио

Година највећег просперитета
румске општине
Председница општине Александра
Ћирић је истакла да се другим ребалан
сом потврђује да ће ово бити година нај
већег просперитета румске општине.
Основни разлог за ребаланс је прилив
страног капитала будући да је кинеска
компанија купила земљиште на Румској
петљи и уплатила 365 милиона динара.
– Захваљујући том приливу, али и
доброј приходној страни буџета и одго

ворном пословању, имали смо и доста
добре наплате пореза на имовину и
пореза на зараде, па смо створили
могућност да правимо овакав историјски
рекордан буџет -  рекла је председница
Ћирић.
Она је додала да ће се створити усло
ви за један квалитетан и бољи живот
грађана и да ће Рума добити изглед и
сјај који је заслужила да има.

на динара од промене
намене коју инвеститор
мора да уради у наредних
месец и по дана, рекао је
Душан Љубишић и најавио
да је полагање камена
темељца за изградњу ове
нове кинеске фабрике пла
нирано за половину окто
бра.
Само за потребе образо
вања је издвојено додатних
40 милиона динара како би
се опремиле и реконструи
сале све школе у општини.
Реновира се комплетан
објекат Културног центра, с
тим што је један део од
седам милиона добијен од
Министарства културе за
замену седишта у Великој
сали, док се све остало, а
то је замена крова, ком
плетно кречење, замена
лед панела и мермерних
плоча испред улаза у Кул
турни центар финансира из
буџета.
Када је о пољопривред
ницима реч, ове године јед
нократну помоћ од 30.000
динара је добило преко
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ РУМА: МЕРЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Отворен јавни
позив за грађане

Са седнице

Кружни ток
и други пројекти
Душан Љубишић је ука
зао на важан и велики про
јек ат изградње кружног
тока код Геронтолошког
центра „Срем“ који ће се
одвијати у три фазе и чија
је укупна вредност око 230
милиона динара.
– Важна је и комплетна
реконструкција улица Вла
димира Назора и Павло
вачке, од споменика Крило
до будућег кружног тока
код Геронтолошког центра
и прилаз граду из Сремске

Митровице, од кружног
тога који очекујемо да ће
„Сремпут“ у скорије време
кренути да гради, па ће
потом цела улица Вука
Караџића бити реконстру
исана. Планирамо и осве
тљење Улице Иришки
друм, набавку цистерне за
прање улица за ЈП „Кому
налац“, уређење трим ста
зе у Борковцу, уређење
Борковачког канала, улага
ње у пољопривреду, рекао
је Љубишић.

1.100
пољоп рив редн их
газдинстава.
И Дом здравља очекује
улагање од око 20 милиона
динара за набавку нове
опреме за квалитетнији рад
и дијагностику.
Следи и комплетно рено
вирање Спортског центра
од крова, преко замене сто
ларије, али и паркета у
спортској дворани.
– Ту су и нове мере у
области социјалне полити
ке. Установа „Солидарност“
ће добити нови комби за
превоз корисника са смет
њама у развоју, посебан
пројекат „Хорис“ ће добити
санитарни чвор, прилазе
које нису имали, биће
изграђен летњиковац где
ће родитељи моћи и у зим
ском и летњем периоду да
сачекају децу док она тре
нирају. Дом здравља је
имао великих проблема са
котларницом, а ове године
смо одлучили да то реши
мо и да их повежемо на
котларницу „Солидарност“,

истак ла је Александра
Ћирић.
Она је подсетила и на
велике радове на комплет
ној згради Завичајног музе
ја Рума за шта је обезбеђе
но 30 милиона динара, а
обезбедиће се и средства
за
сталн у
излож бен у
поставку. Ту су и радови на
обнови споменика на Град
ском тргу који није обна
вљан од 1975. године када
је и постављен, а исто важи
и за фасаде у централној
градској зони и куће позна
тих грађанских породица
које ће бити стављене под
заштиту.
Румску општину очекују и
велики радови на уређењу
излетишта Борковац и ства
рање од њега примамљиве
туристичке оазе.
Председница Алексан
дра Ћирић је, за пољопри
вреднике, најавила нову
меру помоћи за јесен, када
стиже време жетве и јесе
ње сетве.
С. Џакула

Седница Општинског већа

Чланови Општинског већа
Рума су, на седници одржаној
11. јула, донели одлуку о рас
писивању јавног конкурса за
избор крајњих корисника за
спровођење мера енергетске
санације породичних кућа и
станова.
Како је појаснила Адрија
на Бошковић, руководилац
пројекта енергетске санације,
за ове намене је опредеље
но укупно 27 милиона дина
ра -  половину је обезбедила
локална самоуправа, а другу
половину Управа за подсти
цање и унапређење енергет
ске ефикасности.
Јавни позив је отворен од
12. јула, а заинтересовани
грађани се могу пријављи
вати за добијање средстава
за неку од мера енергетске
санације до 9. августа.
Председница
Општине
Александра Ћирић је иста
кла да је прошле године рум
ска општина сама обезбе
дила сва средства, а да се
ове године први пут пројекат
енергетске санације реали
зује заједно са надлежним
Министарством, али не само
за замену столарије него и
друге мере.
– Имамо укупно 30 мили
она динара, половина је из
општинског
буџета,
исто
толико само добили од Мини

старство рударства и енерге
тике, а
ради се о укупно пет мера
по препоруци надлежног
Министарства. Ми очекујемо
велико интересовање гра
ђана, али и да ће Комисија,
грађани и привредни субјек
ти добро радити и сви бити
задовољни, рекла је Алек
сандра Ћирић.
Она је додала да су прео
стала три милиона опреде
љена за уградњу соларних
панела и да се и за ову меру
ускоро очекује расписивање
јавног позива.
Подсећамо,
Општинско
веће Рума је, на седници
одржаној 27. јуна, донело
одлуку о избору привредних
субјеката у спровођењу мера
енергетске санације поро
дичних кућа и станова. Нај
више привредних субјеката
је конкурисало и изабрано за
меру уградње прозора и вра
та, а реч је о 20 привредних
субјеката. За меру термичке
изолације утврђен је један
привредни субјект, за уград
њу котлова на природни гас
три субјекта, за инсталаци
ју котлова на биомасу један
извођач радова, уградња
цевне мреже и радијатора
два извођача, колико их има и
за уградњу топлотних пумпи.
С. Џакула
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ЗАВРШЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТА РУМА - ПУТИНЦИ

Kомплетно урађен пут кроз село

Александра Ћирић и Бранко Мандић

Државни пут II А реда број 126, на сво
јој деоници од Руме до Путинаца је у пот
пуности рехабилитован, тако да је отво
рен за саобраћај и пре планираног рока.
Ради се о дужини пута од око 13 киломе
тара, на којој је постављен нови асфалт
ни слој, банкине, урађена хоризонтална
саобраћајна сигнализација, а не одређе
ним местима у Путинцима урадиће се и
паркинзи. Тим поводом у Путинцима је 6.
јула била и председница Општине Алек
сандра Ћирић која је подсетила да је
овај део пута деценијама био у изузетно
лошем стању, без изгледа да се тај про
блем за учеснике саобраћаја, реши.
– На срећу, постигли смо договор са
„Путевима Србије“ и у фебруару су поче

Пут кроз Путинце

ли радови на деоници пута од Руме ка
Инђији и до уласка у Стару Пазову, укљу
чујући и Голубинце, што је све и урађено.
На територији румске општине то је део
пута од Руме, преко Жарковца до Пути
наца - истакла је председница Ћирић.
Вредност радова на рехабилитацији
пута је била преко 550 милиона динара,
ЈП „ Путеви Србије“ су инвеститор док је
извођач радова румска фирма „Сремпут“.
Александра Ћирић је изразила задо
вољство што је обећање да ће се овај
пут рехабилитовати извршено, а посао
је комплетно завршен и пре рока који је
планиран за крај августа.
Председник Савета МЗ Путинци Бран
ко Мандић указује на важност пута Рума

до Старе Пазове, и деонице до Путина
ца, јер је саобраћај на овом путу изузетно
фрекфентан. Тако да остаје нерехаби
литован само део пута од Путинаца до
Љукова, у правцу Инђије.
– Што се тиче пута, много нам значи,
то је био приоритет за мештане, јер је
заиста велика фреквенција саобраћаја.
Задовољни смо што је комплетно ура
ђен пут кроз село, то су сад нови систе
ми рада, диже се пут, кишна канализаци
ја, предстоји још уређење паркинг места
и имаћемо заиста лепо уређено село,
рекао је Бранко Мандић и додао да је
један од планова да се ове године асфал
тира и Косовска улица у селу.
С. Џакула

ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА „УРБАНЕ ЏЕПОВЕ“

Презентација пристиглих радова
и гласање до 10. јула
Сходно свом опредељењу да Руму учине лепшим и зеле
нијим градом, локална самоуправа је започела активности
на уређењу јавних површина у граду, тзв „урбаних џепова“.
Реч је о бројнијим, али мањим интервенцијама у јавном
простору, на локацијама која ће постати места за одмор
грађана и игру деце, у простору између стамбених зграда,
као и да се ти простори уреде по мери грађана и уз њихово
учешће. Због тога је 21. марта расписан Међународни
архитектонско - урбанистички конкурс за уређење урбаних
паркова који је окончан 15. јуна. Изабрана конкурсна реше
ња ће добити прилику да се разраде и реализују, а сва
решења су имала своју промоцију на интернет сајту локал
не самоуправе, стручним порталима и друштвеним мрежа
ма као пример добре праксе. Такође, у периоду од 5. до 10.
јула је организован јавни увид свих приспелих радова по
овом конкурсу у великом холу Културног центра. Сви заин
тересовани грађани су могли гласати на листићу који су
убацивали у постављену кутију, а предлози са највећим
бројем гласова ће бити реализовани.

Пројекти на презентацији
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ОТВАРАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА „ТОЈО ТАЈЕРС“ У ИНЂИЈИ У ДЕЦЕМБРУ

Све тече по плану
Крајем ове године биће свечано отво
рено постројење јапанског инвестито
ра „Тојо тајерс“ у североисточној радној
зони у Инђији, потврдио је председник
општине Инђија Владимир Гак. Према
његовим речима,   реализација помену
те инвестиције одвија се предвиђеном
динамиком и у постројењу се већ неко
време врши пробна производња аутомо
билских гума.
– Према најавама инвеститора све
чано отварање биће тачно на двогоди
шњицу од почетка радова на изградњи
постројења, тачније почетком децембра.
Отварању ће присуствовати председ
ник Србије, државни врх и представни
ци компаније, рекао је Гак и додао да ће
пре званичног отварања, тачније у авгу
сту, представници медија имати прилику
да обиђу фабрику.
– За мање од две године је завршена
велика инвестиција што апсолутно гово
ри о озбиљности инвеститора, рекао је
председник општине Инђија и додао да
ће код јапанског инвеститора плате бити
изнад републичког просека, подсећајући
да је општина Инђија по висини просеч
не зараде 2016. године била на самом
зачељу у Срему, а да је сада ситуација
потпуно другачија.
М. Ђ.

Тојо тајерс у Инђији

Још трају преговори
Председник општине Инђија освр
нуо се и на преговоре са инвеститором
из аутомобилске индустрије о којем се
писало месецима уназад. Он је иста
као да се још увек не зна да ли ће бити
реализована али да је држава откупи
ла земљиште од локалне самоуправе
површине више од 700 хектара у инду
стријској зони за потребе изградње

постројења.
– Уколико не буде реализована ова
инвестиција о којој се месецима пише,
једину локацију коју ће држава нудити
другим инвеститорима из аутомобилске
индустрије у наредном периоду биће
поменута локација у Инђији, док год се
не изгради постројење на том месту,
објаснио је Гак.

НАЈПОСЕЋЕНИЈИ „СЦЕНА ФЕСТ“ ДО САДА

Десет хиљада људи
на концерту Аце Пејовића
22. „Сцена фест“ у Инђији био је најпо
сећенији до сада, потврдио је председ
ник општине Инђија Владимир Гак на
последњем састанку Система 48. Како

22. Сцена фест најпосећенији до сада

је рекао, музичка понуда током пет
фестивалских дана била је разнолика
и свако је могао да одабере бар једног
извођача у чијем је наступу уживао.

– Према проценама, последње вечери
фестивала на наступу Аце Пејовића
било је око десет хиљада посетилаца,
а нешто мање претходно вече када су
наступили група Ван Гог и Дејан Петро
вић са „Биг бендом“, рекао је Гак и
додао:
– Очигледно је да је „Сцена фест“ као
манифестација заиста заживео, да
током концерата имамо пуна оба
спортска терена код Културног центра.
Та масовност је доказ да су наши
суграђани и гости из других градова
заиста уживали у овогодишњем про
граму.
Гак је истакао да ће се на исти начин
организовати и будући фестивали,
тако, да буде задовољен сваки музич
ки укус.
Иначе, 30. јуна фестивал је отворила
оперска дива Јадранка Јовановић, а
до 4. јула наступили су још и тамбура
шки оркестар „Ла банда“ из Новог
Сада, легенда тамбурашке музике
Звонко Богдан, „Бајага и инструктори“,
рок група „Ван Гог“, Дејан Петровић са
„Биг бендом“ и Ацо Пејовић.
М.Ђ.
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПОДРЖАВА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ

Пријем за програмере

Програмери из Сремске
Митровице, Стефан Јовано
вић, Вукашин Богдановић и
Игор Кандић, освојили су треће
место на престижном такмиче
њу „Ubisoft Game Jam“, које се
одржало 2. јула у Француском
институту у Београду.
Такмичење је организовала
канадска компанија „Ubisoft“,
издавачка кућа за видео игре,
а такмичари су имали задатак
да за 24 часа на задату тему
направе прототип видео игре.
Због високог пласмана, као
и успеха које постижу на студи
јама, градоначелница Светла
на Миловановић и председник
Скупштине града Владимир
Павловић, уприличили су при
јем за ове вредне и амбицио
зне Митровчане.
Стефан Јовановић студент
је на Факултету организацио
них наука у Београду, Вукашин
Богдановић студира на факул
тету техничких наука у Новом
Саду, а Игор Кандић је студент
на Математичком факултету
у Београду. Њих тројица су на
смеровима у области инфор
мационих технологија и упра
во су завршили другу годину
студија, а иначе похађали су
Митровачку гимназију, рачу
нарски смер.
Приликом разговора са гра
доначелницом и председником
Скупштине града рекли су да
желе да се по завршетку студи
ја врате у Сремску Митровицу
и започну посао у области про
грамирања, јер, како су иста

Владимир Павловић и Светлана Миловановић са младим митровачким програмерима

кли, Митровицу виде као град
за свој пословни развој, али
им је циљ да се и Митровица
даље развија кроз употребу
информационих технологија.
Примерак видео игре коју су
направили поклонили су гра
доначелници, а било је речи о
даљој сарадњи, посебно због
иновативних идеја које су пре
дочили.
Градоначелница Миловано
вић и председник Скупштине
Павловић уручили су им књи
гу о граду и новчану награду,
а локална самоуправа ће им,
поред стипендија које добијају
од Града, у наредном периоду
пружити подршку како на сту
дијама, тако и на будућим так
мичењима.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Трибина о 72. специјалној бригади ВС
На Дан борца, 4. јула, одржана је три
бина посвећена 72. специјалној бригади
Војске Србије и важности поновног вра
ћања редовног служења војног рока.
Овом трибином, изложбом и пројекцијом
филма обележен је јубилеј - 30 година од
формирања ове специјалне бригаде,
која је одржана у Културном центру, уз
подршку Општине Рума и Министарства
за рад, запошљавање, социјална и
борачка питања, заједно са Удружењем
„Пријатељи 72. Специјалне бригаде“.
Први командант 72.специјалне бригаде
и данашњи председник Удружења вете
рана, генерал Милорад Ступар укључен
је у активности на промоцији ове брига
де, јер је она „била елита над елитама,
најјача у војсци“ - како је сам рекао. Три
бина и пројекција филма је одржана у
препуној Конференцијској сали Култур
ног центра, а била је присутна и пред
седница Општине Александра Ћирић,
која је као историчар, и сама учествова

ла у научним скуповима који су се одно
сили на историјско наслеђе српских
бораца. Она је учествовала на научном
скупу о потреби враћања војног рока
пишући рад на тему „Српски борац на

Сремском фронту“. На трибини се, поред
потребе увођења обавезног војног рока,
говорило и о свеукупном положају у дру
штву људи који су бранили нашу земљу
и слободу, када је то било неопх одно.
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КОРАК ДО ПРВОГ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Инклузија маргинализованих група
На нивоу Европске уније око 13 милиона људи ради у таквим предузећима и сма
трамо да је то једна додатна развојна шанса за Србију, казао је Кристиан Шилинг,
шеф одељења за привредну сарадњу Амбасаде Немачке у Београду
Свечаном покретању маши
не за израду папирне галан
терије у митровачком Карита
су „Света Анастазија“ прису
ствовали су бројни сарадници
и гости, међу којима су и
предс тавн иц и
Амбас ад е
Немачке у Београду, локалне
самоу п раве, орган из ац ија
ГИЗ, Каритас Србије и кори
сници Дневног боравк а. У
уторак 5. јула је присутнима
представљен нови пројек ат
који прати лица са менталним
сметњама од окупационе
терапије до социјалног преду
зећа. У оквиру Каритаса ће у
наредн ом период у бити
оформљено поменуто преду
зеће, у ком ће бити радно
ангажовани поједини кори
сници Дневног боравка, кроз
радно – окупациону терапију,
са циљем да побољшају
моторички, радни и социјално
– емоционални капацитет.
– У Каритасу нам је лепо,
иначе се сви лепо дружимо,
али сада смо добили и нову
машину за рад. Она нам је
била неопходна за посао.
Неки од нас броје кесе које ту
буду направљене, лепимо их
или слажемо. Много нам то
значи, јер се тако осећамо
као и сви други људи, а то
није увек тако, јер смо инва
лиди. Не можемо све да ура
димо као други, али нам је
важно да им се на тај начин
приближимо, изјавила је
Николина Корпак, корисница
Дневног боравка.
Они ће кроз остваривање
новчане накнаде за свој рад
постати и економски оснаже
ни, а тако ће стећи и вештине
и знања о располагању нов
цем, што ће им у великој мери
користити у правцу реинте
грације у живот заједнице.  
– Уз помоћ Амбасаде
Немачк е, Града Сремска
Митровица, Центра за соци
јални рад и Опште болнице,
људима са менталним смет
њама, који су завршили са
периодом хоспитализације
или су у фази ремисије, ми
дајемо подршку и реинтегри
шемо их у друштво. Помаже
мо им да се осећају добро и
да се осећају корисно. То је за
њихово опште стање веома
важно, а ми смо пре тога
морали да добијемо сагла
сност лекара, да они могу да

Представљање пројекта

раде. Не могу да раде сви,
али за оне за које је процење
но да могу, добили су препо
руку и ангажовани су у раду
са машином, изјавила је Кри
стина Драгишић и додала да
се позитивно развија сарад
ња са градским пекарима.
Приликом представљања
пројекта, присутни су могли
да виде како изгледају врећи
це за паковање, које се произ
воде на новој машини. Наиме,
усвајањем Закона о социјал

ном предузетништву у фебру
ару 2022. године у Србији се
по први пут поставља правни
оквир за сектор у којем при
ватне иницијативе нуде одр
жива решења за развој зајед
ница, кроз социјалне инова
ције, иновативне производе у
области заштите животне
средине и циркуларне еконо
мије, социјалног укључива
ња...
– Подржавамо креирање
социјалних предузећа на

Машина за израду папирне галантерије

локалном нивоу. На овом при
меру смо видели како је је то
Каритас урадио. На нивоу
Европске уније око 13 милио
на људи ради у таквим преду
зећима и сматрамо да је то
једна додатна развојна шанса
за Србију, казао је Кристиан
Шилинг, шеф одељења за
привредну сарадњу Амбаса
де Немачке у Београду.
Митровачки Каритас од
2003. године помаже старијим
и немоћним особама кроз
услуге заштите, кућне неге и
помоћи у кућу, са дневним
центром за старе. Временом
се делатност проширила у
правцу помоћи особама са
менталним и интелектуалним
сметњама отварањем Днев
ног боравка уз финансијску
помоћ немачког Каритаса.
Ширењем услуга социјалне
заштите настала је идеја
покретања социјалног преду
зећа за израду папирне галан
терије у оквиру митровачког
Каритаса.
У рад будућег социјалног
предузећа ће бити укључене
и самохране мајке, жртве
насиља, слепе особе и особе
са инвалидитетом, односно и
други корисници Дневног
боравк а. Значајну подршку
пројекту је дала Амбасада СР
Немачке у Београду, као и
организација ГИЗ, са којима
митровачки Каритас има дуго
годишњу добру сарадњу.
А. Плавшић
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МЕЦОСОПРАН МИЛИЈАНА НИКОЛИЋ

Путовање ка уметничким
врховима света
Одлазак на
Академију за
солисте чувене
миланске
„Ла Скале“
био је значајан
догађај у животу и
каријери Милијане
Николић. Била је
један од ретких
кандидата који
је задовољио
строге уметничке
критеријуме.
Када jе после
усавршавања
кренула са
миланског трга Piaz
za della Scala није
било ни једне
значајније светске
оперске сцене на којој
није наступала.

Светска оперска звезда Милијана Николић у Сремској Митровици,
граду свог детињства и младости

Путовање мецосопрана Милијане
Николић ка уметничким врховима све
та које је почело пре више од двадесет

година довело је рођену Митровчанку на
прагове највећих оперских сцена. Нашу
јавност, чак и ону којој ова врста музичко

Кармен, дефинитивно!
Свака од улога тражи посебну припре
му и „уживљавање“ уметника. Замолили
смо Милијану да из мноштва улога издво
ји ону у којој се најбоље изразила и где се
највише препознала.
– То је дефинитивно улога Кармен.
„Кармен“ је била револуционарна опе
ра за то доба у тој мери да је њено прво
извођење било неуспешно. Чак је и Жорж
Бизе умро са утиском да је направио опе
ру која није добра а реч је о највише изво
ђеној оперској представи. Било је неза

мисливо да ви у то време ставите једну
Ромкињу у центар сцене. Неког ко је прак
тично антихерој у том социјалном смислу.
То је било врло храбро и са аспекта улоге
жене у друштву. Она је раме уз раме са
мушкарцима у том свету лопова и кри
јумчара, али и жена која живи у тренут
ку. Сви је посматрају као „фам фатал“ и
„секси“ жену и сви је на неки начин желе,
али она је за мене само жена, до сржи
искрена и мушкарци је због тога виде као
другачију, каже Милијана Николић.

- сценске уметности није толико позната
и блиска, име Милијане Николић асоцира
на Миланску скалу – најспектакуларни
ју планетарну оперску кућу која је 2001.
године, тада двадесетшестогодишњој
девојци променила живот и била „одскоч
на даска“ за наступе по целом свету.
Крајем априла ове године у култур
ним рубрикама наших новина појавила
се вест да ће на Великој сцени београд
ског Народног позоришта бити изведена
чувена Вердијева опера „Трубадур“, где
су главни протагонисти интернационал
не оперске звезде мецосопран Милијана
Николић и њен супруг, тенор Розарио ла
Спина. У истом театру Милијана је недав
но остварила дебитантску улогу у „Дон
Кихоту“ а овог пролећа премијерно је
била ангажована и на великом оперском

M NOVINE

13. JUL 2022.

19

Почеци у „Сирмиум канторуму“
Из неког, за њу тешко објашњивог раз
лога, Милијана Николић већ у својој петој
години заинтересовала се за оперско
певање. Узор ће јој постати позната југо
словенска оперска певачица Дубравка
Зубовић. Певања се никад није стидела
иако је, како сама каже, као девојчица
била тиха и интровертна особа. Таленат
ученице којој је учитељица Марица мора
ла да приђе да би чула њено читање,
препознао је наставник музике у митро
вачкој „Поповићевој“ основној школи,
професор Војислав Бугарски. Као једна
од најмлађих чланица била је укључена

у рад градског хора „Сирмиум канторум“
који је у своје време био неприкосно
вен на многим такмичењима европске
и светске хорске сцене. Од професора
Бугарског научила је много а нарочито да
музика тражи озбиљан рад и дисципли
ну. Временом је овај савет надоградила
вредном „истином“ професорке Бисерке
Цвејић, да поред талента и рада мора
постојати и извесна доза среће. Војислав
Бугарски, према речима наше саговорни
це, хорско певање учио је од старих ита
лијанских мајстора у Сплиту и ову једин
ствену традиционалну технику хорског

певања данас је тешко наћи, чак и у самој
Италији. После десетак година певања у
хору и завршетка Митровачке гимназије
Милијана Николић је одлучила да музи
ка буде њено основно занимање. У том
смислу, по убрзаној процедури завршила
је неопходне музичке школе и уписала
соло певање на београдском Факултету
музичких уметности где ће дипломирати
у класи професорке и оперске примадо
не Радмиле Смиљанић. Одлазак на Апе
нине и врхунску оперску сцену уследио
је у послератним годинама југословенске
државе.

пројекту Српског народног позоришта из
Новог Сада.
Како тренутно борави у свом родном
граду где окружена породицом, фамили
јом и пријатељима акумулира енергију и
инспирацију за нове наступе, замолили
смо познату уметницу да са читаоцима
„Митровачких новина“ подели неке од
утисака и сећања на најупечатљивије
тренутке у каријери. Са својом породи
цом она већ годинама живи у Аустралији
где је редовно ангажована у тамошњим
продукцијама и на репертоару чувене
Сиднејске опере. Људе уметничког сен

зибилитета у чијој су стваралачкој бити
узајамна комуникација и размена емоци
ја са публиком, пандемија корона вируса
очигледно је тешко погодила. Милијана
је најпре била „заробљена“ у Риму, да би
отишавши у далеку Аустралију наишла
на готово двогодишњу блокаду изласка
из земље. У Србију је дошла почетком
године што је била прилика да на позив
својих колега из Београда и Новог Сада
увелича сценско - музичка дела на којима
су радили. Почетак разговора са Милија
ном резервисали смо за евоцирање не
тако давних успомена из њеног али и

живота свих нас.
– Сматрам да је пандемија највише
негативно утицала на слободне уметни
ке који нису „везани“ чврстим уговори
ма и који су доста времена „лебдели у
ваздуху“ не знајући заправо где су. Емо
тивно нас је све ово тешко погодило, јер
уметник живи на сцени. Она му је посао,
али тамо стиче „кондицију“, црпи моти
ве и инспирацију. Ту атмосферу, емо
цију и притисак сцене и пуне сале не
можете да осетите ако сте изоловани и
радите самостално, тако да је то за нас
нешто као одузимање дела душе. Биле
су тешке две године, али то је била и при
лика да мало станемо и „предахнемо“, да
видимо где смо, да се посветимо неким
другим стварима и вредностима. Ми смо
се сналазили и враћали се својим поче
цима, покушавајући да у неким мањим
просторима и са мање публике напра
вимо јако лепе уметничке ствари које су
биле и едукативног карактера. Ту су ми
помогла и нека ранија искуства. Рецимо,
ја сам прва у Сремској Митровици орга
низовала оперски концерт са жељом да
људима објасним шта је то опера, јер код
многих постоје велике непознанице, па
самим тим не цене довољно оперу као
уметност, каже Милијана Николић.
С обзиром на чињеницу да је већина
људи која би посматрала неку изведбу а
да претходно није имала додир са опер
ским представама, углавном одушевље
на и пуна утисака, замолили смо саговор
ницу да у неколико реченица „приближи“
ову уметност, нарочито младим људима.
– Сматрам да је опера комплексна и
врло интересантна уметност, јер њу чини
много сегмената, почевши од музике,
сценографије, костима, уметничке при
че или самог начина певања и глуме,
тако да свако може пронаћи нешто што
ће га уметнички и емотивно покренути
или подстаћи на размишљање. Нарочито
данас, кад се већина уметничких дирек
тора труди да оперу приближи публици,
кад постоји превод сваке представе, па
можете у потпуности да пратите радњу
на сцени. Ми у Србији имамо скоро све
– сјајне музичаре, позоришне сцене, куће
са великом традицијом али би можда
требало више улагати и обезбедити, по
могућности и приватне донације, јер тако
функционише опера у савременом свету,
каже наша саговорница.

Врхунски гласови, музика и глума. Мецосопран Милијана Николић и тенор Розарио
ла Спина у опери „Трубадур“ на сцени Народног позоришта у Београду
(преузето са сајта Народног позоришта у Београду www. narodnopozoriste.rs)
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Одлазак на Академију за солисте чуве
не миланске „Ла Скале“ био је значајан
догађај у животу и каријери Милијане
Николић. Била је један од ретких канди
дата који је задовољио строге уметничке
критеријуме. Када jе после усавршавања
кренула са миланског трга Piazza della
Scala није било ни једне значајније свет
ске оперске сцене на којој није наступа
ла.
– Свакако да је одлазак у Италију из
корена променио мој живот. Након што
сам завршила Академију код професор
ке Радмиле Смиљанић, склопиле су се
неке за мене срећне и чини ми се суд
бинске околности да уследи тај позив за
аудицију у Миланској скали, који се на
такав начин више никад није поновио.
Била сам одушевљена и просто нисам
могла да верујем. Иако сам била сту
дент стајала сам на месту где су певали
највећи великани светске опере -  Пава
роти, Марија Калас, Карерас, Доминго
и за мене је то била велика част али и
одговорност. Осетила сам то већ на ауди
цији. Учила сам и практично кретала од
почетка. На неки начин сам се „калила“
и достигла потпуно нови ниво музичког
изражаја. Чињеница да сам студирала
у Миланској скали много ми је помогла у
даљој каријери. Касније сам са Розари
ом, мојим садашњим супругом отишла у
Аустралију на аудицију и ту почиње сјајна
сарадња са Сиднејском опером која тра
је пуних 15 година. Многи и данас мисле
да сам ја примадона Сиднејске опере,
али ја нисам радним односом везана
за ову кућу, па је још већи успех што ме
ова велика опера сваке године позива да
радим, а нема обавезу према мени као
делу свог уметничког ансамбла. Овде
смо направили својеврсну базу, али у
суштини смо стално путовали, тако да је
једном приликом син наше пријатељице
на питање где ми живимо дао духовит,
али и прилично тачан одговор -  „па они
живе у авиону“, каже мецоспоран Мили
јана Николић коју је публика у разним
улогама, изузев читаве Италије и Евро
пе гледала у њујоршком Метрополитену,
Сијетлу, Детроиту, Сеулу, Хонг Конгу и
далеком Јапану.
Упознајући много људи и различите
културе Милијана је спознавала публи
ку различитог темперамента и навика.
Питали смо је за упечатљива искуства
с публиком широм света. Издвојила је
пример публике из области града Парме
где је рођен и живео Ђузепе Верди. Они
оперу љубоморно чувају као сопствени
уметнички драгуљ и толико су се уживе у
ову уметничку страст да су, попут навија
ча у фудбалу подељени у таборе и има
ју своје омиљене певаче, па се неретко
дешавало да усред оперске представе
почне добацивање и међусобна распра
ва о квалитету певача на сцени. Крити
кујући поједине певаче гласно се питају
– „Ко их је овде довео“? Као добри позна
ваоци опере према новим певачима
често су строги и врло захтевни. За раз
лику од темпераментних Италијана који
током представе тачно знају кад треба
да аплаудирају и не либе се да устану са
столица, поскоче и начине праве оваци
је, публика у Јапану слуша оперски про
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Крајем априла ове годи
не у културним рубрика
ма наших новина поја
вила се вест да ће на
Великој сцени
београдског Народног
позоришта бити изведе
на чувена Вердијева
опера „Трубадур“, где су
главни протагонисти
интернационалне опер
ске звезде мецосопран
Милијана Николић и
њен супруг, тенор Роза
рио ла Спина. У истом
театру Милијана је
недавно остварила
дебитантску улогу у
„Дон Кихоту“ а овог про
лећа премијерно је била
ангажована и на вели
ком оперском пројекту
Српског народног позо
ришта из Новог Сада

Сматрам да је опера
комплексна и врло инте
ресантна уметност, јер
њу чини много сегмена
та, почевши од музике,
сценографије, костима,
уметничке приче или
самог начина певања и
глуме, тако да свако
може пронаћи нешто
што ће га уметнички и
емотивно покренути или
подстаћи на размишља
ње. Нарочито данас, кад
се већина уметничких
директора труди да опе
ру приближи публици,
кад постоји превод сва
ке представе, па можете
у потпуности да пратите
радњу на сцени, каже
Милијана Николић
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грам са таквом пажњом да извођачи на
сцени помисле како нису довољно „дота
кли“ публику. Међутим, на крају предста
ве њихов аплауз и излив емоција који су
чували током читаве представе неретко
потраје и читавих пола сата.
Прве музичке кораке познати свет
ски мецосопран начинила је у Срем
ској Митровици, граду који јој је пружио
детињство и младост, у који се радо вра
ћа свесна чињенице да је многи познају,
цене и воле. Без обзира што ју је Митро
вица „подарила“ светској оперској ели
ти, Милијана Николић је у свом граду
и земљи омиљена и приступачна осо
ба која се сваком обраћа лепом речју и
питомим осмехом.
– Лепо је вратити се у свој град. Ја увек
памтим Митровицу по срећном одра
стању. Сава, вожња бициклом, безбри
жност... Све су то ствари за које мислим
да велики град не може да пружи деци.
Сећам се да мама није могла да нас
довиче са улице, мада примећујем да је
данас мање клинаца на улици јер је очи
гледно и овде дошло такво време, каже
знаменита Митровчанка „на раду“ у све
ту.
Иако је била део широкогрудог умет
ничког света „здравих схватања“ на
моменте су је искушавали проблеми и
„болели“ различити недобронамерни
коментари у односу на догађаје и људе
са ових простора. Ипак, својим радом и
отвореношћу духа успела је да у „дале
ком свету“ стекне завидно поштовање.
Уз богату музичку каријеру Милијана је
са својим животним сапутником Розари
јом ла Спином, оперским певачем итали
јанског порекла из Аустралије засновала
породицу. Њихов син Енрико који носи
и српско име Илија обожава да дође у
Сремску Митровицу, баш као и тенор
Розарио коме се допао живот у мањој
средини као што је највећи сремски град.
У башти Милијаниних родитеља посадио
је сицилијански парадајз, а према речи
ма његове супруге, ни једно божићно сла
вље или рођендан у породичном дому не
може да прође без „окретања прасета“.
Милијана је у „обавези“ да својим уку
ћанима редовно прави сарму. Тенор ла
Спина у доброј мери говори и разуме
српски језик који се у њиховој кући тако
ђе користи. У једном тренутку познати
аустралијски уметник успео је да у својој
земљи, на далеком континенту пронађе
и чувене мангулице.
Милијана Николић увек је радо прихва
тала сваку иницијативу да у свом родном
граду приреди неки догађај или оперски
спектакл. Често их је и сама осмишља
вала. Каже да је увек спремна за добре
идеје а радо се сећа оперских представа
које је у својој земљи и граду организо
вала протеклих година. За ове спектакле
увек се тражила карта више. Милијана и
Розарио спремни су да многобројна лич
на и породична познанства, под претпо
ставком да наиђу на разумевање и жељу
надлежних у граду, подреде претварању
Сремске Митровице у елитни едукативни
центар за младе певачке таленте, пове
зан са нашим великим градовима, Ита
лијом и светским уметничким сценама.

Дејан Мостарлић
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МИТРОВЧАНИН ПРАВИ УЛТРАЛАКА ВОЗИЛА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН

Електрични аутомобили,
Лазина љубав из студентских дана
Моја возила посебно су
погодна за војвођанске,
равничарске градове, где
се у њима све може оба
вити уз минималну потро
шњу и без загађења. Уз то
залажем се за ограничење
брзине у нашем граду на
30 километара на сат, јер
је последњих година овде
постало превише опасно
због бахатих возача и
њихове сулуде вожње.
Широм Европе већ је уве
лико тренд да се у вели
ким градовима, каже
Лазар Константиновић
Лазар Константиновић са својим електричним возилом

Лазар
Константиновић,
електроинжењер у пензији из
Сремске Митровице већ деце
нију прави ултралака возила
на електрични погон, а његове
радове објавили су најпозна
тији светски часописи из те
области. У недавно одржаној
протестној вожњи улицама
града, коју је предводио возе
ћи своје електрично возило,
Лазар је са суграђанима изнео
захтев за ограничење брзине у
градској вожњи на 30 киломе
тара на сат.
– Још као студент електро
технике маштао сам о елек
тричним возилима и на мар
гинама уџбеника цртао про
тотипове. Касније, када сам
формирао породицу, возио
сам популарног „фићу“ -  децу
у вртић, код баке и деке, на
пијацу, у продавницу и све ску
па максимално један Митров
чанин, попут мене дневно по
граду пређе 20 километара.
Логично, намеће се закључак
чему тешко и скупо возило,
које троши пуно горива и уз
то још и загађује наш прелепи
Царски град и заштићено град
ско језгро, пита се и закључује
чувени Митровчанин, бивши
директор митровачког Телеко
ма, заљубљеник у науку, еко

логију, али и историју и архео
логију Сирмијума.
Лазина ултралака возила
на електрични погон, која сам
саставља у својој радионици у
митровачком Насељу „25. мај“
тешка су само 75 килограма,
развијају брзину од 25 киломе
тара на сат и коштају 950 евра!
– Када сам пре двадесе
так година склопио своје прво
возило све сам ставио на
папир и направио рачуницу.
Купио сам тада два потпуно
нова суспензивна бицикла и
исекао их, батерије, мотор,
боје, соларне панеле, који иду
одгоре и све сабравши сти

гао до суме од 950 евра. При
мера ради, компанија „Пежо
– Цитроен“ избацила је пре
пар година потпуно истоветно
возило мом некадашњем ауту
марке „ами“ , али су њихови
пројектанти, вероватно из без
бедоносних разлога, уместо
бициклистичких, лаких точко
ва, ставили аутомобилске и
аутоматски повећали тежину
возила на 500 килограма, раз
вија брзину до 45 километа
ра на сат и кошта 6.000 евра,
каже Лазар, који је своје ориги
налне радове нудио „форду“,
„опелу“, „пежоу“ и „цитроену“,
али без одговора.

Лазар са својим прототиповима

Познати произвођач бици
кала из суседне земље тако
ђе се заинтересовао за њего
ве идеје, али до реализације
производње ултралаких елек
тричних возила још увек није
дошло.
– Моја возила посебно су
погодна за војвођанске, рав
ничарске градове, где се у
њима све може обавити уз
минималну потрошњу и без
загађења. Уз то залажем се за
ограничење брзине у нашем
граду на 30 километара на сат,
јер је последњих година овде
постало преопасно због баха
тих возача и њихове сулуде
вожње. Широм Европе већ је
увелико тренд да се у вели
ким градовима, али и мањим
заједницама брзина ограни
чава на 30 километара на сат.
Шпанија је пионир, у Мадриду
је 2018. године уведено огра
ничење, а потом прошле годи
не и у другим градовима. У
Немачкој сада 70 градова тра
жи ограничење брзине. Осим
смањења саобраћајних удеса,
ограничење брзине значајно
побољшава квалитет ваздуха
и смањује ниво штетног азот- 
диоксида, закључује Лазар
Константиновић.
Нарциса Божић
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (10) КАТАЛИНА, СУПРУГА КРАЉА СТЕФАНА ДРАГУТИНА

Симбол лепоте и скромности
српског двора

Пише: др Снежана Булат

П

рема речима византијског
историчара Пахимера,
српски краљ Драгутин,
син Уроша I и Јелене Анжујске
био је ожењен кћерком мађар
ског краља. У питању je, као
што je добро познато, Катали
на, кћер Стефана V (1270—
1272).
У науци, време Каталинине
удаје за Драгутина није коначно
решено. Поузданог извора за
ово питање нема, па се и пред
ложена датирања крећу између
почетка шездесетих година и
времена које je ycледило Уро
шевом сукобу са Угрима и
његовом поразу. Наиме, Сима
Ћирковић наводи да је „српски
одред био уз угарског краља
Белу IV, када је овај 1260. рато
вао са чешким краљем, а срп
ски краљ је 1264. учествовао у
свадбеним свечаностима мла
ђег сина угарског краља. Ипак,
крајем 1267, краљ Урош I је
напао Мачванску бановину.
Заузео је неки њен део и нанео
Угрима велику штету. У одгово
ру на то, угарски краљ је послао
војску у помоћ Бели Ростиса
вљевићу, који је управљао
Мачвом. У пролеће 1268.
дошло је до битке у којој је срп
ски краљ био потучен, и заро
бљен са својим зетом и власте
лом. Заробљеници су се мора
ли откупити, а српски краљ вра
тити оно што је заузео и призна
ти врховну власт угарског кра
ља. Највероватније је тада
склопљен брак између Катали
не и Драгутина“.
Ћоровићеве речи су потврда
да је брак са Каталином, био од
пресудног утицаја да краљ Дра
гутин читавог живота остане
одан Мађарима, поред свих
криза и промена кроз које је
прошла њихова држава крајем
XIII и на почетку XIV века. Исто
је тако остао у пријатељству и
са напуљским двором.
О склапању њиховог брака,
архиеп
 ископ Данило II је рекао
следеће: „Када је прошло изве
сно време и када је нарастао
овај блажени до младићког
узраста, хтели су његови роди
тељи да се по закону ожени, и
узевши кћер од царскога пле
мена угарског народа, заручи
ше му благочастиву жену, звану
госпођу Кателину. А отац његов,
благочастиви и христољубиви
краљ Урош обећа му дати кра
љевство и са великим обећа
њем изрече да неће прекршити

Краљица Каталина Немањић

Мало је података који нам казују како је
изгледао живот угарске принцезе на дво
ру краља Драгутина. Међутим, најчешће
цитиран извор, потврђује нам да се ова
млада краљица, веома лепо снашла и
убрзо постала симбол лепоте и скромно
сти српског двора
свога обећања, но да ће га учи
нити краљем у отачеству сво
ме, у српској земљи и да ће му
за живота свога даровати пре
сто“.
Када се говори о деци Драгу
тина и Каталине, историји су
познати Владислав, Урошиц и
Јелисавета. Њихова кћер Јели
савета је ступила у брак са
босанским баном Стјепаном I
Котроманом. Сачувана је једна
Јелисаветина повеља у којој
„Баница Јелисавета и мој син
бан Стипан даје вјеру нашу…
“ неком Вукцу да га неће заточи
ти.
Приликом казивања о Драгу

тиновој женидби, Данило II нам
уједно открива и његову побуну
на оца, која је, притом, била
окидач многих размирница на
српском двору. Реч је о нео
ствареном обећању краља Уро
ша I, које је дао свом сину и
тасту. Након женидбе са угар
ском принцезом, Урош је прекр
шио завет и није предао престо
свом сину, те „у земљи званој
Гацкој син одоле своме родите
љу и узе престо његов силом“.
Збацивање краља Уроша
изазвало је бурне реакције у
Србији. Највише огорчена, била
је краљица Јелена Анжујска. Да
је Каталина била брижна супру

га и снаха, која је исказивала
велико поштовање према својој
свекрви, и да је свим силама
покушавала да смири породич
не несугласице, показује архие
пископ Данило II у Животу Кра
љице Јелене. Наиме, када је
краљица мајка преминула, на
сахрану је дошао само Милу
тин, док је Драгутин послао сво
ју властелу. Након тога, снаха
Каталина, заједно са Милутино
вом женом Симонидом, тежила
је успостављању мирних поро
дичних односа. Пок азатељ
томе јесте Каталинина и Симо
нидина посета и поклоњење
гробу краљице Јелене. Да су
њих две биле у изузетно добрим
односима, те да су свим силама
покушавале да измире завађе
ну браћу, Милутина и Драгути
на, откривају Симонидине речи:
„Молим те, Господару мој, запо
веди ми да идем до вазљубље
не сестре моје, а снахе твоје,
благочастиве краљице Катали
не, јер достојно је да се и ми
видимо, да и ми учинимо дужну
љубав међу собом, као и ти са
вазљубљеним ти братом. Ако
не презреш моје молбе, и запо
ведиш ми да идем ка њој, то ће
већа љубав бити међу вама, о
Господару“.
Мало је података који нам
казују како је изгледао живот
угарске принцезе на двору кра
ља Драгутина. Међутим, најче
шће цитиран извор, потврђује
нам да се ова млада краљица,
веома лепо снашла и убрзо
постала симбол лепоте и скром
ности српског двора. Наиме,
византијски историчар Пахимер
наводи епизоду о неуспелој
виз ант ијс кој
прегов ар ачк ој
мисији око женидбе принца
Милутина, са византијском
принцезом Аном. Посебно је
интересантан поступак краља
Уроша, који је Византијцима
показао своју младу снаху, како
би илустровао српске обичаје,
који су се у потпуности разлико
вали од византијских. „Пошто је
Ирина, старија царева кћер,
била обећана будућем бугар
ском цару Јовану Асену, цар je
одлучио да другу, Ану, пошаље
краљу Србије Стефану Урошу
да би je удао за [његовог] другог
сина Милутина, јер je први,
очев имењак, био ожењен ћер
ком краља Пеоније. Пошто су
завршени међусобни договори,
пошаље у посланство јерарха,
a c њим и кћер са величанстве
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СУЂЕЊЕ ЗБОГ УБИСТВА ТАРТУФАРА

Нова правила
пореметила
начин суђења

Краљ Стефан Драгутин
ном царском свитом. Стигавши
у Верију, одлучише да пошаљу
Стефану Урошу хартофилакса
Века, а са њим и [митрополита]
Трајанупоља Кондумна. Јер
према налогу царице требало
je да хартофилакс оде унапред
и подробније се упозна са при
ликама код Срба, да види какав
je њихов начин живота и како je
устројен ред у њиховој држави.
Она сама припремала je кћери
величанствену пратњу, уз сву
разноврсну царску раск ош.
Њему, дакле, унапред посла
том, било je наложено да се
обавести и све то дојави, пре
него што патријарх стигне у
Србију. Дошавши, они тамо не
само да не видеше ништа
достојно свите и одговарајуће
власти, него се Урош, гледајући
њихову пратњу и послугу, a
нарочито евнухе, питао шта би
они требало да буду. A кад je
чуо од њих да je такав царски
ред и да принцези следи таква
пратња, он негодујући рече: ‘E,
е, шта je тο? нама није уобича
јено такво понашање’. И то
рекавши, одмах показа једну
младу жену, сиромашно одеве
ну и предењу посвећену. Тако
се ми, рече показујући руком,
односимо према младама“.
Млада, скромна, лепа снаха,
била је Каталина, која је, као
што видимо, за разлику од
већине жена владара, странки
ња, успела да се у веома крат

ком року прилагодила српским,
постојећим обичајима.
отово сви историчари и
летописци се слажу да је
Каталинин муж, због боле
сти, био приморан да преда
престо свом брату Милутину.
Данило опширно описује шта је
утицало на абдикацију. „Када је
јездио неким послом с власте
лом својом под градом Јелечом
(рашка жупа), павши са коња
сломи ногу своју“. На Сабору у
Дежеву уступио je престо Милу
тину. „Даде му драгоцене даро
ве и злато и хаљине (златотка
не) скупоцене царске, коња
свога и оружје своје које сам на
себи, на своме телу ношаше“.
Према речима архиепископа
Данила II, Каталина је била
верна и одана супруга, која је
поред свих породичних немира,
увек подржавала свог супруга.
Живели су складно дуги низ
година. Љубав и брачни мир
није пореметила ни Драгутино
ва одлука, која се огледала у
одрицању од брачне постеље.
Кајање због греха према оцу
утицало је да „овај благочести
ви, живећи са женом својом у
своме животу више од двадесет
и три године не дотаче се ње,
но чувајући се обоје у целому
дрију и чистоти, остадоше
живећи као брат и сестрa“.
У следећем броју:
Ана Дандоло, супруга краља
Стефана Првовенчаног

Г

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.

Суђење Дејану Ерићу
(39) из Јарка, које је тре
бало да буде настављено
у уторак 5. јула у Вишем
суду у Сремској Митрови
ци, одложено је и враћено
на почетак, речено је
нашем листу у овом суду.
Ерић који је окривљен
због кривичног дела тешко
убиство и кривично дело
недозовољена производ
ња, држање, ношење и
промет оружја и експло
зивних материја, 21. сеп
тембра поново ће сести
на оптуженичку клупу за
када је заказно припрем
но рочиште.
Половином марта у
Вишем суду, започело је
суђење Ерићу, који је
окривљен за убиство
рођених браћа Предрага
(43) и Станислава (37)
Јеличића из Футога, које
се догодил о почетк ом
децембра 2020. године, у
шуми у потесу села Јарак.
После одржана два
рочишта суђење је враће
но на почетак, а како каже
судија Никола Радановић,
који ће сада водити овај
судски процес, разлог је
одлука Врховног касацио
ног суда, који захтева да
судија који је одређивао
притвор окривљеном не
може да води и тај случај.
Из тих разлога долазило
је и до обарања пресуда и
враћања суђења на поче

Правда
Маја Јеличић супруга
убиј ен ог
Пред раг а,
после једног од рочи
шта у изјави за наш
лист, тврдила је да је
Небојша током изноше
ња одбране изнео низ
лажи.
– Мртва уста не гово
ре а они могу сада да
износе шта год хоће.
Правда ће бити истера
на за Предрага и Ста
нислава, рекла је удо
вица.

так.
За крвави злочин или
како га зову „убиство због
тартуфа“‘, који је потресао
не само Срем, већ и шири
регион, поред Дејана био
је осумњичен и његов
млађи брат Небојша (37),
али је против њега обу
стављен поступак, јер
није било доказа за кри
вично гоњење. Он је као
једини живи сведок овог
догађаја, сведочио на
првом рочишту, где је твр
дио да су њега и брата
Дејана браћа Јеличић
прва напала.
– Станислав је насрнуо
на Дејана, хтео сам да их
раздвојим, али ми је при
шао Предраг који ме је
ударио у пределу чела.
Све време рукама сам се
бранио, како бих зашти
тио главу, а он ме је уда
рао копалицом и бодрио
Станислава говорећи му:
„Уби га“. Док ме је ударао,
зачула су се два пуцња,
пресекао сам се и поми
слио сам да је Станислав
убио мога брата. Тада је
Предраг устао са мене и
кренуо у њиховом правцу,
узео је копалицу и наср
нуо на Дејана. Викнуо
сам: „Пази Дејане“, а онда
сам чуо трећи пуцањ,
рекао је приликом свог
сведочења Небојша.
Пред почетак суђења,
испред Вишег суда била
је окупљена родбина,
пријатељи, убијених Јели
чића, који су држали тран
спаренте са натписима:
„Правда за браћу Јели
чић“, „Правда за мога
тату“ ... Како су тада
рекли, они су страховали
да би Дејану могао да
буде укинут притвор и
замењен кућним. Међу
тим, како је речено нашем
листу из овог суда, стари
ји Јеличић налази се у
прит ворс кој
једин иц и
Казнено-поправног заво
да одакле га спроводе на
суђења.
С. Костић
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Како су се митровчани учили градском животу? (3)

„Ђубре и смет не бацати на
сокак и очистити га са метлом“
Припрема: Дејан Мостарлић

Градска управа у Митровици која ће након 1881. године и добијања статуса Града функ
ционисати као Градско поглаварство издавала је прогласе који су садржали све битне
одлуке везане за свакодневни живот грађана Митровице и околних насеља. Ове одлуке
објављиване су у Прогласним књигама, при чему су строго одређена места њиховог обна
родовања ( На сред пијаце код крста, пред кућама појединих митровачких грађана, пред
Казнионом, на ћошку код Камените ћуприје, на ћошку код Златна бунара....).Прогласне
књиге Градске управе у Митровици сачуване су у Историјском архиву „Срем“ и предста
вљају драгоцено извориште података о историји Сремске Митровице, Срема и некада
шњих држава на овим просторима
Прогласом број 421 од 13. авгу
ста 1878. године оглашавају се
четири слободна радна места за
редаре. Позивају се сва лица која
знају да читају и пишу и који добро
познају житеље и куће да се за ова
места пријаве општинском уреду.
„Код овогобћинског уреда упра
жњена су четири мјеста за реда
ре. Ко читати и писати разуме и
који све куће и житеље познаје
нека се пријави што пре за то
место.“
Из прогласа број 432 од 13. авгу
ста 1878. годинесазнајемо је због
појаве и брзог ширења говеђе куге
у селу Јакову на подручју Земун
ског котара постојала забрана
довођења животиња „преживара“
на вашаре, као и превоз сламе и
њихове коже.
„Услиед пукнуте говеђе куге у
мјесту Јакову земунског котара
забрањено је преживаћу марву на
вашаре терати, тако исто њену
кожу, њену отаву и сламу не смие
се тамо ни амо возити.“
У прогласу број 466 од 22. сеп

тембра1878. године стоји молба
грађанима којом се забрањује
бацање смећа, прљаве воде и дру
гих нечистоћа на улицу, под прет
њом да ће лица која прекрше
забрану сносити трошкове. У дру
гим сличним прогласима за овај
прекршај прописује се новчана гло
ба од 2-10 форинти.
„Сви грађани се умољавају да
даду пред својим кућама очистити
смет и ђубре са метлом и да не
бацају нити ђубре, нити смет,
нити воду и изперине на сокак, јер
ће се иначе то на дотичног вла
сника трошак очистити дати “
Прогласом број 507 од 13. окто
бра 1878. године упозоравају се
родитељи који своју децу не шаљу
редовно у школу да ће платити
одговарајућу казну.
„Услед притужбе од стране учи
теља и учитељки да она дјеца
која су за полазак у школу пописа
на – и у школу уредно не иду, изда
је Котарска област најстроижији
Налог да ни једно дјете од школе
ни једног сата фалити не сме, јер

у противном случају родитељи
или скрбници са глобом од 5 до 50
форинти казнити бити хоће. Са
овим све сви позивају да своју децу
у школу сваки дан шаљу. Ко послу
ша не .. ће на одговор и на уплату
глобе позван бити“
Иста обавеза налази се у прогла
су број 575 од 1. децембра 1878.
године у коме стоји:
„Сви мајстори се такођер пози
вају, да своје шегтре шаљу у Опе
товну србску школу. Који шегрт
изостане тога газда ће бити са
новчаном глобом кажњен“
У прогласу број 587 од 20. децем
бра 1878. године упозоравају се
лица која коњима прелазе преко
поља једног закупника општинске
земље који се жалио, да ће уколико
се то поново деси бити пријављени
и кажњени.
„Закупник обћинске земље гои
сподин Васа Матић поднео тужбу
одје, да му терају преко сианог
жита коње и тко би се усудио то
још једанпут учинити бити ће
пријављен котару ради казне“
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Неки људи право лице
покажу тек када даш отказ
Елем, дала сам отказ и уз оно „није тамо како ти причају да
јесте“ и „нећу да те бедачим, али...“ и мало натезања око узи
мања одмора - договор је пао. Одлазим. Наивно од мене што
сам помислила да ће тортура стати, јер боже мој, која је поента
више?

М

есецима сам осећала
да сам спремна на овај
потез. Од онога „ми смо
породица“, од чега иначе тре
ба да бежите главом без обзи
ра када чујете то на разговору
за посао јер већина породица
је врло дисфункционална, смо
се за годину дана окренули за
180 степени и стигли до онога
„овде радиш за паре, тако да
ћеш и да радиш како се од
тебе тражи“.
Не само од мене, од свих
нас.
Само се хијерархијски кри
вица одгоре пребацивала
надоле, а бога ми посао који
радимо ми доле никако мало
да се пребаци на оне горе. Или
бар да се похвалимо за исти...
Није ни важно. Гомилало се
и, на моју срећу, појавило се
нешто боље. Боља позиција,
већа плата, радно место у
центру града... Све у свему,

размишљала сам неколико
дана и одлучила да се неке
прилике не испуштају. Шта је
најгоре што може да се деси,
јер овде су ми свакако душу
сркали на сламчицу. И то са
осмехом.
Елем, дала сам отказ и уз
оно „није тамо како ти причају
да јесте“ и „нећу да те беда
чим, али...“ и мало натезања
око узимања одмора - договор
је пао. Одлазим. Наивно од
мене што сам помислила да
ће тортура стати, јер боже мој,
која је поента више?
Једна колегиница се суздр
жава од разговора са мном и
одговара само на директна
питање са кратком потврдом
или негацијом. Чешће негаци
јом. Шефица све више прити
ска и тражи све више да ура
дим, а све је почело да ме
подсећа на цеђење сунђера
након што опереш суђе. Да се

ја онако фино осушим, и на
следеће радно место одем
онако скроз беживотна и сува.
И како сам већ поменула,
натезање око одмора је била
грешка с моје стране, јер „тре
ба да испоштујем то што они
немају замену и да останем
док замену не нађу“, чуј. Када
се мало распитала у ХР-у како
ствари стоје, одмор више није
био проблем.
Изашле смо напоље, ја да
удахнем ваздуха, а она дим
цигарете, како би подругљиво
поделила са колегиницом да
одлазим и место на које идем,
с обзиром на то да је ова већ
тамо радила. Колегиница се
снебивала, чудила, спрдала, а
моја шефица је расла као ква
сац уз речи „немој тако, што си
таква, немој да јој квариш“ и
са својих метар и шумска јаго
дица, али буквално, нарасла
је у висине. Смешне сте, поми

ГАЛЕРИЈА „МИРА БРТКА“

слих у себи. Притом, олакша
ва и чињеница да ће моја
плата тамо бити већа од њихо
ве тамошње, а за то ће чути
сигурно, мали је ово град.
Две особе су ми честитале,
пожелеле срећу и дала своја
кратк а упутства како да се
снађем у још већој фирми. А,
остали? Остали нису прона
шли довољно доброте у себи
да ми бар кажу „било је лепо
сарађивати са тобом“ и јасно
ми је да и сви они лажни осме
си који су били на њиховим
лицима присутни у протеклих
годину дана, врло лако падну
са истих када за њима више
нема потребе.
А, тужно је тако живети, зар
не?
ЛА Луна

АРЕХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ
У БЕЛЕГИШУ

Изложба Владимира Прице Изазов младим
Изложба слика „Понављачи“ Вла
димира Прице, најновија је поставка
у галерији „Мира Бртка“ Центра за
културу Стара Пазова. Наизглед
врло допадљиве слике и још зани
мљивији називи истих, међутим када
се боље сагледа, ова уметничк а
дела имају дубљу поруку. По мишље
њу ликовног критичара и новинара,
Маје Живановић, која је и отворила
изложбу, Прицине слике предста
вљају оштру критику друштва и вре

мена у ком живимо. Ликови који су
насликани су обични људи са марги
не који су дубоко несрећни и уса
мљени али уметник то добро прикри
ва духовитом атмосфером.
Владимир Прица истиче да он не
верује у инспирацију већ извлачи
теме из свакодневног живота који се
дешава свима нама пред очима
више пута на дан. Већина слика су
крајње дискретне са људима који се
налазе у разним жанр сценама. Неке
су комплексније рази
граног колорита у
забавној сценографи
ји али све скупа имају
снажну црту хумора и
сарказма који ће вас
на тренутак и насме
јати а касније натера
ти да се замислите.
Спонтаност, искре
ност и духовитост,
обичан живот „малих“
људи -  основне су
карактеристике ових
двадесетак слик а ,
које ће бити изложе
не до 15.августа.
Д. Г.

научницима

На врху лесних тераса у Белегишу, које је
током миленијума просекао Дунав, налазе се
три локалитета због којих се на овом непристу
пачном терену тренутно налазе четворица
археолога, Урош Николић, Маринко Антоније
вић, Срећко Живановић и Лазар Марковић.
Локалитети Градац, Шанчина и Стојића гувно
су локалитети који су прославили овај део Сре
ма и заслужују да буду регистровани као кул
турно добро. Белегишка култура је култура
позног бронзаног доба и на овом локалитету су
својевремено пронађене некрополе из тог пери
ода, преко 50 гробова спаљених у урнама као и
невероватна израда керамичких предмета исти
че кустос археолог Завичајног музеја Рума
Урош Николић, који ће са својом групом архео
лога у Белегишу боравити наредних 20-так
дана.
Подршку истраживању у Белегишу пружио је
и Археолошки институт , који је уступио опрему
и олакшао и модернизовао радове на терену.
Ово су прва истраживања након четири деце
није, која спроводи Завичајни музеј из Руме а
подржали су их Покрајински секретаријат за
културу, Општина Стара Пазова и Туристичка
организација Стара Пазова. 
Д. Г.
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ИЗ ИСТОРИЈЕ РУМЕ: ИЗГРАДЊА СОКОЛСКОГ ДОМА У РУМИ (1)

Настанак
Соколског покрета

Pi{e:
Aleksandra ]iri}

Повеља о изградњи Соколског дома у Руми која се, као експонат чува у Одељењу
историјских збирки Завичајног музеја Рума, дала је почетну идеју за овај текст који
објављујемо у М новинама. У њему се налазе подаци о оснивачима и настанку
Соколског покрета, као и оснивању и раду Соколских друштава у Руми. Главни део
рада обухвата детаљне припреме, изградњу и освећење Соколског дома. Ауторка
овог текста, који ће наше читаоце упознати како са настанком зграде, тако и Сокол
ским покретом у Руми је кустоскиња историчарка Александра Ћирић

С

околство, као свесловенски, култур
но – национални и политички
покрет, настао је у Чешкој 1862.
године. Оснивач покрета је Мирослав
Тирш (1832 -1884. год) доктор филозофи
је, естетичар и гимнастички теоретичар.
Он је са групом сарадника, међу којима
су се истицали Јиндрих Фигнер, др Едвард
Гел и професор Емануел Тонер основао
„Прво чешко теловежбовано друштво“ у
Прагу, као заметак будућег соколско –
гимнастичког система. Име организације
„Соко“, преузето је из српске народне тра
диције, у којој је птица соко симбол јуна
штва, одважности, смелости. У физичком
васпитању су чланови ове групе видели
средство за јачање физичког и духовног
здравља, тј јачали су морал народа, што
је било потребно пред наступајућу борбу
за национ
 алне интересе. Словенски наро
ди под влашћу Аустроугарске монархије
нису били у могућности да се војно орга
низују, те су руководиоци Соколског покре
та ставили себи у задатак повезивање
свих словенских народа, ради остварива
ња територијалне и духовне слободе.
Идеје соколства су се брзо шириле на
све словенске народе на територији
Монархије. Од јужнословенских народа,
најпре Словенци у Љубљани 1863. године
оснивају гиманстичко друштво, док је у
Загребу 1874. године основан први „Хрват
ски Сокол“. Код Срба је 24. марта 1904.
године у Сремским Карловцима основан
„Српски Соко“. Тада су донета правила
друштва, изабран је Одбор, за председни
ка друштва др Лаза Поповић, а основана
је и прва соколска жупа.

Соколска друштва у Руми
Рума, као добрим делом словенска сре
дина, била је погодна за ширење соколске
идеологије. Почетком 20. века, национал
ни и политички живот не само у Руми, већ
и на простору Јужне Угарске, се кретао у
правцу зближавања словенских народа. У
Руми се, међу првим местима у овим кра
јевима, оснивају два Соколска друштва.
„Српски Соко“ је основан 19. маја 1905.
године. На оснивачкој скупштини за ста
решину је изабран др Жарко Миладино
вић а за заменик а старешине Душан
Поповић, равнајући учитељ. Друштво је

Нацрт пројекта Соколског дома

Идеје соколства су се брзо шириле на све словенске
народе на територији Монархије. Од јужнословенских
народа, најпре Словенци у Љубљани 1863. године осни
вају гиманстичко друштво, док је у Загребу 1874. године
основан први „Хрватски Сокол“. Код Срба је 24. марта
1904. године у Сремским Карловцима основан „Српски
Соко“. Тада су донета правила друштва, изабран је
Одбор, за председника друштва др Лаза Поповић, а
основана је и прва соколска жупа
припадало Фрушкогорској жупи са седи
штем у Сремским Карловцима. Недуго
затим, 31. маја исте године је основан и
„Хрватски Соко“ у Руми. Његова спомени
ца носи мото: „У десници снага, у срцу
одважност, у мисли домовина“.
Први старешина је био Матија Зима,
шеф Поште а заменик Арнолд Шрајер.
Припадао је Хрватској соколској жупи
„Бана Јелачића“ у Сремској Митровици и
Савезу Хрватских соколских друштава.
Међу члановима румских соколских дру
штава је било људи из свих друштвених
сталежа - то су били професори гимнази
је, лекари, адвок ати, интелектуалци,
трговци, занатлије и државни чиновници.
Друштва су вежбала у дворани Државне

основне школе „Краљ Петар I Ослободи
лац“ - данас ОШ „Змај Јова Јовановић“.
За време рада у истој дворани је влада
ла братска сагласност и поштовање изме
ђу чланова оба Сокола. Када је 1912.
године подигнут Хрватски дом, оба сокол
ска друштва су вежбала и у овом дому. У
Дому је, поред Хрватског Сокола, било
смештено и Хрватско певачко друштво,
Тамбурашко друштво и Хрватска читаони
ца. Током летњих месеци су вежбали на
простору који је и био намењен за спорт
ске активности. Данас је такође у функци
ји спорта, са кошаркашким и тениским
теренима и налази се северно од Улице
Иво Лола Рибар.
Избијањем Првог светског рата рад
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соколских друштава је прекинут, а наста
вљен је одмах по завршетку рата, када се
битно променио однос државне власти
према соколству. Соколи су у Краљевини
Југославији кроз физичко васпитање
учвршћивали југословенство, као држав
на организација физичке културе.
Соколска друштва у свим местима у
Краљевини доживљавају процват. Тако је
било и са румским Соколима, уместо Срп
ског и Хрватског настало је једно Сокол
ско друштво Рума које доживљава своје
златно доба током тридесетих година 20
века. Соколско друштво Рума је припада
ло Београдској соколској жупи и Савезу
Сокола Краљевине Југославије, а од
1934. године Рума је била средиште III
соколског окружја Соколске жупе Београд.
Током тридесетих година 20. века дру
штво је вежбало у гимнастичкој дворани
Државне реалне гимназије, а ту су имали
и своју позорницу. У том периоду је покре
нута иницијатива за изградњу Соколског
дома у Руми.

Изградња Соколског дома
Соколско друштво Рума се, у оквиру
соколске Петрове петогодишњице 1936.
године, свечано заветовало да ће до пуно
летства краља Петра II Карађорђевића
подићи свој дом у вечан спомен Витешком
краљу Александру I Ујединитељу. Наред
не 1937. године, Соколи су се обратили
Градском већу са молбом да им уступи
простор за изградњу дома.
Градско веће је под председништвом
некадашњег градоначелник а Лазара
Јовановића, 23. априла 1937. године
Соколском друштву поклонило плац повр
шине 2. 715 квадратних метара са једном
зградом у којој је била смештена Пошта.
Одлуци Градског већа су се противили
поједини грађани. Жалбама и протестним
скупштинама су покушавали да оспоре ту
одлуку. Међутим, више управне власти су
одбациле њихове жалбе као неосноване,
тако да је јулу 1937. године сачињен
даровни уговор између Града и Соколског
друштва и Соколи су постали власници
поменутог плаца.
Плац се налазио у центру Руме, у Орло
вићевој улици преко пута Властелинског
двора.
Познати архитекта и члан Соколског
друштва Милош Коварж је бесплатно ура
дио нацрт пројекта Дома. Уз измене на
пројекту репрезентативна сала је проши
рена за три метра. Циљ је био да Сокол

Соколски дом

ски дом Витешког краља Александра I
Ујединитеља буде средиште културног и
друштвеног живота Руме, а тиме би сва
румска друштва добила свој простор за
рад.
У оквиру припрема за изградњу Дома,
Руму је 18. маја 1938. године посетио
заменик старешине Савеза Сокола Кра
љевине Југославије Енгелберт Гангл.
Била је то прва посета високог соколског
званичника, и у аналима Соколског дру
штва у Руми је забележена као велики и
значајан празник.
У Руми је тог дана владала свечана
атмосфера. Улице су биле испуњене
великим бројем грађана и сокола, а згра
де су биле украшене заставама. Гангл је
дошао у пратњи неколико сарадника. На
железничкој станици госте је дочекао ста
решина румског Соколског друштва
Алберт Ловасић са члановима Управе
друштва. Током боравка у Руми, Гангл је
најпре обишао плац на коме ће се изгра
дити Соколски дом. Након обиласка гра
дилишта, посетили су румску Гимназију,
где су Соколи имали своју привремену
Соколану, као и ОШ „Краљ Петар I Осло
бодилац“. Уследио је пријем код председ
ника Општине Николе Вукадиновића. Он

Румски добротвори
Средства за изградњу Дома су прику
пљена добровољним прилозима. Осно
ван је Фонд за подизање Соколског
дома, а правила фонда је усвојила
Соколска жупа Београд. Према прави
лима овог фонда, његовим утемељива
чем се сматрало лице које приложи 250
динара, оснивачем лице које приложи
500 динара, док је добротвор фонда
лице које приложи 1.000 динара. Велики
добротвор за подизање Соколског дома
је лице које приложи 5.000 динара. Тако
је до јуна 1938. године, прикупљено
175.000 динара. Новчане прилоге за

изградњу Дома је дало 148 грађана,
укључујући и румска друштва: Коло
Српских сестара, Српска трговачк а
омладина, Српско певачко друштво,
Српска женска добротворна задруга,
Властелинство грофа Пејачевић. Међу
приложницима је било највише румских
трговаца и занатлија различите нацио
налности: Милан Бајић, Филип Скопал,
Роберт Венингер, Душан Остојић, браћа
Вајс, Едуард Херцог, Антон Серваци,
Мирко Јарић, Јован Ђуришић, Јован
Максимовић. Као добротвори се поми
њу лекари, адвокати, гимназијалци...

је истакао да румска општина свесрдно
помаже соколство и да је Соколском дру
штву поклонила плац на коме ће се изгра
дити Соколски дом. У име Савеза Сокола,
Гангл се захвалио председнику Вукадино
вићу на помоћи румским соколима. У част
посете првог представника југословенског
соколства, увече је приређена свечана
седница у сали Гимназије, на којој је при
суствовало 1.500 лица. Уз Соколе, на сед
ницу су дошли и представници културних
и добротворних друштава, као грађани
Руме.
Изградња је почела 3. маја 1939. годи
не, а 21. маја је обављено освећење
темеља и положена је повеља у темељ
будућег Дома. Освећење темеља је оба
вио прота Коста Вуковић, а после тога је
старешина друштва др Петар Јовић одр
жао говор о раду друштва и изградњи
Дома. Том приликом је у Руми приређен
окружни слет и јавна вежба. На слету су,
уз Румске Соколе, учествовала и соколска
друштва из Београда, Сремске Митрови
це, Старе Пазове, Инђије, Шапца, Ноћаја,
Вогња, Платичева, Буђановаца и Путина
ца. Такође, учествовала су и сва румска
друштва, као и мноштво грађана. Овој
свечаности је присуствовао министар за
физичко васпитање народа Ђуро Чејовић
као и бан Дунавске бановине др Јован
Радивојевић. У име Савеза Сокола Кра
љевине Југославије присуствовали су
Антон Штефан и генерал Љубомир Мак
симовић.
Радови на изградњи Дома су брзо
напредовали. Први део Соколског дома је
завршен до јесени 1939. године. Планира
но је да се изградња другог дела Дома,
који би се наслањао на зграду Поште која
се налази на истом плацу, настави наред
не 1940. године. Реализацију овог плана
је прекинуо Други светски рат, тако да дру
ги део Дома никада није саграђен.
Фотографије: Завичајни музеј Рума
У следећем броју: Прва свечана
академија у Соколском дому
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VREMEPLOV
13. јул
1930. У главном граду Уругваја
Монтевидеу почело прво Свет
ско фудбалско првенство, на
којем је учествовало 13 тимо
ва, међу њима и југословенски.
1985. На стадионима у Лондо
ну и Филаделфији истовреме
но одржани хуманитарни рокконцерти „Ливе Аид“ које је
организовао Боб Гелдоф за
помоћ гладнима у Африци.
Прикупљено преко 60 милиона
долара, а ТВ-пренос концера
та пратило око 1,5 милијарди
гледалаца широм света
14. јул
1867. Алфред Нобел, изуми
тељ динамита, први пут демон
стрирао свој изум у каменоло
му код енглеског града Редхил.
2000. Суд у Мајамију обавезао
највеће америчке произвођаче
цигарета да плате 145 мили
јарди долара на име одштете
пушачима Флориде због угро
жавања здравља.
15. јул
1099. Крсташи су у Првом
крсташком рату освојили Јеру
салим и разорили га.
1795. Марсељеза је званично
прихваћена за химну Францу
ске.
1941. У бици код Орше у Дру
гом светском рату, совјетска
војска први пут је употребила
плот унско рак етно оружје,
популарно названо „каћуша“.
16. јул
1533. Према наредби шпанског
освајача Франсиска Пизара
убијен цар Инк а Атахуалпа,
иако је дао тражен откуп, једну
собу пуну злата и две пуне сре
бра.
1661. Стокхолмска банка изда
ла прве папирне новчанице у
Европи.
17. јул
1917. Британска краљевска
кућа променила је своје име
Сакс-Кобург-Гота у Виндзор
због антинемачког расположе
ња у Британији током Првог
светског рата.
1946. У Београду је погубљен
Драгољуб Дража Михаиловић,
генерал краљевске југословен
ске војске и вођа четничког
покрета у Другом светском рату.
18. јул
64. Две трећине Рима изгорело
у пожару. Цар Нерон оптужио
је хришћане да су подметнули
пожар и прогнао их из Рима.
1290. Краљ Едвард И протерао
Јевреје из Енглеске.
19. јул
1877. Одржан први тениски
турнир у Вимблдону. Победио
је енглески тенисер Спенсер
Гор.
1980. У Москви отворене 22.
Олимпијске игре, које је бојко
товало више од 40 земаља
због совјетске инвазије на
Авганистан.
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HOROSKOP
ОВАН: Уз добру про
цену могућности и
прав ил ан
изб ор
сарадника релативно
брзо можете да остварите своје
циљеве на пословној сцени.
Понекад морате деловати енер
гично у друштву сарадника. Када
сте добро расположени имате
утисак да су вам доступне најбо
ље могућности и тада обично
бирате неку доминантну улогу
пред својим партнером.
БИК: Постоје важни
циљеви које можете
да
оствар ите
у
разним фазама или
на неки заобилазан начин. Стало
вам је да осмислите добру
пословну стратегију. Наставите
да се понашате довољно проми
шљено у процени правих вред
ности. Очекује вас позитиван
обрт у љубавном животу.
БЛИЗАНЦИ: Разми
слите о промени
одређених критерију
ма и услова у догово
ру са сарадницима како бисте
побољшали своју пословну пози
цију. Слободно можете да инси
стирате на својим идејама јер
имате врло поуздане показате
ље о успеху. У свом емотивном
заносу спремни сте да учините
нешто посебно как о бисте
импресионирали партнера.
РАК: 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 функциони
шете у партнерству потрудите се
да око себе окупите особе од
поверења и угледа. Довољно сте
вешти и сналажљиви да приво
лите вољену особу на неке своје
замисли.
ЛАВ: Ослањате се на
своје преговарачк е
манире, јер да без
доб ре
прип рем е
нема ни заједничког успеха.
Потребно је да се усаглашавате
са својим сарадницима око
важних питања. Пажња и разу
мевање које добијате у кругу сво
је породице делују врло подсти
цајно. Потрудите се да обрадује
те блиске особе на неки неуоби
чајени начи.
ДЕВИЦА: Потрудите
се да успешно спро
ведете све своје иде
је и планове у дело.
Важно је да поред себе имате
особу од поверења и тиm прове
рите сараднике за које вас везују
зајeднички интереси. У љубав
ном односу, немојте узалудно
покушавати да промените парт
нерово понашање или да мења
те ток ствари   које не зависе од
ваше воље.

ВАГА: Делујете врло
амбициозно пред сво
јом околином и свима
јасно дајете до зна
ња, да не желите да вам се неко
супротставља по било којој осно
ви. Пажљиво процените ситуа
ције које захтевају неки вид ризи
ка. Неопх одна вам је породична
хармонија и нечије присуство
како бисте остварили психоло
шку равнотежу.
ШКОРПИЈА: Савесно
испуњавате свој део
обавеза и делујете
врло ажурно прили
ком испуњавања разних догово
ра које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност. У односу са партне
ром нема потребе да упорно
понављате ситуације које не
доносе жељени ефекат.
СТРЕЛАЦ: Захваљу
јући добрим идејама
и стратегији коју спро
водите делујете вео
ма озбиљно на своје сараднике.
налазите се у сјајној прилици да
остварите дугорочне пословне
интересе. Умете да се наметнете
у правом тренутку и често водите
главну реч у преговорима. Важно
је да подстичете двосмерне кон
такте. Догађаји који вас прате у
љубавном животу делују охра
брујуће.
ЈАРАЦ:
Улаж ет е
вел ики нап ор да
остварите позитивне
резултате у свом про
фесионалном изражавању, али
постоје изненадне ситуације које
ремете ваше планове и пословну
концепцију. Потребно је да се
растеретите од обавеза, немате
довољно енергије да се ангажу
јете на више страна истовреме
но. Склони сте честим промена
ма емотивног расположења.
ВОДОЛИЈА: У зави
сности од личног
инт ер ес ов ањ а
и
мотивације коју има
те, осмислите нек а нова или
модификована решења која ће
вам доносити најбоље резулта
те. Потребни су вам дипломат
ски манири као успешна форму
ла која доноси дугорочне резул
тате. У љубавном животу ужива
те у разноврсним ситуацијама.
РИБЕ: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизно предвидети
нечију реакцију. Боље је да се
држите проверених правила и да
избегавате било коју врсту ризи
ка. Одложите неке напорне оба
везе док не добијете боље усло
ве. Обрадоваће вас поступак
блиских пријатеља. Налазите се
у фази емотивног узлета, тако да
односи са партнером доживља
вате као остварење својих снова.

Crkveni
kalendar
Среда, 13. јул (30. јун)
Сабор светих дванаест апосто
ла – Павловдан
Четвртак, 14. (1) јул
Свети мученици и бесребрени
ци Козма и Дамјан
Петак, 15. (2) јул
Полагање ризе Пресвете Бого
родице
Субота, 16. (3) јул
Свети мученик Јакинт; Препо
добни Анатолије
Недеља, 17. (4) јул
Свети Андреј Критски; Свети
свештеномученик Сава Горњо
карловачки; Свети царски ново
мученици Романови
Понедељак, 18. (5) јул
Преподобни Атанасије Атонски;
Свети Сергије Радоњешки
Уторак, 19. (6) јул
Преподобни Сисоје Велики

Њоке у сосу
Састојци: 1 коцкица маслаца,
3 чена белог лука (уситњена), 120
мл (пола чаше) белог вина, пола
кашичице сенфа, 500 г њока, 250
мл павлаке за кување, 100 г пар
мезана, со, бибер, першуново
лишће, ситно сецкано, кашичица
мешаних зачина по жељи. По
жељи додати: броколи (неколико
цветова) или беби спанаћ (по
жељи), кратко обарен.

Припрема: Коцкицу маслаца
ставити да се отопи у дубљи
тигањ. Након што се разлије,
додајте млевени бели лук и мало
га пропржите. Након тога, додајте
бело вино, сенф и италијанске
зачине по жељи. Добро промеша
ти, па додати њоке. Смањите тем
перат уру кувања и оставити
намирнице да се термички обра
де једно пет минута. Након тога,
додајте нарезани пармезан. Оста
вити пармезан да се сједини са
смесом, како би сос добио крема
сту структуру - не пуно, пар мину
та. Њоке служити док су топле.

• Не перем баш све у
кући. Нешто је и чисто.
• Ташту бих препознао
међу хиљаду проблема.
• За неким лепшим
полом, највише маштају
Ескими.
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РУМСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Рок концерти САРС-а
и Партибрејкерса

Културно лето је наставље
но 6. јула, са две промоције
књига, прво у Градској библи
отеци где је представљена
књига „Први српски Codex
Diplomaticus“ аутора Здрав
ка Малбаше. Осим аутора,
о књизи је говорила и Ивана
Усорац, а приређен је и кра
ћи музички концерт најмлађих
пријатеља Градске библиоте
ке. Истог дана, у Културном
центру је одржана промоци
ја књиге „Хронике 2“ аутора
Саше Ристовића из Руме. У
књизи је, по речима аутора,
обрађено стотинак прича,
али највећи број, преко 50, је
посвећено Румљанима, који
су овде нашли своје место.
У оквиру Културног лета 7.
и 8. јул су били резервисани
за љубитеље рок музике, па
је тако прво наступила бео
градска група С.А.Р.С. који су
први пут свирала пред рум
ском публиком и одржали кон
церт који је наишао на добар
пријем публике.
– У Руми смо први пут. Има
ћемо и старих песама које
људи очекују да чују, али има
и нових са последњег албу
ма, као и песме које најављују
најновији албум који тек треба
да изађе на јесен, ако будемо
довољно добри. Имали смо
прилику до сада да наступа
мо широм региона, где год да
смо отишли видели смо да
људи слушају и текстове, не

САРС, први концерт у Руми

слушају само музику. Послед
ње две године су за нас биле
изузетно необичне јер смо
од 2009. године па до короне
били на путу константно, има
ли смо преко 700 концерата,
што није мало и навикли смо
на путовања и живе концер
те. За време короне је била
депресија, анксиозност, шта
радимо,
преиспитивање...
Све је то сад иза нас, али
било је необично и оно што ја
могу да приметим, као и оста
так бенда, када смо кренули
ове сезоне да свирамо, да
смо заправо схватили колико
нам недостају живи наступи,
реакције људи који долазе на

наступе, јер то је нешто што
нас покреће, рекао је певач
С.А.Р.С. Жарко Ковачевић
Следеће вечери Румљани
су могли да уживају у кон
церту „Партибрејкерса“ који
су имали и раније концерте у
Руми. Срећом, иако су обла
ци најављивали могућу кишу,
ипак је све протекло без вре
менских непогода.
Председница Александра
Ћирић је подсетила да су на
почетку Културног лета обе
ћали садржај програм, за раз
личите укусе.
– То показујемо, на самом
почетку смо имали смо кон
церт класичне музике, потом

поп музике, сад улазимо у
викенд где смо се одлучили
да приредимо концерте за
љубитеље рок музике. Тако
ђе, почели су и програми
наших установа културе па
су организоване и промоције
књига. Видимо по реакцијама
суграђана да су веома задо
вољни одабиром и музике и
уопште читавим садржајем
Културног лета, каже пред
седница Ћирић.
После ова два рок концер
та, у Градској библиотеци
„Атанасије Стојковић“ је одр
жана промоција збирке песа
ма „Годови блискости“ Ната
ше Бундало Микић.
С. Џ.

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ

Бесповратна средства за мала предузећа

Министарство привреде је расписало
јавни позив за доделу бесповратних сред
става у оквиру програма подршке малим
предузећима за набавку опреме у текућој
години. Министарство привреде у сарад
њи са Развојном агенцијом Србије (РАС) и
уз подршку пројекта „Србија и ЕУ – Опре
ма за привреду“ који финансира Европска
унија, додељује бесповратна средства
микро и малим предузећима, предузетни
цима и задругама.
Укупна вредност бесповратних средста
ва је око 3,1 милијарду динара.
Министарство привреде је обезбедило
износ од 1,9 милијарди динара, а Европ
ска унија бесповратна средства и технич
ку подршку за спровођење пројекта у укуп
ном износу од 11 милиона евра.
– Циљ овог програма је подршка инве
стицијама и подстицај бржем привред
ном развоју. Средства су намењена за

суфинансирање набавке нове опреме
директно укључене у процес производ
ње разменљивих добара, и то производне
опреме и машина, транспортно - манипу
лативних средстава, специјализованих
алата и делова за машине, машина и
опреме за унапређење енергетске ефика
сности и еколошких аспеката производње,
као и нове опреме за извођење грађевин
ских радова. Субвенционисана средства
износе 25 процената, док су пет процена
та сопствена средства, а остало је кредит,
каже Тања Мијајловић, пројект менаџерка
у Регионалној развојној агенцији Срем.
Програм спроводи Министарство при
вреде у сарадњи са Развојном агенцијом
Србије и одабраним пословним банкама и
лизинг компанијама.
Право да се пријаве на конкурс за доде
лу бесповратних средстава имају
правна лица, регистрована у АПР као

привредна друштва, или задруге, као и
предузетници регистровани у АПР.
Висина бесповратних средстава која
се може доделити привредном субјекту
одређује се у односу на број запослених
на неодређено време на дан 31. децембра
2021. године по евиденцији Централног
регистра обавезног социјалног осигурања
и то највише до пет милиона динара.
Јавни позив је отворен док се располо
жива средства не утроше, а најкасније до
31. децембра.
Пријаве за доделу бесповратних сред
става, заједно са осталом документаци
јом и захтевом за кредит односно финан
сијски лизинг, предају се или достављају
електронски у једној од експозитура или
филијала пословних банака и лизинг ком
панија које учествују у реализацији овог
програма.
С. Џ.

СПОРТ
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ИНТЕРНАЦИОН
 АЛНИ АТЛЕТСКИ МИТИНГ У СЛОВЕНИЈИ

Златна Драгана Томашевић
Драгана је у коначном поретку резултатом од 59,49 метара била испред Мађарице
Керкес и Аустријанке Бончић
Драгана Томашевић, атлетичарка АК
„Сирмиум“ и репрезентативка Србије
освојила је прво место на Интернаци
оналном митингу у Новом Месту (Сло
венија) који је одржан прошлог петка,
8. јула. Драгана је у коначном поретку
резултатом од 59,49 метара била испред
Мађарице Керкес и Аустријанке Бончић.
Поред првог места у бацању диска, Дра
гана је заслужила и прву награду као нај
успешнија атлетичарка на овом међуна
родном митингу.
Српска репрезентативка наставља
припрема се за Европско првенство у
Минхену које ће бити одржано 15. авгу
ста. Према речима тренера Данила Крти
нића остварени резултат представља
Драганин повратак на европски ниво и
омогућава мирне припреме за велико
такмичење које ће у њеној каријери бити
осмо Европско првенство. У Минхену би
хитац од 60 метара и више био довољан

Лични рекорд Илића
Такође, прво место у бацању диска
на такмичењу у Словенији освојио је
бацач АК „Сирмиум“ Петар Илић, који
је резултатом од 49,44 метара однео
победу испред такмичара из Словени
је и Аустрије. Што је још важније, пре
ма речима тренера Кртинића, Петар је
начинио велики напредак и побољшао
је лични рекорд за читава три метра.

Драгана Томашевић на победничком постољу

за улазак у финале.
– Задовољан сам чињеницом да је
Драгана била најбоља у својој дисци
плини али и на целом митингу. Са овим
резултатом и оствареним хицем Драгана
улази у озбиљну конкуренцију на пред

стојећем Европском првенству и надам
се да ћемо у овом периоду до средине
августа ту даљину померити за још који
метар и обезбедити још једно финале на
овом такмичењу, каже тренер Кртинић.
Д. Мостралић

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „СРЕМ – СПИН“

Две медаље на турниру у Љубовији
На традиционалном стоноте
ниском турниру који је 3. јула
одржан   у склопу спортских
манифестација „Дринске рега
те – Љубовија 2022“ тренер
и  такмичар СТК „Срем - спин“
из Сремске Митровице Живан
Јовановић освојио је сребрну
медаљу у конкуренцији такми
чара од 60 -  69 година, док је
Радојица Гламочак из истог
клуба био трећи у конкуренци
ји играча од 50 - 59 година. На
овом такмичењу у шест узра
сних категорија учествовало је
90 стонотенисера из Србије,
Хрватске, Босне и Херцегови
не и Црне Горе   а ове године
оборен је рекорд по броју уче
сника.
Д. М.

Живан Јовановић (у средини) и Радојица Гламочанин (десно) са освојеним признањима
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НА ВЕСТ О СМРТИ ПОЗОРИШНОГ РЕДИТЕЉА ПИТЕРА БРУКА

Thanks for everything, Peter
- and we will miss you

Он је једини пронашао формулу да бруталност и брзина промена не мора бити
погубна за театар и да позориште мора да се развија у складу са бруталношћу и
одразом друштва, а да у својој основи остане базни скуп свих уметности и есенција
стварања. Знао је да је двадесет век време грађанског позоришта и као такво је на
првом месту гледалац, коме се театар обраћа и као појединцу и као групи

У

мро је једини човек који је веровао
да позоришна уметност и позори
ште са њом није утопија и једини
који је тачно знао како да ту надасве
утопистичку идеју спроведе у дело. Он је
био једини који је осетио двадесети век,
век промене укуса, размишљања, вели
ких открића и великих промена и једини
који је знао да тај век завршава у свом
столећу, да након њега долази двадесет
и први век, још бруталнији. Он је једи
ни пронашао формулу да бруталност и
брзина промена не мора бити погубна
за театар и да позориште мора да се
развија у складу са бруталношћу и одра
зом друштва, а да у својој основи оста
не базни скуп свих уметности и есен
ција стварања. Знао је да је двадесет
век време грађанског позоришта и као
такво је на првом месту гледалац, коме
се театар обраћа и као појединцу и као
групи, да се за гледаоца мора пажљиво
изабрати комад, ритам, порука која ће
да одзвони двораном са потпуним пове
рењем у сваког гледаоца. Фасцинирао
га је Шекспир, коме је пркосио тако да
пркоси естаблишменту навикнутом на
историцистичком тумачењу Шекспиро
вих дела: „Што је дело веће и досада
ће бити већа, уколико његово тумачење
није на задовољавајућем нивоу“, гово
рио је о Шекспиру и гласицима. Управо
је у том погледу показао разумевање
потреба, времена и вредности доба у
коме се налази, испитујући шекспирске
вредности и поруке као свеопште и веч
не. Умро је Питер Брук.
Питер Брук је рођен 1925. године у
околини Лондона, у породици имигра
ната из балтичког дела царске Русије.
Мада не може да се докаже, али може
мо да замислимо да је његово генијал
но позоришно умеће повезано са поре
клом. Питер Брук је имао свега тринаест
година када је умро Станиславски, у то
време већ народни уметник СССР - а, па
могућност да се дечак срео са највећим
дотадашњим позоришним уметником
и методичарем не постоји. Станислав
ски који је осмислио свој метод који је
направио револуцију у приступу рада
у позоришту, али касније и у осталим
аудиовизуелним уметностима, а који
подразумева реалан приступ изград
ње драмског карактера, говорио је како
је његов једини наследник Мајерхолд,
који је практично био његов ученик у
МХАТ -  у. Можемо се запитати, да ли
је ипак Брук наследио Станиславског?
Да ли смо по тој линији имали стотину

и педесет година фантастичног европ
ског театра? Да ли је нешто од естетике
и уметничког промишљања Брук понео
из споја богатства и беде родитељске
земље, какво је само Руска империја
могла да има? Да, Брук је имао свега
тринаест година када је Станиславски
умро и не постоји потврда да икакав ути
цај и релација овде постоји. Брук је био
под утицајем Антонена Артоа и његових
идеја „Позоришта окрутности“ које је
имало за циљ да разбија лажну реал
ност. Осим тога, за њега је такође било
инспиративно ескпериментално позори
ште Јиржија Гротовског и Бертола Брех
та. Он чак није био највећи шекспиролог,
али изгледа да је разбијање лажне реал
ности проналазио у већ поменутим веч
ним и свеопштим идејама шекспирске
литературе. Међутим, попут Станислав
ског, Брук је основао свој театар, своју
драмску дружину знану као Међународ
ни центар за позоришна истраживања,
који није био ни позориште ни академија
ни установа, нека врста експериментал
не лабораторије за позориште где су се
испитивале границе којих нема, могућ
ности позоришта, однос глумац - гледа
лац, где се дијамант какав позориште
може бити брусио до недостижног савр
шенства и сјаја.
„Живот у позоришту је читљивији и
интензивнији јер је згуснут. Смањивање
простора и сажимање времена ствара
концентрат. Ако је ритам у позоришту
погрешан, пажња публике може зачас
да нестане. Искра живота мора да буде
присутна у сваком тренутку“, неке су од
његових речи и алудирање на потребу
стварног, готово натуралистичког у позо
ришту. Алхемичар који тајновити рецепт
мешања и претварања маште и збиље
из једног облика у другу није открио. Али
Брук је прихватао развијање и промену
као једину константу у животу, па је тако
свој пут започео у Краљевском шекспи
ровском позоришту, а наставио га путем
експерименталног театра. На ту тему
је одговорио Сергију Луштици у интер
вју за НИН који је дао 1976. у Београду:
„Експеримент, знате...? За неког, оно што
се сматра експериментом нормалан је
начин рада. Не могу да се сетим ниједне
своје поставке а да нисам ‘експеримен
тисао’. Нисам чак у стању да разликујем
експеримент од не експеримента. Сваки
позоришни рад захтева мишљење: упо
ређујеш, истражујеш, устукнеш, посум
њаш, оклеваш па опет кренеш напред.
Кренеш са тим живим глумачким мате

Питер Брук (Фото: Wikipedia)

ријалом који говори осећа и сам истра
жује. То је процес који не престаје, и у
коме су пробе видљиво и гласно разми
шљање.“
Позориште наставља да живи и без
Питера Брука, јер оно је озеленела кро
шња са много силних грана, али остаје
заоставштина и мисао да у основи позо
ришта мора да постоји идеја и рад, који
ће публика препознати и који ће је побу
нити. Позориште по Бруку осим решења
даје и снагу. Однос глумац и гледалац
био је извор његовог стварања. Свему
је приступао као нечему новом, што му
је додавало жар стварању, а када би га
глумац питао о чему је овај комад, гово
рио је да не зна. Позориште је извео из
оквира грађанског, из оквира зидова и
одвео га чак међу племена Африке, па
је и тамо добио потврду универзалности
позоришног језика, који се разуме само
ако се честито изговори, а на томе се
ради. У кратким цртама, ако иза Пите
ра Брука може да се остави било какав
резиме, позориште је истраживање, рад,
сумња и радост у свему томе.
Читанка
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Испадање
кроз прозор

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

„Није смак света ако не одемо на Свет
ско првенство“. Ова реченица би имала
смисла да је дошла из уста неког од
функцион
 ера Савеза хокеја на леду
Србије. Нажалост, потекла је од Дејана
Томашевића, прослављеног српског
кошаркаша, бившег шампиона Европе и
света и носиоца олимпијских одличја.
Каква су то луда времена дошла, па да
земља кошарке страхује за пласман на
највеће светско такмичење? А није увек
било тако.
Репрезентација Србије је поразом од
Белгије у Нишу свела своје шансе на
минимум у квалификацијама за Светско
првенство. Много је фактора утицало да
се нађемо у небраном грожђу и да доби
јамо лекције од неких тамо Белгија и
Летонија.
Рат између ФИБЕ и Евролиге траје већ
годинама и одвија се преко леђа кошар
каша и струке који не знају где ударају.
Дошли смо у кретенску ситуацију да је
ФИБА направила фамозне „прозоре“ у
којима се током године играју квалифи
кације за национална такмичења. Евро
лига, наравно, не пушта своје играче да
играју док траје сезона, те се књига све
ла на домаће играче, „аутсајдере“, који
огулише дупе на терену током квалифи
кација, а завршни турнир неће ни виде
ти. На њихово место доћи ће највеће
звезде да покупе кајмак и узму медаљу
када дође време. А можда турнир не
виде ни једни ни други. Тотални идиоти
зам. Нормалан човек ће се запитати куда
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све ово води и да ли има смисла. Доби
ћемо на крају Светско првенство на
којем ће Енглези и Белгијанци палити и
жарити, а светске звезде ће остајати код
куће.
Није само Србија у проблему. Све
велике кошаркашке силе муку муче са
озлоглашеним „прозорима“. Селектори
су приморани да раде са оним што им је
на располагању, а понуда је крајње
мршава. Да се разумемо, српска пета
селекција не би требала да има проблем
да одвали једну Белгију. Мука је то што
су ти момци скупљени преко ноћи, неуи
грани и немотивисани. Селектор мора да
ротира 30 играча који се једва и познају.
Такви полупани излазе на мегдан селек
цијама које по квалитету не могу да им
присмрде, али имају колектив који већ
дуго времена игра заједно. И наравно,
мотивисани су до бола јер имају шансу
да узму скалп једној кошаркашкој веле
сили.
У таквим условима, репрезентација
Србије је дошла у ситуацију да јој до кра
ја квалификација требају све победе у
другој фази, а противници нису нимало
наивни. Чак и такав учинак не гарантује
нам да ћемо се пласирати на Светско.
Последњи меч Србије и брука у Нишу
пок азао је сав бесмисао савремене
репрезентативне кошарке која се игра у
Европи. Утакмица је прекинута због
нестанка струје и донета је одлука да се
настави следећег дана. Белгијанци су
похитали да већ прогласе победу слу

жбеним резултатом. Ваљда су мученици
једино тако видели своју шансу на госто
вању у Србији. Меч је, наравно, наста
вљен следећег дана, а можда би било
боље и да није јер смо добили по тамбу
ри од једне полуаматерске екипе.
Други, можда и већи проблем за нашу
репрезентативну кошарку је чињеница
да су у овом „прозору“ могли да наступа
ју наши најбољи играчи, али нису. Добро,
рећи ће неко да свакоме треба одмор
после напорне сезоне, али поставља се
питање како један Лука Дончић може да
изгура сваку утакмицу за Словенију и то
све са осмехом на лицу.
И ту се враћамо на почетак и на фамо
зну изјаву Дејана Томашевића. Да ли је
ово стварно наша реалност? Да ли и
убудуће треба да стрепимо и да европ
ске кошаркашке пацере сматрамо себи
равнима? Селектор Пешић је свакако
правио грешке. Али не може он бити
једини кривац. Човек је крајње реалан
када каже да нам је будућност кошарке
упитна. У овом делу квалификација нису
учествовали наши најбољи играчи. Брч
кали су се на мору. Зашто је то тако, нај
боље питати Кошаркашки савез и Пре
драга Даниловића.
Сада су све очи упрте у Европско
првенство које почиње у септембру и на
којем смо први фаворити. Следеће вели
ко такмичење можда будемо пратили
крај малих екрана, како ми обични смрт
ници, тако и ови што сада сунчају дупе
уместо да гину у нишком „Чаиру“.  

ПОЧЕЛЕ ПРИЈАВЕ ЗА „KIDS SURVIVOR“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Одмеравање снага на Градској плажи

У току су пријаве за „Kids
survivor“ који ће се одржати у
Сремској Митровици на Град
ској плажи 23. јула. У савла
давању препрека на песку и
сунцу, у изазову на Сави могу
учествовати деца узраста од
шест до 10 година. Пријаве се
врше у Туристичком инфо –
центру на плажи и у граду.
– Још једно дечје такмиче
ње у оквиру „Лета на Сави“ је
пред нама. Од 10 часова ују
тру ће 23. јула бити одржано
спортско надметање, односно
трке. Потребно је да деца и
родитељи дођу заједно ради
пријаве, с обзиром на то да је
потребно да родитељи потпи
шу сагласност о ослобађању
од одговорности организато
ра дечје трке, а исто тако ће

Радмила Грујић

потписивати и сагласност о
фотографисању и снимању
малишана током трке, рекла је
Радмила Грујић из митровачке

Немања Црнић

Туристичке организације.
Градска управа за културу
и спорт са Спортским савезом
града и установама културе

заједнички организују „Лето
на Сави“, чији је фокус – дете.
Све манифестације су наме
њене управо најмлађима.
– Ми смо желели да изађе
мо у сусрет и интересовањи
ма и укусу наше деце, да им
испунимо жељу и направимо
трку, односно изазов који није
лак. Трчање, песак, трава,
мреже и пењање, односно све
оно што су видели у популар
ним телевизијским формати
ма, сада ће моћи да искусе
и сами, изјавио је секретар
Спортског савеза града Нема
ња Црнић.
Деца ће моћи да се пријаве
и на сам дан трке у периоду
између 8 и 9:30 часова.
А. П.
Фото: Б. Т.
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ГФК „СЛОВЕН“ РУМА

Посета председнице Општине

ГФК „Словен“ Рума од ове године се такмичи
у избореном вишем рангу, а то је Војвођанска
лига Југ. У овом фудбалском клубу су доста учи
нили да би се побољшали услови за тренинг,
али и одржавање утакмица, а у томе им је пома
гала и локална самоуправа. Последња је помоћ
око набавке рефлектора за осветљавање
помоћних терена.
Тим поводом је председница Александра
Ћирић, са сарадницима, 7. јула у вечерњим
сатима, посетила „Словенов“ стадион.
Она је изразила задовољство успехом ГФК
„Словен“ због преласка у виши ранг такмичења
и плановима које имају.
– Сваког дана на „Словеновом“ стадиону тре
нира преко две стотине румских клинаца који
сањају да једног дана заиграју у најбољим лига
ма света. Наша општина ће несебично помоћи
сваки спортски клуб како би што више дечака и
девојчица време проводили на теренима и у
спортским салама, истакла је Александра
Ћирић.
С. Џ.

Посета ГФК Словен

ФУДБАЛ

Победа ФК „Инђија“
у другој припремној утакмици
ФК „Инђија“ – ФК ИМТ Нови Београд 3:1 (0:0)
ФК „Инђија“: Рнић, Д. Кукољ, Рађен,
Бојовић, Србијанац, М. Стојановић,
Недељковић, Десанчић (К), Радоса
вљевић, С. Стојановић, Ђурић. Играли
су још: Чупић, Ђурковић, Јовановић,
Алексић, М. Кукољ, Ракић, Ђоковић,
Вуковић, Јањић, Гајиловић, Ђокић и
Вукчевић. Тренер: Јован Голић
ФК ИМТ: Којић, Џиновић, Лукић,
Савић, Глишић, Стаменић, Стефано
вић, Кијевчанин, Арсић, Варга, Хамди.
Играли су још: Рашковић, Икановић,
Гајин, Блажић, Марк овић, Васић,
Вукић, Радочај, Чарлс и Видић. Тре
нер: Зоран Васиљевић
Пред око 50 гледала на фудбалском
терену у Спортском центру Фудбал
ског савеза Србије у Старој Пазови,
инђијски „зелено-бели“ одиграли су
другу по реду утакмицу у оквиру при
према пред следећу такмичарску сезо
ну у Првој лиги Србије. Противник је
била добро позната екипа „ИМТ“ из
Новог Београда. Малобројна публика
имала је прилику да гледа веома дина
мичну утакмицу.  У првом делу сусрета
виђена је, углавном, равноправна игра
која није давала пуно простора за гол,
те је овај део сусрета завршен резул
татом 0:0. Ипак, фудбалери оба тима у
другом полувремену прик азали су

Отпутовали на Златибор
После одигране припремне утак
мице са „ИМТ“-ом у Старој Пазо
ви, фудбалери „Инђије“ у четвртак,
7. јула отпутовали су на Златибор
како би наставили са базичним при
премама за почетак нове сезоне у
Првој лиги Србије. Осим редовних
тренинга, у „зелено - белом“ табору
се активно ради на склапању нових
уговора са играчима који су задово
љили критеријуме стручног штаба.
Потписе на уговоре ставили су Ђор
ђе Кукољ, који игра на позицији бека
и Милан Ђоковић, донедавни играч
чачанског „Борца“.
Како је истакао тренер Јован
Голић, припреме се одвијају према

утврђеном плану и програму и већ
првог дана доласка на Златибор
одрађен је први тренинг.
– Тренирамо двапут дневно, а у
току ове недеље одиграћемо три
припремне утакмице. Имамо све
услове да напорно радимо али игра
чи имају и доста времена да се одмо
ра од тренинга и утакмица. Новај
лије у екипи су се добро уклопиле,
играчи који су већ били ту добро
су их прихватили. Надамо се да ће
убрзо сви функционисати као цели
на, рекао је тренер Голић и додао да
ће сви играчи добити прилику да се
докажу и на тај начин обезбеде себи
место у екипи.

много бољу игру која је резултирала
са укупно четири гола. Три за ФК
„Инђија“ и један за „ИМТ“. Прво су
повели „зелено-бели“ у 74. минуту
меча преко Алексића, који је после
добре акције по десној страни напада,
лопту послао у мрежу голмана Којића.
Три минута касније мрежу гостујуће
екипе затресао је Вукчевић за 2:0.
„ИМТ“ већ у следећем нападу стиже

до првог и јединог гола у овом сусрету.
Голман „Инђије“ Чупић неспретно је
реаговао, лопта стиже до Чарлса који
га је веома лако матирао и уписао се у
листу стрелаца. Трећи погодак за
„зелено-беле“ постиже Гајиловић у 80.
минуту. Претрчао је неколико играча
„ИМТ“-а и са ивице казненог простора
послао лопту у доњи угао немоћног
голмана Којића, 3:1.
М.Ђ.
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рофесор економије у пензији
Миодраг Зец чест је гост тзв
„опозиционих“ медија. Овај
времешни господи, великог знања
и још већег шарма, уме да привуче
пажњу слушалаца, пре свега свође
њем компликованог на једноставно.
То је највећи дар сваког предавача.
Не знам какав је професор Зец био
предавач, али основано сумњам да
су га студенти волели.
Елем, у једном од скорашњих
наступа на телевизији Миодраг Зец
је рекао једну сушту истину, овекове
чену у чувеним Марфијевим закони
ма а која гласи: Ако нешто може да
пође по злу, сигурно ће и поћи. Рече
но се односило на српску економију,
али Марфијеви закони делују непо
грешиво у свакој области. У нашим
мали, приватним животима, свакако.
Ево, лето се заукало, мало пржи,
мало ’ладно, али људи некако остају
анестезирани гледе најава катастро
фичне јесени. Живе своје животе,
путују на море, одмарају се. Ради ко
мора, а обично ти који највише раде,
каже професор Зец (и у праву је) су и
најсиромашнији. То је такође економ
ски парадокс, али можда неки други
пут о томе. Лето, дакле, није време
за тешке теме и тешке дилеме. Али
у дневној штампи све врви од тешких
тема и катастрофичних сценарија.
Ја не знам чему служе такве прог
нозе, сем да се укаже на чињеницу
да нам се црно пише. И то већ у јулу,
док Србадија хрли ка Медитерану.
И баш је брига што ће, по горепоме
нутим прогнозама, хиљаду кубика
гаса на зиму коштати невероватних
пет хиљада долара. Да ли ће толи
ко коштати и колико ће коштати то
не зна ни сам Путин, али ето, наша
штампа зна. И то своје знање несе
бично дели са широким аудиторију
мом. Аудиторијум седи у ’ладовини,
пије пиво или једе лубенице и све се
крсти. Да ли је могуће? Да ли је могу
ће да у Бечу гладују? Такође текст
из истих новина у којем се на две
стране распреда о страшно тешком
животу који ових дана воде Бечлије.
Туширају се ’ладном водом, а бечка
шницла и мало пиво у кафани кошта
24 евра. Колико у нашим кафанама

Кување жабе и
остале летње теме
За ширење панике
увек је, бар до сада,
на овим просторима
била задужена опози
ција. Наша опозиција
сном летњијем сније,
али зато прорежимски
медији туку тешком
артиљеријом по мозго
вима унезверених и од
летњих врућина коми
раних грађана. Та
канонада не престаје
данима, тако да кад
дође та најтеже зима у
последњих 70-80 годи
на, ми ћемо већ бити
полумртви и неспо
собни да перципирамо
још један ужас. Та тех
ника манипулације се
иначе у жаргону нази
ва „кување жабе“.
Вода у лонцу се посте
пено загрева и жаба
мирно ћути и на крају
бива скувана. Из вре
ле воде, паметница,
хоће да искочи

кошта бечка шницла и пиво, немам
појма. Као што немам појма ни коли
ке су бечке плате. Али знам колике
су наше.
Кад сам ово што сам прочитала
испричала мом школском другу који
живи и ради у Бечу више од двадесет
година, а који је баш био на путу за
Србију, он се слатко смејао и рекао
да он баш зато иде код маме у Срби
ју да се наједе, па се после враћа у
Беч.
Е, сад зашто сам уопште поми
њала професора Зеца? Зато што је
рекао да је он, када је наша економ
ска ситуација у питању, песимиста,
односно информисани оптимиста.
Мени то да је песимиста информиса
ни оптимиста не пије воду, али добро
звучи. Професора Зеца нико ништа
под милим богом не пита, али он има
потребу да каже „и спасе душу“. Све
што „опозициони“ професор прича,
а да га нико не пита, све то може
те прочитати у дневним новинама
блиским владајућим круговима, као
ударне вести на насловним страна
ма. То је још један парадокс, у чију
суштину тек немам воље да улазим,
али констатујем. За ширење панике
увек је, бар до сада, на овим про
сторима била задужена опозиција.
Наша опозиција сном летњијем сни
је, али зато прорежимски медији туку
тешком артиљеријом по мозговима
унезверених и од летњих врућина
комираних грађана. Та канонада не
престаје данима, тако да кад дође
та најтеже зима у последњих 70-80
година, ми ћемо већ бити полумртви
и неспособни да перципирамо још
један ужас. Та техника манипулаци
је се иначе у жаргону назива „кува
ње жабе“. Вода у лонцу се постепено
загрева и жаба мирно ћути и на крају
бива скувана. Из вреле воде, памет
ница, хоће да искочи.
А жабе се иначе у нашем политич
ком дискурсу често помињу. Било да
су гутане или куване. Жаба је жаба,
ружна и безопасна и као таква погод
на да буде метафора. Ваљда.
Ко ће гутати жабе, ко ће их кувати и
скувати, видећемо. Дотада, уживајте,
одмарајте се. Биће довољно времена
за црне мисли. Живот је пред нама.

КО СМЕ И ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА ДА КОРИСТИ ИМЕ И СИМБОЛЕ ГРА ДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА?

Велике недоумице око
тумачења скупштинске одлуке
Ником није забрањено да користи име
града, већ је потребно прибавити сагласност. Законом о локалној самоуправи
и статутом који је донет на основу закона, каже се да Скупштина града даје
сагласност за употребу назива. Све ово
се односи и на грб и на заставу, али то
се ређе користило, додао је секретар
Скупштине града Сремска Митровица
Милош Мишковић
Седмог јула ступила је
на снагу Одлука о употреби имена, грба и заставе
града Сремска Митровица,
која је претходно усвојена на седници Скупштине
града одржаној 30. јуна.
Велика дискусија и тумачење су се водили на друштвеним мрежама о овој
одлуци, а посебно о делу
који се односи на употребу имена града Сремска
Митровица на интернет
порталима,
страницама
и друштвеним мрежама.
Усвојена одлука регулише
употребу симбола града,
односно подразумева да
Скупштина града да сагласност на коришћење подносиоцима захтева. Један
број страница на интернету је изменио, односно
уклонио из назива име града, у страху од казнених
мера.
Одлука садржи комплетан начин употребе, начин
за добијање сагласности
за коришћење имена, грба
и заставе. С обзиром на то
да велики број страница и
профила на друштвеним
мрежама и интернет странама користи име града,
то је привукло је и највећу пажњу. Под употребом имена града Сремска
Митровица се подразумева коришћење назива
града „Сремска Митровица“ или његовог дела –
„Митровица“.
У одлуци се наводи између осталог да правно лице,
односно
предузетник,
оснивач интернет портала,
интернет странице и про-

фила, групе или странице
на друштвеним мрежама,
који жели да назив истог
садржи име града, дужан
је да прибави сагласност
Скупштине града Сремска
Митровица, путем захтева
и то пре регистрације.
– Сагласност на употребу имена града ће бити
дата уколико је делатност
од значаја за грађане, привреду и друштвене делатности и уколико подстиче
даљу афирмацију града,
унапређује културно стваралаштво и негује културну баштину, рекао је
секретар Скупштине града Сремска Митровица
Милош Мишковић.
Правна лица, односно предузетници који су

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).

Милош Мишковић

регистровали
пословно
име које садржи име града Сремска Митровица
дужни су да у року од 90
дана од ступања на снагу Одлуке поднесу захтев
ради прибављања сагласности. Тај рок је дат и
оснивачима интернет портала, страница и профила,
група на друштвеним мрежама.

Надзор и казне
Надзор над применом
одредби из одлуке врши
Градска управа, надлежна
за инспекцијске послове,
преко комуналног инспектора. Новчаном казном
од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако користи име
града у свом пословном
имену без сагласности
Скупштине града, као и
уколико не предузме мере
ради брисања имена града из пословног имена у
року предвиђеним према
решењу Скупштине града.
Казниће се и уколико грб
или заставу града употребљава супротно условима
из одлуке. За те прекршаје ће бити кажњен и пред-

Редакција М новина расписује

узетник са 50.000 динара,
али и физичко лице које
је оснивач интернет портала, интернет странице, или профила групе и
странице на друштвеним
мрежама и то са 30.000
динара. Они који су раније регистровали пословно
име које садржи име града Сремска Митровица,
а у року од 90 дана од
ступања одлуке на снагу
не поднесу захтев ради
прибављања
сагласности, казниће се новчаном
казном у висини од 50.000
динара. То важи и за осниваче портала, интернет
страница, профила, група
и страница на друштвеним мрежама.

–
Скупштина
града
пре одлучивања о захтеву прибавља стручно
мишљење од Комисије за
давање стручног мишљења о употреби имена, грба
и заставе града. Комисија
је дужна да мишљење о
захтеву достави Скупштини града у року од 15 дана
од дана пријема захтева.
Дакле, одлуком ником није
забрањено да користи
име града, већ је потребно прибавити сагласност.
Законом о локалној самоуправи и статутом који је
донет на основу закона,
каже се да Скупштина града даје сагласност за употребу назива. Све ово се
односи и на грб и на заставу, али то се ређе користило, додао је Мишковић и
нагласио да је потребно
прекинути обману грађана
и неинформисаност о овој
одлуци.
Скупштина града ипак
може на предлог комисије да ускрати подносиоцу
захтева право на употребу симбола и имена града,
уколико својим пословањем, односно активностима наноси штету и нарушава углед града.
А. Плавшић

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.

