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ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ ИЗ ИНЂИЈЕ

Почеле припреме
Редакција М новина расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

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

Почеле припреме ЖРК „Железничар“

Ми смо једини клуб из Србије, и у мушкој и у женској конкуренцији, који игра
квалификације за Лигу Европе, због чега имамо обавезу да се представимо у што
бољем светлу и да дамо све од себе, каже тренер „Железничара“ и додаје да је од
12 противника, чак девет играло Лигу шампиона, што говори о квалитету и тежини
квалификација које им предстоје
Тестирањем на терену
поред спортске хале у Инђији у четвртак, 21. јула, почеле
су припреме Женског рукометног клуба „Железничар“
пред предстојећу суперлигашку сезону. Поред добро
познатих лица, виђена су и
два нова, Наташа Ловрић и
Уна Обреновић, које су се
недавно придружиле шампионкама из Инђије.
– Драго ми је што сам
постала члан ове екипе која
је прошле сезоне показала
невероватан карактер на
терену. Веома ми је драго
што имам прилику да будем
део овог тима и надам се
да ћу се брзо уклопити,
истакла је Уна Обреновић,
нова играчица у редовима
„Жеље“.
Пред инђијским рукометашицама су велики изазови али и напорни тренинзи. Како је истакао тренер
Влада Шимичић десет дана
провешће на Златару а
након повратка у Инђију, 03.
августа, следе и контролне
утакмице. 12. августа снаге
ће одмерити са „Кикиндом“,
13. августа са новосадском
„Војводином“, а 20. августа
рукометашице „Железнича-

Нове играчице: Уна Обреновић и Наташа Ловрић

ра“ путују у Подгорицу где
ће са ЖРК „Будућност“, бившим прваком Европе одиграти пријатељски сусрет.
– У Подгорици ће бити
одигране две утакмице, једну ће играти прва а другу,
друга наша екипа. Поред
ових, 25. и 26. августа одиграћемо и утакмице са две
мађарске екипе, „Кишварда“ и „Орошхазом“, рекао
је Влада Шимичић, тренер
ЖРК „Железничар“ Инђија
и додао да већ 3. септембра
почиње Супер куп.
Шимчић каже да ће у
оквиру Куп-а уследити бит-

ка за први следећи трофеј,
а већ 11. септембра почиње нова сезона у суперлигашком такмичењу, Аркус
лиги за рукометашице. Пред
инђијским рукометашицама
је и нов, историјски изазов.
Рукометашице „Железничара“, као шампионке Србије, играју квалификације за
Лигу Европе. Први противник биће им хрватска екипа „Далматинке“ из Плоча. Прва утакмица игра се
8/9. Октобра у Плочама, а
реванш у Инђији 15/16. октобра.
– Ми смо једини клуб из

Србије, и у мушкој и у женској конкуренцији, који игра
квалификације
за
Лигу
Европе, због чега имамо
обавезу да се представимо
у што бољем светлу и да
дамо све од себе- каже тренер „Железничара“ и додаје
да је од 12 противника, чак
девет играло Лигу шампиона, што говори о квалитету и
тежини квалификација које
им предстоје.
– Прву утакмицу у квалификацијама играћемо против „Далматинки“ из Плоча
и могу рећи да је реч о веома квалитетној, младој екипи попут наше. Сигурно нас
чека јако тешко такмичење
али ја верујем у своју екипу
од које, као и увек, очекујем
да ће дати свој максимум.
Заиста се надам и верујем у пролаз даље, истакао
је Влада Шимичић, тренер
ЖРК „Железничар“ Инђија.
ЖРК „Железничар“ из
Инђије освајач је титуле
шампиона Србије што представља историјски успех
инђијског клупског спорта. Такође, ово је први пут
у историји града да једна
клупска екипа игра међународно такмичење.
М. Ђ.

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).

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

Н

а примеру западних земаља,
понајвише Немачке и САД,
може се очитовати директна и
релативно брза последица политичке
контроле над медијима. Једнострано
информисани грађани узели су здра
во за готово ставове својих влада о
руској опасности, допустили да их
неодговорни и непромишљени поли
тичари доведу у веома тешку економ
ску ситуацију, уз то веома опасну по
опстанак цивилизације. Сада плаћају
своју некоректност и наивност.
Са малом задршком, и политички
шефови плаћају обмањивање грађа
на, еуфемистички именовано хомоге
низацијом друштва, у супротставља
њу руској агресији: незадовољство
грађана што им је наметнуто да идео
логију русофобије плате падом стан
дарда и квалитета живота неминовно
води смени недораслих и непроми
шљених руководстава.
Некритичност медија, негде брже
негде спорије, ствара некритичност
грађана према политичким елитама и
омогућава им да буду ослобођене од
обавезе да поступају промишљено.
Некритичност медија омогућава пар
тијама да медиок ритете промовишу у
премијере и министре, уз то неиску
сне и ни у чему проверене осим у
аплаудирању, па и потпуно необаве
штене о области којом управљају.
Хистерични захтеви праћени озбиљ
ним претњама да и Србија потпуно
затвори пут информацијама са фамо
зне „друге стране”, пред којом се
Западне демократије декларативно
клањају, мотивисани су не само потре
бом русофобије да буде неомеђена и
потпуна већ и бригом што у виду
Србије постоји сведок о истини са два
лица.
Карактер Западне помоћи Украјини
– свеобухватне антируске санкције
без изузимања спорта и културе, нео
сетљивост при гурању Украјинаца у
погибељ, довлачење опасног оружја и
гомилања трупа надомак Русије –
потврђује чак и за оне који нису веро
вали да су Руси натерани на војну
интервенцију. Ненародна и национа
листичка природа украјинске власти

Кућа не баш
обилног осветљења
указује, за многе међу нама накнадно,
у шта би се претворила украјинска
држава настала, великом мером на
штету суседа, управо заслугом Русије,
и какав би монструм од државе, мимо
воље њеног дивног слободарског и
културом пребогатог народа, настао
на граници нуклеарне велесиле.
Украјинска беба фашизма Западу
се чинила симпатичном, као и свака
беба. Међутим, ако је беба у породи
ци, а Руси и Украјинци су историјски
породица, све друкчије изгледа.
Српски медији, изузев јавног серви
са, посустале „најстарије новине” и
невеликог броја уравнотежених сајто

Информисање у Србији
далеко је од идеал
 а одго
ворне слободе, али ко
год објави да у Србији
влада медијска цензура,
да је цело српско инфор
мисање исто што и руска
РТ, он је самом том обја
вом демантовао своју
тврдњу. Да, у Србији сва
како има медијског мрака
и медијског блата, има
несумњиво и аутоцензу
ре - млађа сестра мрака и
блата, али цензура је
ипак нешто друго
ва, сврстали су се на два таблоидна
крила: једном крилу је издаја све што
није власт, а за друго је национализам
и примитивизам све што није проза
падно.
Ни једно од тих крила нипошто неће
признати своју таблоидност, али их
оба издају искључивост, једностра
ност и непризнавање да ишта од
истине постоји на простору између
њих.
Укидање медијске слободе на Запа
ду, односно укидање критичк ог

мишљења у корист једностраног и
осуђујућег, већ кошта грађане Запада.
Србија је у новојој историји искусила
како се скупо плаћа укидање медиј
ских слобода од времена Броза преко
времена Милошевића до времена
ДОС – а. Војислав Коштуница је, ма
колико покушавали да га уградимо у
вицеве о неспособности, први допу
стио да га сви неометано „анализира
ју”. Вучић допушта слично, али пома
ло и узвраћа. Помало прећути, што
опозиција тумачи да оставља табло
идном крилу, декларисаном као патри
отско, да га брани добровољно.
Велико је питање, можда питање од
милион швајцарских франака, ко му
наноси више штете: „патриотско” или
„издајничко” крило. Има нас који не
бисмо смели да се кладимо.
ајава да ће руски РТ (Russia
Today, Росси́я сего́дня, Русија
данас) покренути редакцију у
Србији изазвала је невероватну гала
му на Западу, а још већу на једном од
таблоидних крила српских медија, на
оном крилу које изнад свега држи до
слободе информисања. Званичници
ЕУ пожурили су да објасне Србији да
је РТ део руске ратне пропагандне
машинерије, и да би стога Србија тре
бало да се уздржи од интензивирања
односа са Русијом, а ови са наше
стране кажу да је РТ у Србији потпуно
непотребна, јер су и српски медији
исто што и РТ.
Информисање у Србији далеко је од
идеала одговорне слободе, али ко год
објави да у Србији влада медијска
цензура, да је цело српско информи
сање исто што и руска РТ, он је самом
том објавом демантовао своју тврдњу.
Да, у Србији свакако има медијског
мрака и медијског блата, има их у сва
кој редакцији која је угасила светло
поштења у извештавању. Аутоцензуре
има несумњиво, јер она је млађа
сестра мрака и блата, али цензура је
ипак нешто друго.
Евентуална дозвола за руску редак
цију РТ – а, која је затражена десет
година пре избијања рата у Украјини,
била би само један прозор више у
кући не баш обилног осветљења.

Н
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

За шест месеци реализација
буџета прешла половину плана

Седница Општинског већа Рума

Извештај о извршењу општинског
буџета за првих шест месеци ове годи
не разматран је на седници Општинског
већа Рума која је одржана 22. јула.
Подсетимо, укупни приходи и прима
ња и расходи и издаци овогодишњег
буџета су планирана на 2,96 милијар
ди динара, док је реализација плана до
30. јуна износила 1,5 милијарди динара.
То значи да је план реализован са 51,2
процената. Како је информисала шефи
ца Одељења за финансије, привреду и

пољопривреду Биљана Дамљановић, у
општинску касу се од пореза на доходак,
добит и капиталне добитке слило 620,7
милиона динара, од пореза на имовину
213,7 милиона, а од трансфера са дру
гих нивоа власти 202,9 милион
 а динара.
Истовремено, расходи и издаци буџета
су износили скоро милијарду и 63 мили
она динара, што је реализација плана од
36,13 одсто.
У извршењу програмске структуре
буџета највеће је учешће код програ

Конкурс за привредне субјекте
за уградњу соларних панела
Општинско веће је донело одлуку о
расписивању јавног позива за избор
директних корисник а за спровођење
мера енергетске санације у домаћин
ствима за уградњу соларних панела за
производњу електричне енергије за
сопствене потребе. Рок за пријаве тече
од 25. јула до 15. августа, а пријаве се
подносе на писарницу Општинске упра

ве у Орловићевој улици број 5. За ову
меру уградње соларних панела опреде
љено је три милиона динара. Све
додатне информације о конкурсу се
могу добити од надлежне Комисије на
телефонски број 022/478-314, путем
мејла на energetskaefikasnost@ruma.rs
или лично на адресу Главна 155, Град
ска кућа.

ма опште услуге локалне самоуправе,
предшколског васпитања, организације
саобраћаја и саобраћајне инфраструкту
ре, комуналне делатности и социјалне и
дечије заштите.
Председница Општине Александра
Ћирић је истакла да је разматрање овог
извештаја била и прилика да се сада
шње стање у буџету упореди са прошло
годишњим за исти период.
– На основу овог поређења и анализе
видимо да је приходна и расходна стра
на буџета веома добра ове године, види
се побољшање и помак како на приход
ној тако и расходној страни. До сада је
реализовано и расписано 112 јавних
набавки, а претходне године је било реа
лизовано за целу календарску годину 110
набавки. Дакле, ми смо за ову половину
године расписали конкурсе за већ 112
јавних набавки, а имамо још шест месе
ци до краја календарске године. Само тај
податак говори колико је добро планиран
и креир
 ан буџет и његов прилив, али и
расходи, тако да смо реално задовољни
у ком правцу идемо, користимо и троши
мо буџет - истакла је председница Алек
сандра Ћирић.
С. Џакула

НАСТАВАК САРАДЊЕ РУМЕ И БЕРЗЕНБРИКА

Посета Руми и пријем у Градској кући

Од 2015. године траје сарад
ња немачког града Берзенбри
ка и Руме која је успостављена
посредством Удружења „Градимо
мостове“, а која је подразумевала
размене посета младих ова два
града. Ова сарадња је подигнута
на виши ниво 2017. године када је
потписана и Повеља о бартимље
њу. Млади из Берзенбрика су,
после паузе изазване ковид пан
демијом, били поново гости сво
јих румских вршњака и боравили
су у Руми до 21. јула. То је била

прилика да се нови гости упознају
са градом и околином, културом и
туристичким потенцијалима, а за
госте из Берзенбрика је 19. јула
председница Општине Алексан
дра Ћирић организовала и пријем
у Градској кући. Поред разговора
то је била и прилика да домаћини
и гости размене пригодне покло
не, као знак сећања на ову посе
ту. У августу ће се организовати и
узвратна посета, када ће млади
Румљани посетити своје вршња
ке у Берзенбрику.
С. Џ.

Пријем у Градској кући младих из Берзенбрика
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ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НА МОСТУ НА САВИ

Спојен мост код Шапца
на ауто - путу Рума - Шабац

Председник Србије Александар Вучић
посетио је 25. јула Шабац, где је прису
ствовао спајању моста преко Саве, који
је део ауто - пута Рума – Шабац и брзе
саобраћајнице Шабац – Лозница. Дужи
на новог моста преко Саве је 1,33 килом
тра, док је дужина ауто - пута Рума - Ша
бац 21 километар, док се истовремено,
као део овог једног пројекта, гради и брза
саобраћајница од Шапца до Лознице, чи
ја је дужина 54 километра. Ауто - пут ће
имати шест трака, а брза саобраћајница
четири саобраћајне траке.
Овај путни правац ће се наставити на
будући Фрушкогорски коридор.
Деоница Рума – Шабац преко новог
моста на Сави ће растеретити саобраћај
у Kленку, Платичеву, Хртковцима и Јар
ку, а испред Хртковаца ће бити изграђен
надвожњак с петљом. Његов завршетак
је најављен за половину следеће године.
Вредност радова на изградњи ауто пута и брзе саобраћајнице је 467,5 мили
она евра.
– Овим радовима су спојене две оба
ле Саве код Шапца. Сигурно је да људе
највише занима информација да ћемо
пут Рума - Шабац завршити за нешто
више од годину дана, свакако пре краја
следеће године, требало би у септембру.
То је велика ствар за Нови Сад, Београд,

Александар Вучић присуствовао је спајању моста преко Саве

али и велика ствар за целу Мачву, читаво
Подриње. Већ смо отворили и радове на
путу Шабац - Лозница, од Прњавора, у
лозничкој општини. За око две године и
три -четири месеца требало би да до Ло
знице буде завршена и комплетна брза
саобраћајница. То су готово невероватне
ствари, Србија није иста земља, људима
ће бити ближи и Нови Сад и Београд, да

не говоримо о утицају на привреду и овај
мост је мало ремек дело - рекао је псоле
обиласка радова председник Вучић.
Он се захвалио и људима из „АзВир
та“ на до сада добро обављеном послу
и апеловао да пожуре са радовима, јер
је због раста цена у интересу свих да се
овај велики посао што пре заврши.
Вучић је указао и на велики значај Фру
шкогорског коридора који се везује из Ру
ме ка Новом Саду, са тунелима и мостом.
– Много тога градимо и до сада смо
успели то да покријемо, а овај пут је фи
нансиран директно из буџета Србије. И
поносан сам на то што сами финансира
мо сопствени развој, раст Србије, гра
димо земљу и што она из дана у дан из
гледа другачије, јер и у условима велике
кризе ми нисмо прекинули ниједан вели
ки пројекат- поручио је председник Алек
сандар Вучић.
Обиласку ових радова је присуствова
ла и председница Општине Александра
Ћирић, као и градоначелници Шапца и
Лознице.
С. Џ.

ЛАФАРЖ ИЗ БЕОЧИНА ПРЕУЗЕО УПРАВЉАЊЕ ТЕКО МИНИНГА СРБИЈА

Улазак у нове послове
Компанија Лафарж из Беочина, која
је члан Холцим групе, преузела је упра
вљање Теко Мининга Србија, једне од
највећих независних компанија за про
изводњу агрегата у земљи, са процење
ним приходом од продаје од преко 20
милиона евра у овој години. Како кажу
у Лафаржу, ова трансакција укључује
четири каменолома и асфалтну базу
Винча, чиме ће се учврстити присуство
Холцима, на српском тржишту допу

њујући недавну куповину каменолома
Подбукови, још једне компаније за про
изводњу агрегата у региону.
– Улагање у проширење послова
ња, кроз трансакцију компаније Теко
Мининг и каменолома Подбукови,
омогућава нам брз улазак у три нова
пословна сегмента- агрегатне, асфалт
и кречни филер у којима до сада нисмо
пословали, што ће бити велика подр
шка развоју инфраструктуре у Србији,

рекао је Димитрије Књегињић директор
Лажарж Србија и додао да ова компа
нија у Србији послује пуних 20 година,
током којих су константно улагали у раз
вој пословања ослањајући се на дугу
традицију фабрике цемента.
Теко Мининг има каменоломе у Бато
чини, Љубовији и Ладним Водама као и
асфалтну базу Винча, а у својој органи
зацији има преко 150 запослених.
С. К.
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ЈП „ИНГАС“

Почеле припреме
за грејну сезону
Јавно предузеће „Ингас“ Инђија већ је
почело са припремама дистрибутивне
мреже за предстојећу зимску сезону. Како
је на последњем састанку Система 48
одржаном у згради Општине Инђија у
петак, 22. јула, истакао Зоран Милићевић,
директор поменутог предузећа, на време
су кренули са неопходним радовима.
– Прво смо сагледали где су потребне
интервенције и радимо део по део. Наш
циљ али и обавеза је да и да смањимо
губитке на дистрибутивној мрежи, истако
је Зоран Милићевић, директор Јавног
предузећа „Ингас“ Инђија и додао да су
успели дупло да смање губитке у претход
ној години у односу на раније те да су на
тај начин повећали приходе.
– Захваљујући смањењу губитка у прет
ходном периоду приходовали смо око пет
милиона динара. Настављамо се улага
њима у мрежу и радовима код привредних
субјеката, где је то неопходно, каже Мили
ћевић.
Према његовим речима, дистрибуција
гаса одвија се без проблема.
– Добра ствар је то што је у рад пуштен
Северни ток 1, јер имамо два правца
снабдевања. Добро је то што је наша
држава договорила да се гас складишти у
Мађарској. Ми имамо најаве да ће бити
нормално снабдевање гаса осим, уколико,
не дође до неких већих промена, каже
директор Јавног предузећа „Ингас“ Инђи
ја.
Милићевић је подсетио да је услед
великог скока цена енергената на свет
ском тржишту дошло до повећања цене
гаса и за инђијска домаћинства. Нова
цена овог енергента од 1. августа износи
ће 36,51 динара по кубном метру без ПДВа, што је за 2,83 динара више него раније.

ЕПИДЕМИЈА КОРОНА - ВИРУСА

Више заражених
у општини Инђија
Погоршава се епидемијска ситуац
 ија на
територији општине Инђија. Како је иста
као на последњем састанку Система 48
директор Дома здравља „Др Милорад
Мика Павловић“ др Јово Комазец, активно
је 109 случаја заразе корона - вирусом.
Према његовим речима, дневно се у
Ковид амбуланти обави око 60 прегледа, а
по препоруци ресорног Министарства,
амбуланта поново ради у две смене.
– Апелујемо на наше суграђане да носе
маску када долазе у Дом здравља. Ситуа
ција није забрињавајућа, али ово погор
шање је свакако опомена да треба да
поведемо више рачуна о заштити од коро
на - вируса који, као што и видимо, живи
са нама и не посустаје - рекао је др Кома
зец и додао да се на дневном нивоу откри
је већи број случајева него што је то било
током јуна.
Он је позвао суграђане да се вакцинишу
и истакао да су, када је реч о активним
случајевима, у питању су блаже клиничке
слике.
М.Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

27. JUL 2022.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ВЛАДИМИР ГАК

Велико интересовање
инвеститора

Владимир Гак

Председник Општине Инђија Влади
мир Гак је, говорећи недавно о инвести
цијама које се реализују на територији
те сремске општине, потврдио да влада
велик о интерес овање инвеститора
заинтересованих за улагање и да у сва
ком моменту може доћи до потписива
ња нових уговора. Према Гаковим речи
ма, једини „проблем“ је то што је сво
расположиво земљиште у индустријској
зони већ продато.
– Седамнаест уговора је потписано од
2016. године, а пет или шест није реали
зовано у законском року и ти уговори ће
бити раскинути. Управо због тога што
више нема земљишта у нашој својини,
ми ћемо испоштовати закон и прво рас
кинути уговоре са оним инвеститорима
који у законском року нису отпочели са
реализацијом инвестиције- објаснио је
Гак.
Он је додао да се у целом свету деша
вају промене у привреди те је и логично
због чега се одређене инвестиције не
реализују у предвиђеном року.
– Ситуација са ковидом је у великој
мери утицала на то да у последње дветри године инвеститори крену са инве
стицијама па да се кроз одређено време
предомисле и не крену са реализаци
јом- објаснио је председник општине
Инђија и додао:
-Не можемо знати да ли ће инвести
тор када дође и потпише уговор о купо
вини земљишта и испунити уговорну
обавезу, али зато постоји законска регу
латива у којој се наводи да у року од три
године инвестиција мора да се реализу
је или се раскида уговор. Тада идемо
даље и тражимо новог инвеститорарекао је Гак.
Председник Општине Инђија се поно
во осврнуо на реализацију инвестиције
јапанског инвеститора „Тојо тајерс“ који
је почео са пробном производњом, иста
кавши да ће до краја године у том
постројењу у Инђији запослење наћи
укупно 570 радника.

– Плате које добијају већ сада ангажо
вани радници су изнад републичког про
сека и то је веома важно за грађане
општине Инђија. Такође, имамо соли
дан број породица које су се доселиле
из Пирота и реч је о некадашњим радни
цима компаније „Тигар“, сада „Мише
лин“, који поседују дугогодишње иску
ство. Велики је прилив становништва и
чињеница је да у Инђији посао нема
само онај који не жели да га има- рекао
је Гак.
Он је додао да те чињенице не значе
и да су радници у потпуности у сваком
тренутку задовољни својим послом.
– Али питање егзистенције у нашој
општини није на дневном реду. У сваком
моменту можете да нађете посао. Меди
ји у Срему су пуни огласа инвеститора
који траже радну снагу. Нама питање
запослења, заис
 та, више није проблемпотврдио је председник Општине Инђи
ја.
Председник Општине Владимир Гак је
рекао и да се до 2024. године очекује
повећање броја становника и то за чети
ри хиљаде.
– Када се буде реализовала инвести
ција изградње фабрике возила, која би
требало да запосли пет хиљада радни
ка верујем да ће, апсолутно, та бројка и
моја политичка визија о повећању броја
становника кроз привредни развој бити
и реализована. То је Инђији неопходно,
јер то и заслужујемо гледајући кроз наш
географски положај, функцион
 исање
града и квалитет живота- рекао је Гак.
Иначе, како је више пута и најављено,
јапански „Тојо тајерс“ свечано ће бити
отворен у децембру ове године, тачно
две године од почетка изградње постро
јења у индустријској зони у Инђији.
– Отварању ће присуствовати пред
седник Србије, државни врх и представ
ници компаније- рекао је Гак и додао да
ће пре званичног отварања, тачније у
августу, предстваници медија имати
прилику да обиђу фабрику.
М. Ђ.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

27. JUL 2022.
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РОЂЕНДАН РАДИЈА
СТАРА ПАЗОВА

55 година једног
од првих
локалних радија

Фестивал занатског пива

ФЕСТИВАЛ ЗАНАТСКОГ ПИВА У НОВОЈ ПАЗОВИ

Освежење уз пиво
и одличну храну

У Новој Пазови је 22.и 23.јула одржан
други Фестивал занатског пива. Богата
понуда најтраженијег пића током лета и
храна која се одлично слаже уз пиво,
квалитетна музика и великапосећеност
обележили су обе вечери.
Тринаест малих произвођача занат
ског пива из целе Србије представило је
у оквиру 2. Фестивала занатског пива у
Новој Пазови више од 60 врста једног од
настаријих пића на свету. Посетиоц
 и су
могли да дегустирају нове ароме и врсте
овог напитка.На тржишту је све више
малих пивара са другачијим начинима
припреме пива. Занатски или такозвани
крафт произвођачи пива, којих има и
страопазовачкој средини предност дају
квалитету и ароми.
Уз хладно пиво бројни посетици су
имали прилику да уживају и у гастроном
ским специјалитетима слатким и сла
ним, који иду уз ово пиће. Вече су упот
пунили квалитетни рок бендови из Сом

бора, Суботице, Новог Сада,Новог Бече
ја, Бечеја и Старе Пазове, који су свира
ли до после поноћи на летњој позорници
у центру Нове Пазове.Друге вечери
организовано је и надметање у брзом
испијању пива.
Манифестација је имала и хуманитар
ни карактер – посетиоци су могли да
донирају новац за срећније и здравије
детињство петогодишње Таре Ђокић из
Нове Пазове као и за хуманитарну орга
низацију „Загрли срцем – Никола Вули
новић“, која помаже деци оболелој од
карцинома.
Дводневни Фестивал занатског пива је
манифестација која има за циљ промо
цију занатског пиварства и представља
ње мини и микро пивара из целе Србије
и њихових производа. Организатор
манифестације је Туристичка оргнизаци
ја општине Стара Пазова, а генерални
покровитељ Општина Стара Пазова.
Д. Г.

22. јула пре 55 године званично
је са радом је почела Радио Војка,
претеча садашње РТВ Стара Пазо
ва. Била је то прва локална радио
станица у Срему, и једна од првих
у тадашњој великој Југославији
када радио станице још нису има
ли ни сви главни градови репу
блика. Радио станицу је покренуо
Петар Радивојевић, наставник
физике у војачкој школи.
Емисиону технику су сами
направили Бранислав Бугарин,
први новинар ове куће и Живко
Инђић - Жега, тонац, заједно са
Радивојевићем а први водитељи
су биле Анђелка Мали, Смиља
Грујић – Батинић и Јованка Дра
гаш.
Након десетак година функцио
нисања под именом Радио Војка,
станица ће променити име у Радио
Стара Пазова а касније ће се и
физички преселити у садашње
просторије у Старој Пазови.
Током богате историје свог
постојања, овај локални медиј
делиће судбину локалне заједни
це за коју производи програм.
Радио-телевизија Стара Пазова и
у својој 55. години постојања пру
жа најважније информације са
локалног нивоа, из целе старопа
зовачке општине и то је њена
мисија од самог оснивања. Емиту
је програм на два језика, и то
путем радија и телевизије као и
преко веб сајта www.rtvstarapazo
va.rs. Садржаје пласира и на Јутјуб
као и на остале друштвене мреже
и дигиталне платформе.
З. К.

ВЕЛИКЕ ВРУЋИНЕ НЕ ОМЕТАЈУ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Довољно воде за све потрошаче

У данима екстремно високих темпера
тура у вечерњим и ноћним сатима ових
врелих дана потрошња воде драстич
но расте. То упућује на нерационалну
потрошњу, која доводи до пада притиска
и поремећаја у снабдевању водом већег
броја потрошача.
Систем водоснабдевања у старопа
зовачкој општини и када су екстремно
високе температуре је стабилан и снаб
девеност водом је добра, а појачана
потрошња воде доводи до повремено
слабијег притиска у систему, потврдили
су из ЈКП Водовод и канализација Стара
Пазова.
Наводњавање пољопривредних и
зелених површина, пуњење резервоара,

бунара и базена, поливање бетона, тера
са и дворишта, прање возила предста
вљају ненаменску, неодговорну и нера
ционалну потрошњу воде за пиће и за то
се препоручуује употреба техничке воде.
Вода из старопазовачког Водовода је

строго контролисана - бактериолошки
и хемијски исправна. Контроле воде су
озбиљне и ригорозне од стране Завода
за јавно здравље Сремска Митровица
а добијене резултате на увид добијају
и Покрајинска и Републичка санитарна
инспекција.
Иначе, укупан број водоводних при
кључака у општини Стара Пазова износи
око 26.000 а грађани се тренутно снабде
вају водом са 65 бунара који раде пуним
капацитетом.
У плану је изградња још пет нових
бунара (Нова Пазова, Нови и Стари
Бановци) , у наредном периоду у циљу
побољшања водоснабдевања на терито
рији општине Стара Пазова.
Д. Г.

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

Промоција књиге „Род смо“
и концерт „Освајача“
Румско Културно лето је настављено
промоцијом књиге песама „Род смо“ Дра
гане Ћатић у Великом холу Културног
центра 20. јула, у којој су, поред ауторке,
учествовали песници Тодор Бјелкић,
Славица Нићифоровић Веселиновић,
Љиља Милосављевић и Мирослав Нин
ковић.
Драгана Ћатић је публици позната јер
је већ неколико њених књига промовиса
но у Руми, у којој је један део свог живота
ова новинарка и песникиња и провела.
Ово је њена осма књига, оригинална и
занимљива и по самој форми, будући да
садржи 26 песама Драганиних пријате
ља, песника и песникиња, на које је она
дала свој песнички одговор, па се књига
може посматрати и као једна мања анто
логија савременог песништва.
Међу њима су и песници из Руме, Сре
ма, Србије, Босне, али и далеке Аустра
лије.
Збирку песама је објавио београдски
ДрагСвет, док насловну страну и илу
страције потписује Љиљана Војводић,
академска вајарка из Руме.
Од до сада објављених осам књига,
једна је била прозна, а реч је о репорта
жама насталим непосредно пред бом
бардовање 1999. године.
– У Руми је била и промоција моје прве
књига песама 1995. године „На зрну
душе“. У новој књизи има 26 песама

Промоција књиге Драгане Ћатић

мојих пријатеља, савременика. Неке од
њих су ми се јако допале и ја сам напи
сала песнички одговор на њих. У једном
тренутку сам помислила да би то било
врло занимљиво, направити књигу њихо
вих песама и мојих одговора који се огле
дају као у некој врсти песничког огледа
ла. Ми смо род песнички, по песничком
перу, род који може да буде и шири, сви
они који воле поезију могу да се пронађу
у томе. Различите су теме, а највише је
реч о речима, о поезији, о песми, о лепој
речи ... Идеја се у мени рађала више

година уназад, пошто сам у прилици да
често присуствујем промоцијама књига
својих пријатеља, онда ми се то просто
само наметало и колико знам, нема
сличних књига поезије, каже Драгана
Ћатић.
Истог дана, само сат времена касније,
на Градском тргу је настављено Култур
но лето. Позната рок групе „Освајачи“,
која је основана 1990. године у Крагујев
цу, добро је расположила љубитеље
мало тврђег рок звука.
С. Џакула

КОНКУРС ЗА РЕШЕЊЕ УРБАНИХ ЏЕПОВА У РУМИ

Изабрана пројектна решења

Општина Рума је расписа
ла Међународни архитектон
ско – урбанистички конкурс за
уређење урбаних паркова,
популарних „урбаних џепова“.
Конкурс је завршен полови
ном јуна, док је презентација
свих приспелих радова орга
низована у Културном центру
од 5. до 10. јула. Тада су сви
заинт ер ес ов ан и
грађ ан и
могли да гласају за пројекте
који им се највише свиђају,
заокруживањем на гласачким
листићима.
Подсећамо, конкурсом је
обухваћено 10 локација у гра
ду: партернe површинe у
насељу „Детелина“, у блоку
„Културни центар“, у насељу
„Игралиште“ код Дома здра
вља, у блоку „Апотеке“, у бло
ку „Куле“,
спортско – рекреативну
површину „Игралиште - Дом
здравља“, као и партерне
површине у блоку „Војна

зграда“ у насељу „Тивол“, око
„Вртића“ и зграде „Венац Порта“ и у блоку „Стара
пошта“. Грађани су гласали за

10 пројеката који су добили
награде са откупом у висини
130.000 динара.
На основу одлуке седмо

Одабрани пројекат - будући изглед
Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“

чланог стручног жирија, за
локације под бројем 1, 8 и 9
није додељена награда, док
је додељено седам награда
са откупом у висини од
200.000 динара.
– Конкурс за уређење урба
них џепова се може сврстати
и у област културе, јер је реч
о једној култ ури урбаног
живљења. Конкурс је затво
рен, била је презентација
идејних решења, жири се
састао и добили смо резулта
те. Веома сам задовољна
одзивом, јер је 739 грађана
гласало за идејна приспела
решења. Има веома лепих
радова, реч је о младим архи
тектама који су се заиста
потрудли и надам се да ће
оставити свој печат у нашем
граду када дође до реализа
ције ових пројеката - истакла
је председница Општине
Александра Ћирић.
С. Џакула

27. JUL 2022.
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Додељене шиваће машине

Циљ програма је стицање прихода од сашивених промотивних торби, за Град Срем
ску Митровицу, који ће те исте и откупити од корисника
Полазницама обуке шиве
ња, која је организована у
оквиру пројекта „Креирамо
могућности за кројење новог
живота” , уручене су нове
шиваће машине у уторак 19.
јула у Градској кући. Од укуп
но 20 полазница из социјално
угрожених категорија, за иза
браних десет су обезбеђене
машине, посао, као и додатна
опрема.
– Мени ово много значи,
обучени смо кроз лепо друже
ње. Осим тога што смо доби
ли машине за рад, веома нам
је значајна бесплатна обука и
излаз на тржиште рада, рекла
је Катарина Васиљковић Мар
ковић, једна од учесница про
јекта.
Циљ програма је стицање
прихода од сашивених промо
тивних торби, за Град Срем
ску Митровицу, који ће те исте
и откупити од корисника. На
овај начин, Град показује сво
ју спремност да подстакне
лица из социјално угрожених
категорија.
– У наредном периоду ћемо
им помоћи да не шију само
торбе, него и друге предмете
који су неопходни, који могу
да користе и другим грађани
ма и фирмама које су заинте
рес оване за помоћ овим
женама које желе да раде,
рекла је Слађана Тодоровић,

Додела шиваћих машина

председница организације
Центар за економско унапре
ђење Рома.
Следећа фаза пројекта
биће додела материјала и
опреме за шест бизнис пла
нова, како би шест породица,
такође из социјално угроже
них категорија, могло да
остварује приходе. То се
односи на лица која већ раде
на уређењима дворишта,
чишћењу зграда, или су кера
мичари и зидари, а добиће
неопходан материјал да би

наставили са радом. Трећи
сегмент пројекта је обука 20
особа у фирми за рециклажу
текстила, од којих ће 15 доби
ти посао.
– Ово је заиста један леп
гест и сарадња између јавно
– приватног и социјалног
партнерства, а све у циљу
социјалног предузетништва.
Град Сремска Митровица ће
и даље наставити са оваквим
пројектима, ослушкујући шта
је потребно нашим грађанима
у будућности, изјавио је Дра

жен Риђошић, в. д. начелника
Градске управе за социјалну,
здравствену заштиту и зашти
ту животне средине.
Носилац пројекта је Град
Сремска Митровица, док су
пројектни партнери Регионал
на развојна агенција Срем,
Центар за економско унапре
ђење Рома, Кластер социјал
ног предузетништва Војводи
на и Унија послодаваца Војво
дине.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

ШАШИНЦИ

Одржана „Бостанијада“

Традиционална „Бостанијада“
одржана је 32. пут у Шашинци
ма 23. јула. Ни високе темпера
туре нису спречиле веселе
мештане да организују ову
манифестацију. Најтежу лубе
ницу је ове године имао Алек
сандар Недељковић. Његова
лубеница je била тешка чак 18,9
килограма. Иза њега је Милан
Боројевић са лубеницом од 18,1
килограм. На такмичењу за нај
тежу дињу победио је Горан
Маленковић, који је уједно у
овој категорији био и једини
пријављен кандидат. Најбољи
бећарац направила је екипа под
називом „Сремци“, а у пуцању
бичем победио је Драган Жив

ковић. Најгласнију клепетушу
имао је Владимир Чичић, а нај
лепши фењер од бундеве Ана
стасија и Борис Дивнић. Најсла
ђи део манифестације је одувек
било такмичење у брзом једењу
лубенице, а у својим узрасним
категоријама су бриљирали
Страхиња Марковић и девојчи
ца Ања Пејић. Читаву манифе
стацију су улепшали штандови
удружења жена, а најлепшу
етно – поставку имале су „Весе
ле Сремице“ из Голубинаца.
Упоредо са „Бостанијадом“ одр
жана је фијакеријада у оквиру
програма у организацији Коњич
ког клуба „Падок“ из Шашинаца.
А. П.

Шашиначка „Бостанијада“

Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска Митровица
– Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИРИГ

У сусрет потребама
најугроженијих грађана
Директорка Центра за соци
јални рад у Иригу Мира Раду
ловић истиче да су њихови
основни циљеви да се обез
беди доступност њихових
услуга и остваривање пра
ва корисника, да се омогуће
услови за самосталан живот
сваког корисника, као и да се
очувају и унапреде породични
односи, те предупреди зло
стављање и занемаривање.
– Увек смо доступни они
ма којима смо потребни због
добро организованих дежур
ства. Размишљамо о иници
јативи коју бисмо са Комеса
ријатом за избеглице упутили
локалној самоуправи, да у
згради за социјално станова
ње имамо на коришћење јед
ну заједничку просторију, када
нам је баш неопходно неко
кратко и хитно збрињавање,
истиче директорка Радуло
вић.
У Центру за социјални
рад планирају и проширење
постојећег радног простора
са још једном канцеларијом
за рад, а од надлежног Мини
старства ће и даље тражити
одобрење за запошљавање
једног лица, на шта имају пра

Центар за социјални рад Ириг

во по одлуци о максималном
броју запослених.
Реч је о психологу којег ова
установа нема, а по закону би
требало да има.
– Док овај проблем не
решимо, уз договор са локал
ном самоуправом, психолога
ћемо ангажовати по уговору
о делу. Иницираћемо и фор
мирање нових услуга, а то је
помоћ у кући за коју постоји
потреба, као и за персоналног

асистента, јер нам се грађани
често обраћају са захтевима
за овим услугама, каже Мира
Радуловић.
Будући да се у Центру за
социјални рад подразумева
доста теренског рада, постоји
и потреба за набавком једног
аутомобила, јер је сада у упо
треби само једно возило које
је добијено на коришћење од
локалне самоуправе.
На евиденцији Центра за

Мира Радуловић

социјални рад за прошлу
годину било је 1.354 корисни
ка у иришкој општини.
С. Џакула

ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Стручно усавршавање запослених

Дечија установа „Дечија
радост“ Ириг је од децембра
прошле године део ЕРАЗМУС
+ пројекта K2 - Опште образо
вање - „Развој компетенција
рефлексивних практичара за
транзиционе процесе изме
ђу вртића и школе“. У окви
ру овог пројекта су до сада,
одржана два тренинга, први
у Врднику, a други у Скопљу.
Домаћин другог тренинга на
студијској посети у оквиру
ЕРАЗМУС + пројекта било је
македонско Монтесори удру
жење, уз подршку представ
ника Министарства за рад и
социјалну политику Северне
Македоније и градске општи
не Карпош, као и вртића и
школа из Скопља.
Из иришке установе тре
нингу су присуствовале вас
питачице Ана Греч, Ивана
Павловић, Мирјана Јанкуло

вић и Александра Вуковић.
Пројекат је финансијски
подржан од стране ЕУ преко
Темпус фондације у Србији.
Након Скопља, стручно уса
вршавање, кроз приказ при

мера добре праксе наставље
но је у Републици Српској.
Удружење васпитача и
стручних сарадника Репу
блике Српске организовало
је Прве сусрете васпитача и

Стручно усавршавање запослених
Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

стручних сарадника Републи
ке Српске на тему „Вртић као
отворени систем - искуства и
изазови“ у Етно селу ,,Стани
шићи“.
– Циљ стручног скупа је
активна размена научних и
стручних сазнања и искустава
из области предшколског вас
питања и образовања као и
јачање професион
 алних ком
петенција васпитача и струч
них сарадника. Било је при
јављено преко 230 учесника
из 52 предшколске установе
из Србије, Црне Горе и Босне
и Херцеговине, каже Јелена
Видановић, директорка ДУ
„Дечија радост“.
Ову предшколску установу
су представиле васпитачице
Славица Матешић и Марица
Тривунчић, кроз причу о про
јекту ,,Тајне пирамида и Ста
рог Египта”.
С. Џ
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„ЛУЦИФЕР“ ОТОПИО СРЕМЦЕ

Спас на купалиштима
и у хладовини

Топлотни талас, који је назван
„Луцифер“ у претходних неколико
дана, а нарочито током викенда,
донео је високе температуре, које су
у једном тренутку премашиле четрде
сети подеок на термометрима. Грађа
ни су користили прилику да посете
купалишта и пронађу спас у хладови
ни и различитим начинима распхађи
вања организма. Иако су се сви нада
ли да је ово завршетак паклених дана,
одахнуће само на тренутак, ако је
судећи по прогнозама метеоролога,
те нас очекује већ идућег викенда
врло сличан сценарио, али, који ће
Сремци спремније дочекати.

БОРКОВАЧКИ БАЗЕН

„Румско море“ за бег од летње жеге

Спас од неподношљивих врућина
током овог лета многи Румљани, али и
мештани околних насеља, сремских и
других градова у Србији пронашли су
на уређеном и добро одржаваном купа
лишту Базена „Борковац“ у Руми. Годи
нама уназад ова оаза кристално чисте
воде у дивном амбијенту излетишта
„Борковац“, многима је заменила мор
ску атмосферу и омогућила да летње
дане проведу опуштено, сунчајући се и
купајући далеко од градских гужви и
свакодневних обавеза на послу или у
школи, у варијанти која им највише
одговара, уз мирис боровине, звуке
латино и других поп ритмова.
Директор установе „Спортски центар“
у Руми Игор Дамјанчук са својим сарад
ницима уз подршку локалне самопура
ве потрудио се да овогодишњи садржа
ји на „румском мору“ буду богатији него
претходних година уз приступачне цене
улазница. Ове године, купалишна сезо
на почела је нешто раније, половином
јуна. Улазнице су првих дана биле бес
платне, а новина је да су радним дани
ма њихове цене смањене, док је поне
дељком слободан улаз за децу узраста

Директор Спортског центра у Руми Игор Дамјанчук

до 12 година, сазнајемо у разговору са
директором Дамјанчуком.
– Како би посетиоци што квалитетни
је проводили време на нашем базену
недавно смо поставили терен за баскет,
одбојку и текбол. У сарадњи са Општи
ном Рума и спортским савезом на базе
ну Борковац организован је „Ruma invic
tus challenge“ на води, а још један такав
догађај планиран је половиним августа,
каже први човек румског базена и

наглашава да је посета одлична, јер је
у првих месец дана рада ове године
забележена продаја око 15.000 карата.
У појединим данима, било је више од
1500 посетилаца. Базен је ове године
домаћин многобројних музичких конце
рата и збивања. У оквиру програма на
базену, већ су организована и прва ово
годишња ноћна купања са великим бро
јем заинтересованих купача.
Д. Мостарлић
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ХУМАНИТАРНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР У ПЕЋИНЦИМА

Људскост и спортски дух на делу
Први хуманитарни Међусеоски фудбал
ски турнир општине Пећинци, у организаци
ји Светосавске омладинске заједнице Архи
јерејског намесништва пећиначког, у сарад
њи са Спортским савезом „Развој спортова”,
под покровитељством Општине Пећинци,
завршен је 24. јула баш онако како је и
почео – игром и дружењем. Млади из свих
15 насеља пећиначке општине, заједно са
тимом ветерана састављеним од свештени
ка и чланова СОЗ – а и пионирима – најмла
ђим фудбалерима, током шест дана траја
ња турнира исказали су прави спортски дух,
али и људскост и хуманост.
Током трајања турнира прикупљала су се
средства за помоћ породици Стојићевић из
Прхова – самохраној мајци са четворо деце
која живи у веома лошим стамбеним усло
вима, а по речима архијерејског намесника
пећиначког Бојана Мијановића, током шест
дана трајања турнира велики број посети
лаца и младих људи је на најразличитије
начине помогло акцију.

– Све то нас као суорганизаторе чини
веома поносним, јер су управо чланови
Светосавске омладинске заједнице органи
зовали и на својим леђима носили ову
хуманитарну акцију. Ми смо, заједно са
„Развојем спортова“ и Општином Пећинци,
били ту да им будемо ветар у леђа, а ово је
јасан показатељ да на децу и младе може
мо да рачунамо у будућности. Врлински
живот се буди у свима нама и то је нешто
што нас охрабрује за даље акције, а свака
ко да ће их бити – рекао нам је намесник
Мијановић.
Секретар Спортског савеза „Развој спор
това” Милан Ђокић истакао је да је било
право задовољство учествовати у организа
цији овакве једне манифестације, а погото
во, како је рекао, бити на терену и играти за
породицу Стојићевић.
– „Развој спортова“ је увек ту да помогне
свим спортским клубовима, младима који
тек почињу и улазе у свет спорта, али и ова
кву једну манифестацију која спорту даје

једну сасвим друкчију, хуману димензију.
Такође, драго ми је да је било толико заин
тересованих младих из свих наших насеља,
и да смо сви заједно на терену, али и ван
њега, дали један овакав допринос помоћи
породици којој је помоћ толико потребна –
нагласио је Ђокић.
Победници турнира била је екипа из
Сремских Михаљеваца, друго место освоји
ла је екипа из Купинова, док је треће место
припало екипи из Суботишта. Након финал
не утакмице, уручене су медаље и пехари
за победнике, као и захвалнице спонзорима
турнира. Такође, проглашени су најбољи
играч турнира – Саша Новић из Сремских
Михаљеваца и најбољи голман – Зоран
Јелача из Суботишта. Победници турнира
су се одрекли новчаних награда у укупној
вредности од 150 хиљада динара у корист
породице Стојићевић.
Поред сеоских тимова, на турниру су
ревијално наступили и тимови школа фуд
бала „Доњи Срем 2015“ и „Шумара“.

ДЕЧЈЕ КУЛТУРНО ЛЕТО

Представе за децу

У оквиру Дечјег културног лета, у Попин
цима, Карловчићу и Огару одржане су
интерактивне представе за децу – Ковнов
ска олимпијада, Четири годишња доба и
Пинокио у позоришту.
Свесрдну подршку у реализацији највеће
културне манифестације за децу у општини
пружају месне заједнице, а председник

Деца воле позоришне представе

Савета месне заједнице Попинци Дејан
Бановачки каже да се оваквим садржајима
деца увек радо одазову.
– И ове године смо са задовољством
наставили сарадњу са Културним центром
и придружили се организацији ове манифе
стације, а одзив деце у нашем насељу
потврдио је да деца воле овакве садржаје,

посебно током летњег распуста, рекао је
Бановачки.
Координатор пројекта Слободан Станко
вић подсетио је да су до сада представе
изведене у девет насеља пећиначке општи
не, као и да је посебно интересантно то што
су све три представе рађене у продукцији
пећиначког Културног центра и што деца,
како је рекао, имају прилику да интерактив
но учествују и буду део тих представа.
Како нам је рекла Јелена Недељковић,
глумица која игра у све три представе, сва
ко играње другачије и посебно, а деца раз
личито реагују у сваком насељу, што је,
како је рекла, посебна чар.
Дечје културно лето организује Културни
центар Пећинци под покровитељством
пећиначке локалне самоуправе, а сваког
петка, суботе и недеље током јула најмлађи
су у прилици да погледају три интерактивне
представе намењене њиховом узрасту у
центрима насеља или у двориштима шко
ла. Манифестација се организује у сарадњи
са Предшколском установом „Влада Обра
довић Камени“ у Пећинцима, основним шко
лама и месним заједницама.
С. Ђ.
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КАРЛОВЧИЋ

Малишани добили
ново игралиште
Председник општине Пећинци Синиша
Ђокић обишао је ново дечје игралиште у
Карловчићу заједно са чланом Савета
месне заједнице Карловчић Миланом
Степановићем. Старо дечје игралиште у
овом насељу, које је у међувремену
дотрајало, било је постављено у школ
ском дворишту, а ново је изграђено у
великом парку преко пута школе.
– Деци је било неопходно ново играли
ште и Општина Пећинци нам је изашла у
сусрет и издвојила неопходна средства.
Одлучили смо да ново игралиште не
изградимо на месту старог игралишта.
Велики парк пружа знатно већи простор
за игру и већим делом дана обезбеђује
хладовину за децу која се ту играју, а
само игралиште је и даље у непосредној
близини школе. То је био разлог што смо
се, у консултацији са родитељима, одлу
чили за нову локацију, рекао нам је Сте
пановић.
Изградњу новог игралишта је финан
сирала Општина Пећинци са преко
500.000 динара, а председник Ђокић је
истакао да је локална самоуправа у
последњих неколико година изградила
дечја игралишта у свих 15 насеља, као и

да у већим насељима има и по неколико
игралишта.
– Сва дечја игралишта се, у сарадњи
са месним заједницама, периодично
поправљају и замењује се дотрајали
мобилијар. Међутим, проблем предста
вљају вандали који често намерно оште
ћују мобилијар на дечјим игралиштима,

што им скраћује век трајања и поскупљу
је њихово одржавање, а најгоре од свега
је то што се на тај начин угрожава без
бедност деце, изјавио је Ђокић и упутио
апел грађанима да чувају дечја играли
шта и да пријаве оне који их намерно
оштећују.
С. Ђ.

OБНОВА ХРАМА У КУПИНОВУ

ПРХОВО

Освештана звона
и крстови

Обележена
сеоска слава

У оквиру програма обележавања сла
ве, одржани су котлићијада, ловачка
шицара и шаховски турнир. Покровитељ
турнира је Спортски савез „Развој спор
това“, док је покровитељ осталих мани
фестација пећиначка локална самоупра
ва.
С. Ђ.

Епископ сремски Василије посетио је
18. јула Купиново, где је у присуству све
штенства пећиначког Архијерејског
намесништва и верника освештао нова
звона и крстове цркве Свете Тројице,
чија обнова се приводи крају.
Након освећења, владика Василије је
говорио о великом значају ове светиње и
њене обнове и том приликом се захва
лио свим трудбеницима и добротворима,
Општини Пећинци и Покрајинском секре
таријату за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама на, како
је рекао, богоугодном делу обнове Све
тог храма.
Он је позвао вернике да 31. јула прису
ствују молитвеном скупу при подизању
нове куполе торња храма, као и литији
од цркве Светог Луке до обновљене
цркве Свете Тројице и Архијерејској
литургији која ће бити одржана 7. авгу
ста.
Архијерејски намесник пећиначки
Бојан Мијановић захвалио се градите
љима, свештенству, Општини Пећинци и
верном народу, а посебно Епископу
сремском Василију за, како је рекао,
труд, иницијативу, љубав, жртву и моли
тву у обнови купинске светиње.
С. Ђ.

Ново игралиште у Карловчићу

ГАСИФИКАЦИЈА

Наставак радова

Поводом сеоске славе, која је у Прхо
ву обележена током претходне недеље,
заменик председника општине Пећин
ци Зоран Војкић и председник Савета
месне заједнице Прхово Иван Коњевић
положили су венце на споменике палим
борцима и жртвама оба светска рата.
Војкић је тим поводом истакао да пре
ци палих у ослободилачким ратовима
заслужују наше поштовање, а да жртве
не смеју бити заборављене, да нам се не
би поново догодиле. Коњевић је додао
да морамо да будемо захвални прецима
који су крвљу извојевали слободу у којој
ми данас живимо. Помен палим борцима
и жртвама служио је месни парох јереј
Стефан Сремац.

Предузеће „Беогас“ најавило је да
током јула и августа наставља са радо
вима на гасификацији улица у којима још
увек на постоји дистрибутивна гасна
мрежа у насељима Шимановци и Субо
тиште.
Према плану изградње који је ово
предузеће доставило Општини Пећинци,
током протекле недеље су почели радо
ви на изградњи гасне мреже у Добродол
ској улици у Шимановцима, а током јула
и августа мрежа ће бити изграђена у
улицама Дечка, Обрадовића сокак и
Николе Тесле у Шимановцима и у улица
ма Партизанска, Каменова, Иве Лоле
Рибара и Сремска у Суботишту.
„Беогас“ је у обавези да заврши
дистрибутивну гасну мрежу у Шиманов
цима, Пећинцима, Суботишту и Прхову,
док гасификацију осталих 11 насеља
пећиначке општине реализује ЈП „Срби
јагас“ на основу уговора са Општином
Пећинци.
С. Ђ.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“ РУМА

Пресељење у нов објекат

Дамир Васиљевић Тоскић

С обзиром да је комплетно реновира
ње бивше зграде Дома ЈНА завршено,
21. јула започело је пресељење устано
ве Градска библиотека „Атанасије Стој
ковић“ у овај нови простор за њих наме
њен.
Припреме за пресељење су започеле
раније, а сада предстоји и онај знатно
тежи део посла, а то је пренос око 95.000
публикација, полица, ситног и крупног
инвентара. О каквом се послу ради све
дочи и податак да је првог дана, када је
пресељење почело, пренето неколико
полица и око 5.000 књига. Паралелно са

Нова зграда Градске библиотеке

пресељењем и радници београдске фир
ме Metal Furniture plus“ уграђују полице.
Директор Дамир Васиљевић Тоскић
истиче да ће у новој згради имати дупло
више простора.
–Што се тиче саме пројекције одре
ђених активности и планова, свакако да
ће широк дијапазон могућности ту бити
заступљен. Имамо салу у којој ћемо
организовати оне програме које смо и
раније, али нам може доћи знатно више
публике. У тој сали имамо и бину која ћа
дати невероватан моменат по питању
реализације саме замисли и уметнич

Расписан конкурс за награду
„Атанасије Стојковић“
Градска библиотека „Атанасије Стој
ковић“ у Руми је расписала конкурс за
истоимену награду која се додељује за
први, до сада необјављени роман напи
сан на српском језику. Конкурс је распи
сан 18. јула и траје до 1. новембра, а на
њему могу учествовати аутору из Срби
је и расејања.
Пријава на конкурс се може преузети

на сајту Градске библиотеке www.biblru
ma.rs. Пристигле рукописе ће, као и
претходних година, оцењивати трочла
ни жири састављен од једног књижевни
ка, једног књижевног критичара и једног
представника Градске библиотеке „Ата
насије Стојковић“. Награда на овом кон
курсу је штампање најбољег романа у
издању Градске библиотеке Рума.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ких програма, и мислим да је мали број
библиотека у Србији које имају овакве
могућности, каже директор Васиљевић
Тоскић.
За сада је за читаоце, због пресељења
које је у току, недоступан рад на научном
одељењу и одељењу завичајне збирке.
Почело се са овим одељењима јер има
мање публикација, тако да за сада, раде
дечије и одељење за одрасле читаоце и
тако ће бити негде до половине августа.
Према увиду у тренутну динамику, за
очекивати је да се цео посао пресељења
Градске библиотеке у нове просторије
заврши до половине септембра. Дирек
тор Дамир Васиљевић Тоскић каже да је
захвалан локалној самоуправи на подр
шци у процесу пресељења, као и јавним
предузећима „Комуналац“ и „Водовоц“,
румским спортистима, волонтерима и
наравно запосленима у самој установи,
који су изузетно ангажовани у пресеље
њу фонда Градске библиотеке.
Наравно, сви чланови који код себе
имају неке књиге за читање, чак и да их
не врате до почетка рада у новом про
стору, неће им бити наплаћиване ника
кве казне за кашњење у враћању узетих
наслова.
С. Џакула

Кад порастем бићу спасилац
Још једна активност је одржана у оквиру манифе
стације „Лето на Сави“ током протеклог викенда. У
недељу, 24. јула је одржана едукативно - показна
акција за најмлађе „Кад порастем бићу спасилац“.
Лиценцирани припадници службе за спасавање са
митровачке плаже, најмлађим суграђанима су обја
шњавали какве их опасности вребају на купалишти
ма и како да реагују у ванредној ситуацији. Између
осталог, научили су како да се крећу кроз воду, како
да се на њој одржавају, како да ставе крагну и пруже
прву помоћ, односно како да се понашају уколико
неко у околини има проблем. Сусрели су се по први
пут са појмом реан
 имације и дешавањима током
потенцијалних утапања. Овај догађај је организован
са циљем да се безбедност деце на купалиштима и
њихова свест о томе подигну на виши ниво.
А. П.
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Спречити сунчаницу,
топлотни удар и опекотине
У року од само десет минута, температура у аутомобилу може порасти чак и за
десет степени више, него ван возила. Тада настаје топлотни удар, а нажалост може
доћи и до смртног исхода, објаснила је др Милена Митровић Ковиљац
Висок е температ уре и
директан утицај сунчевих
зрака на организам могу бити
веома штетни како за одра
сле, тако и за најмлађе. Деца
имају танку и осетљиву кожу,
те се поред опекотина могу
јавити и негативни утицаји на
њихове очи, јер је дечја
рожњача осетљива. Међу
тим, могу се јавити и стања
опасна по живот, као што су
сунчаница или топлотни
удар. Ово је период године
када породице траже спас од
врућине на купалиштима, али
важно је да забава и расхла
ђивање не пређу у озбиљан
здравствени проблем.
– Сунчаница представља
бурну реакцију организма на
прекомерно, директно изла
гање организма дејству сун
чевих зрака, при чему долази
до прегревања главе детета и
повећане температ уре у
мозгу.. То доводи до ширења
крвних судова и повећања
крвног притиска. Тада настаје
стање које може да се мани
фестује мучнином, повраћа
њем, вртоглавицом, па све до
губитка свести. Тада се јавља

Др Милена Митровић Ковиљац

висока телесна температура,
али кожа је хладна, а дете
може бити узнемирено. За
разлику од сунчанице, код
топлотног удара дејство сун
чевих зрак а не мора бити
директно, већ је основа
настанка таквог стања, спре
ченост знојења у загушљи
вим просторијама. Када су у
питању деца, то се најчешће
дешава када их родитељи
оставе у паркираном возилу.
То се не сме радити, чак ни
на тренутак, јер у року од
само десет минута, темпера

тура у аутомобилу може
порасти чак и за десет степе
ни више, него ван возила.
Тада настаје топлотни удар, а
нажалост може доћи и до
смртног исхода, објаснила је
др Милена Митровић Кови
љац начелник Службе за
здравствену заштиту деце
предшколског узраста Дома
здравља у Сремској Митро
вици.
Уколико се посумња на сун
чаницу потребно је дете скло
нити у хладовину, по могућ
ности у проветрену, расхла

ђену просторију, раскомотити
га, а затим почети са постепе
ним расхлађивањем, тушира
њем млаком водом. Дете
онда пустити да се осуши и
давати му гутљај по гутљај
течности, искључиво воде.
– Дете је потребно остави
ти у замраченој просторији да
се одмори. Уколико се јави
повишена температура, дете
ту је потребно дати лек за
регул ис ањ е темп ер ат ур е,
који уједно делује и као анал
гетик, против главобоље. У
случају тежих симптома се
одмах јавити лекару, додала
је др Митровић Ковиљац.
Лекари саветују да се бебе
до шест месеци старости
изводе у шетњу у раним
јутарњим и поподневним
сатима. Деца до годину дана
не би требало да се изводе
на плажу, а уколико се то
чини, избегавати временски
период од 10 до 18 часова.
Такође, важно је обезбедити
деци довољно течности и
нудити им воду на сваких сат
времена и онда када то сами
не траже.
А. Плавшић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дечје „Игре без граница“

У навечерје празника Све
тог Сисоја Великог, кога српске
жене и мајке нарочито пошту
ју као заштитника деце, порта
Храма Светих Кирила и Ме
тодија у Сремској Митровици
традиционално се претвара
у радосно стециште најмла
ђих и њихових родитеља, који
уживају у лепоти заједништва,
спортског надметања и дечје
игре. Тако је било и прошлог
понедељка, 18. јула на ово
годишњем дечјем дружењу и
„Играма без граница“ које су,
сабравши више од стотинак
клинаца организоване пети
пут. Циљ манифестације, чи
ји је домаћин старешина Хра
ма Светих Кирила и Методија
протојереј – ставрофор Саво
Ракита јесте да се у сусрет
празнику великог светитеља,

заштитника и исцелитеља нај
млађи Митровчани и парохи
јани храма поуч
 е и вежбају у
духовним врлинама, учећи да
кроз поштено и спортско над
метање одржавају и унапре
ђују своје телесно и ментално
здравље. Митровачки клинци
такмичили су се у 12 креа
тивних дисциплина, а према
речима проте Саве, традици
онално најатрактивније било
је такмичење у брзом прено
су воде у коме је учествовало
57 малишана. Најуспешнијим
учесницима додељене су ме
даље и захвалнице. После
заједничког дружења у задо
вољству и слози сви су се раз
ишли, са нестрпљењем оче
кујући наредну годину и ново
дечје дружење.
Д. Мостарлић

Детаљ са традиционалних дечијих Игара
без граница у храму поред „Камењара“
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СУША У СРЕМУ

Ризичан период за кукуруз

Све смо уложили како бисмо имали десет или једанаест тона по хектару, али судећи
по свему што се догађа, биће између пет и шест тона по хектару, каже Бора Шуљма
нац из Лаћарка

Бора Шуљманац

Кукуруз се током јула и августа налази
у ризичној фази, односно његовој најва
жнијој фази. Тада му је потребно и најви
ше влаге, међутим изузетно топао и
сушан јул не иду у прилог добром разво
ју биљке. Ратари су због екстремно висо
ких температура забринути за принос.
– Кукуруз се у овом периоду бори да
налије зрно, а нема падавина. Плашим
се најгорег, а то је слаб принос. То нам се

догодило и прошле године, принос је био
преполовљен, у односу на неке просеч
не сезоне. До сада се кукуруз лепо раз
вијао, тамо где је урађена агротехника
на време. Рани хибриди су пристигли да
налију зрно, док касне сорте и касна
сетва ће ове године бити погубни, каже
Бора Шуљманац, ратар из Лаћарка.
Цена кукуруза је тренутно задовоља
вајућа, каже наш саговорник, међутим,

Најлошија година за кукуруз
у поседњих пет година
Посматрајући период од последњих
пет година, 2018. година, 2019. година и
2020. година карактерисали су одлични
приноси, што се ретко дешава три годи
не заредом. Већ је у 2021. години било
различитих резулатата у различитим
крајевима земље, у зависности где је
било довољно летњих пљускова.
Посматрајући тај период, ова година
биће најлошија за кукуруз, с обзиром на

то да влаге нема готово нигде. Савет
пољопривредницима је, уколико нису у
могућности да обезбеде системе за
заливање и наводњавање, да гаје
хибриде различитих група зрења, јер
раније сорте ће ове године дати већи
принос. Такође, у митровачкој Пољо
привредној стручној служби саветују да
се сетва одвија у више рокова, а не
одједном.

Апел грађанима

Сектор за ванредне ситуације Мини
старства унутрашњих послова апелује на
све грађане да не спаљују траву и ниско
растиње на отвореним просторима и да
не ложе ватру у шуми и по ободима шума,
због опасности ширења пожара које може
да угрози животе грађана и да нанесе
велике материјалне штете.
Само у току јуна и јула месеца ове годи
не евидентирано је 4.982 ванредна дога
ђаја, од којих су најбројнији пожари, којих
је било 3.836. Од укупног броја пожара
2.884 су настали на отвореном простору.
У наредном периоду очекују се дужи
сушни период без падавина са високим

температурама, који погодују настанку
пожара на отвореном простору и нјеговом
брзом ширењу.
Подсећамо наше грађане да је одред
бама Закона о заштити од пожара забра
њено спаљивање траве, ниског растиња и
смећа на отвореном простору и остатака
стрних усева, и да је непоштовање ове
одредбе закона запрећена казна за прав
на лица од 300.000 до 1.000.000 динара, а
за физичка лица 10.000 динара.
Овим законом забрањено је ложење
ватре у шуми и на удаљености од 200
метара од руба шуме, изузев на одређе
ним и за то обележеним местима, у скла

то неће бити од велике користи ако усе
ви буду десетковани.
– Већ другу годину за редом изгледа
нећемо убрати ни просечне приносе.
Бруто приход по хектару у односу на
репроматеријал опет неће бити добар.
Све смо уложили како бисмо имали
десет или једанаест тона по хектару, али
судећи по свему што се догађа, биће
између пет и шест тона по хектару. То је
лоша рачуница за пољопривреднике.
Киша, после ових врућина, може помоћи,
али не много. После тако високих темпе
ратура креће нагло зрење, а самим тим
кукуруз ће се вршити доста рано, прогно
зира Шуљманац.
Ово је моменат када се види јасно да
су последице климатских промена све
веће. Струка сматра да би и пољопри
вредну производњу требало прилагоди
ти, а наводњавање је све нужније. Држа
ва улаже у нове системе и ревитализа
цију постојећих, а процена је да се
заливни системи користе само на два до
три одсто обрадивих површина.
А. Плавшић

ду са прописаним мерама заштите од
пожара. За непоштовање ове одредбе
закона запрећена је казна за физичка
лица од 10.000 до 50.000 динара.
Сектор за ванредне ситуац
 ије ће и у
наредном периоду, заједно са другим
линијама рада МУП-а, надлежним инспек
цијским службама републичког и локалног
нивоа, наставити активност појачаног
надзора и обиласка терена ради пронала
жења неодговорних грађана који не
поштују законске одредбе и њиховог про
цесуирања, а све у циљу смањења броја
пожара на отвореном простору и повећа
ња безбедности наших грађана.
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Додоле (извор Википедија)

ДОДОЛСКЕ ПЕСМЕ И ОБРЕДНЕ РАДЊЕ КОЈЕ ИХ ПРАТЕ

Кад је година сушна...
Сушна година и лето без кише је бри
нуло и морило и некадашње пољопри
вреднике. Тада није било наводњавања
и модерних система заливања. У народу
се, као и при свакој згоди или незгоди,
певало и опевало. Па, тако су своје
песме имале и временске прилике, али и
неприлике. Током дана када није падала
киша, а фалила је усевима, спеване су
такозване додолске песме. Уз њих су
ишле и обредне радње. Па тако и оне за
призивање кише – додолске.
– Додолске песме спадају у категорију
обредних, некалендарских песама. То
значи да извођену песму прати одређена
обредна радња или ритуална игра. А у
категорију некалендарских спадају јер
нису везане за одређени датум у кален
дарској години. На територији Балкана
веома су биле заступљене додолске
песме, али и друге обредне песме које
своје корене, по мишљењу многих истра
живача, имају у старословенској култури.
Такве песме карактерише их мелодија
малог распона од три до пет тонова.
Изводе се једногласно и у свом мелопо
етском саставу имају рефрен: „Ој, Додо,
еј, Додоле, Додолице, Додоло“, што
етномузиколози сматрају једном од нај
старијих остатака и карактеристика сло
венске музичке културе код нас, испри
чала је Ивана Маркетановић, етномузи
колог из Сремске Митровице.
У сушним периодима девојке, али и
девојчице, маскирале би се лишћем и
гранчицама. Тако обучене и обавезно
босе, ишле су по селу и улазиле у свако
домаћинство да певају додолске песме.
За централну фигуру бирана је најмлађа
из групе девојака, као Додола.

– Стајала је у средини круга, а често и
кола, и вртела се и играла, а домаћица
куће ју је прскала водом. Остале девојке
би стајале у кругу и певале. Српски
сељак је од увек живео од земље и усе
ва, тако је за опстанак усева и самим тим
и хране, киша била неопх одна. Додоле
се часте слаткишима, али и новцем,
додаје Ивана Маркетановић.

Ивана Маркетановић
(приватна архива)

Текст песама се односио на призива
ње кише „да удари росна киша, да ороси
наша поља“, а играчки образац се састо
јао од низа ситних поновљених корака и
вртења у круг. Сматрано је да игре које
се састоје из једноличних образаца који
се понављају изазивају код извођача
одређену врсту транса. Транс је непри
родно стање човековог ума, падање у
исти сматрано је приближавањем вишим
силама – боговима, да би се умилили за
оно што се тражи од њих.
– Појава додола није позната само код
Срба. Веома сличан обред је описан и
код Румуна, са сличним мелодијским
обрасцем и текстом, а извођење и маски
рање готово је иденично као и код Срба,
а Румуни га зову „Папруга“. Код Влаха
обичај је био да девојке уочи обиласка
села одлазе на гроб и узимају крст који
потапају у реку и пуштају га да отплови.
У поморавским крајевима девојке се пре
обреда окупају у реци, пре изласка сун
ца, објашњава наша саговорница.
У неким крјавима Србије обичај се
задржао до осамдесетих година 20. века.
У српском фолклору из Војводине овај
прастари обичај изгубио је своју обредну
функцију, а последњи извођачи до Дру
гог светског рата били су Роми.
– У етномузиколошким и етнокореоло
шким истраживањима, ове песме заузи
мају битно место, као и друге обредне
као што су краљичке и лазарчке, што
значи да су у народу биле широко рас
просрањене и често извођене, али нијед
но истраживање не указује на ефика
сност обреда, закључује етномузиколог
Ивана Маркетановић.
А. Плавшић
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КОНЦЕРТ GUNS N’ ROSES (БЕЧ 2022)

Сусрет са старом љубави

Gansi почињу свирку са It s so easy, маса их поздравља овацијама. То је тај глас на
ивици пуцања који никад пући неће, то је тај некадашњи младић који данас није у
шорцу или боксерицама али је примерено годинама веран стилу

С

ремс ка
Митров иц а
девед ес ет их
годин а
прошлог века. Моја
соба, спуштене ролетне, као
што се ради у врео летњи
дан. Тад нисмо имали климе,
нити су лета била оваква.
Распуст је. Цео дан се дружи
мо и забављамо. Имам касе
тофон, много касета и много
најбољих другарица. Слуша
мо Ganse. Безброј пута пре
мотавамо касет у како би
поново и поново чуле омиље
ну песму. Не ретко користимо
технику премотавања прстом
или оловком ако се трак а
запетља. Младе смо, срећне,
тако незреле, а тако немамо
појма о томе, тако смо важне
И тако заљубљене у Axl Rose.
Он је певач групе Guns N’
Roses, шкотског, немачког и
ирског порекла. Бунтован,
темпераментан, срчан, агре
сиван и нежан у исто време.
Леп. Пожељан. Има све што
је потребно за заљубљивање
у тим годинама.
И док тог летњег дана, тих
година, у замраченој соби
премотавамо касете и слуша
мо GNR лудо заљубљене у
Axl и Slash, напољу дувају зли
ветрови и као цунами руше
све пред собом. Немамо
свест да ће ти ветрови из
корена променити живот

људи на нашим просторима.
Не знамо колико дуго ћемо
живети на рушевинама тих
времена. Не знамо ништа о
томе, тад знамо да је напољу
лето за које желимо да траје
заувек. И знамо да волимо
Ganse и да смо безброј пута
одслушале Paradise City или
Welcome to the jungle или
ипак November rain, све крију

ћи једна од друге да та бала
да има највише везе са
нашим нежним осећањима и
маштаријама а у извођењу
Axl Rose има снагу да сруши
овај свет И поново га ство
ри…
Беч 2022 година. Концерт
Guns N’Roses. Волим Беч. Од
мог првог одласка у тај град
створила се лепа веза између

мене и Vienne која ме никад
није разочарала. Да ли због
културе, префињености, бла
ге препотентности, савршеног
функционисања тог града,
садржаја који ме занимају у
тај град се увек радо враћам.
Нараво да највише везе са
том мојом љубави према
Vienni има моја дивна најбо
ља другарица, још из школ
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МОТО КЛУБ „ИНЂИЈА“

Хуманост
и дружење

ских дана и њена мајка које
дуго живе тамо, које су се
увек трудиле да ми тај град
представе на најбољи начин
и да из њега понесем пун
кофер успомена. Хвала на
томе.
Стижемо на концерт. Фано
ви су скоро попунили Ernst
Happel Stadion. То су људи
различитих генерација, раз
личитих профила, са црвеним
марамама око главе, мајица
ма и качкетима у духу догађа
ја.
Gansi почињу свирку са It s
so easy, маса их поздравља
овацијама. То је тај глас на
ивици пуцања који никад пући
неће, то је тај некадашњи
младић који данас није у шор
цу или боксерицама али је
примерено годинама веран
стилу. То је Axl Rose , дефини
тивно победио претерану
гојазност, са ботоксима, зате
зањем лица, операцијом носа
што он како медији кажу
никад није желео да призна,
што је у овој причи најмање
важно. То су ти постери из
наших соба, то су сачувани
чланци из Хупера, то је оми
љена група из лексикона. То
су ти људи и енергија што
значе младост и праве сјајну
свирку.
Свирају хитове које чекам.
У неком моменту почиње You
could be mine, свирају AC|DC,
Estrange, Civil War посвећују
Украјини, свак ако Paradise
City, Welcome to the jungle,
негде око средине концерта
велики хит Sweet Child O Mine
тешко је описати узбуђење...
Knockin On Heaven s door што
певамо сви заједно и уживам
у овој европској ноћи сродних
душа. Мислим да сам срећна
и поново заљубљена. Непро
цењиво осећање.
Кад су почели први тактови

November Rain мислим да је
цео стадион упалио мобилне
телефоне. Поглед на трибине
величанствен призор. Ти сви
ци актуелне технологије за
мене су били по души земља
ци и измамили ми понеку
сузу. И ту иде онај чувени,
само један у низу, моменат
Slasha који се својом сјајном
техником, оригиналним изгле
дом и сценским наступом
издвојио као виртуоз на гита
ри и музичар који инспирише
генерације и генерације мла
дих гитариста.
Налазим да су Gansi имали
у сваком смислу, па и драма
туршки сјајан концерт. Сасвим
довољно и пиштоља и ружа.
Остали су ми дужни Don’t you
cry tonight, али мора нешто да
остане и за следећи пут.
Пред сам крај концерта Axl
Rose је бацио ружу у публику,
желела сам да верујем да је
та ружа за мене.
Све похвале за цео бенд за
професионалност и енергију.
И док напуштају стаге Slash
прави стој на рукама и на тај
начин шаље поруку да добија
битку са временом.
А ја... ја преплављена емо
цијама мислим да разми
шљам и о прошлости и о
будућности у исто време.
Замишљам како ћу са енерги
јом коју сам управо добила,
као што Axl енергично и бун
товно трчи по сцени и према
фановима, претрчати мало
Аустрије, затим целу Мађар
ску, прескочити границу,
затим моју Војводину равну,
све своје проблеме и стићи у
врели летњи дан у моју собу,
упалити климу и преко youtu
be пустити Welcome to the
jungle или још боље Patience.
И нећу желети да лето траје
заувек....
Јелена Јанковић

Мото клуб „Инђија“ осно
ван је 2015. године и данас
броји преко 20 чланова из
свих делова Срема. Љубав
према моторима основни је
разлог због којег су се окупи
ли у удружење, али са
циљем да поред дружења и
дељења искустава, покажу и
своју хуману страну. Како је
истакао Александар Недић,
председник Мото клуба
Инђија у претходних седам
година организован је низ
хуман итарн их акција, а
посебно су поносни на оне
које се односе на помоћ деци
са Косова и Метохије.

– Ми смо одмах у старту
направили селекцију међу
члановима и можемо да се
похвалимо да их је до сада
преко 40 - оро прошло кроз
наш клуб. Међу њима су
пилоти у пензији, бивша вој
на лица, привредници и мла
ди, на које смо посебно поно
сни, каже Недић и додаје:
– Најмлађи члан Мото клу
ба „Инђија“ има 15 година.
Можемо да се похвалимо и
да је све више девојака које
нам се придружују и да смо
временом направили такву
атмосферу да се сви осећају
угодно.

Дружење чланова Мото клуба Инђија

– Од 2015. године до данас
организовали смо укупно
десет хуманитарних акција.
Међу њима и акцију која се
односи на помоћ ђацима из
Лепосавића којима је почет
ком године уручен школски
приб ор
захваљ ујућ и
и
нашим, хуманим мотористи
ма, рекао је Александар
Недић, председник Мото клу
ба „Инђија“ и додао да већ
након годишњих одмора пла
нирају да дају крв, што је
једна од редовних хуманих
акција којој се радо одазива
ју чланови Мото клуба „Инђи
ја“.
Како је истакао председ
ник клуба, нови чланови су
увек добродошли као и сви
они који гаје љубав према
двоточкашима.

Недић је подсетио да су за
седам година рада половини
чланова поделили нове
кациге што, како каже, није
нимало једноставно и јефти
но с обзиром да се клуб
финансира искључиво од
сопствених средстава.
Иако је Инђија позната по
Мото скупу, због недостатка
финансијске подршке, уме
сто у јулу планирано је да се
сусрет одржи у септембру.
– Мото сусрет ћемо орга
низовати о сопственом тро
шку и уз помоћ спонзора,
рекао је Александар Недић,
додајући да сваког викенда
посећују мото скупове широм
наше и земаља у окружењу
али да исто тако редовно
организују дружења чланова
у свом граду.
М. Ђ.
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КАКО СУ СЕ МИТРОВЧАНИ УЧИЛИ ГРАДСКОМ ЖИВОТУ? (5)

„Потребује обћина млого радника“

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
Градска управа у Митровици, која ће
након 1881. године и добијања статуса
Града функцион
 исати као Градско
поглаварство издавала је прогласе који
су садржали све битне одлуке везане за
свакодневни живот грађана Митровице
и околних насеља. Ове одлуке су обја
вљиване у Прогласним књигама, при
чему су строго одређена места њиховог
обнародовања ( На сред пијаце код
крста, пред кућама појединих митро
вачких грађана, пред Казнионом, на
ћошку код Камените ћуприје, на ћошку
код Златна бунара....). Прогласне књи
ге Градске управе у Митровици сачува
не су у Историјском архиву „Срем“ и
представљају драгоцено извориште
података о историји Сремске Митрови
це, Срема и некадашњих држава на
овим просторима
У прогласу број 65 од 13. фебруара
1879. траже се радници који би радили
на копању канала због пропуста воде
код Румског друма према Митровици.
Позивају се заинтересовани да се јаве
општинском уреду коме је потребно
много радника, јер се посао мора оба
вити у року од три дана како би се избе
гла опасност за жито.
„Због пропуста воде од Чаина вртло
га јендеком крај Румског друма према
Митровици потребује обћина млого
радника. Сваки који на тим копању јен
дека радити жели, нека данас у три
сата по пол дана ради погодбе овдје
код уреда буде. Примјети ми је још то
да тај сав посао због опасности за
жита, најдуље за 3 дана готов бити
мора“
Прогласом општинског уреда број 577
од 28. фебруара 1879. године траже се
два челника потребна општини Ада
шевци за плату од 150 форинти годи
шње, обезбеђеним станом и огревом.

WWW.M-NOVINE.COM

Позивају се заинтересовани да до 28.
дана у месецу поднесу своје молбе.
„Обћина Адашевци потребује два
челника, са 150 форинти годишње
плаће, станом и огревом. До 28. овог
месеца има сватко своју молбу тамо
предати.“
У прогласу број 73 од 13. фебруара
1879. године забрањује се омогућавање
преноћишта у селима људима и бора
вак у шталама коњима који долазе из
Босне. Дозвољено је да ови људи могу
ноћивати изван села. Уједно се строго
забрањује куповина коња који долазе из
Босне уз претњу великом новчаном
казном. У претходним прогласима ука
зивало се на појаву болести међу коњи
ма и обавези да се овакви случајеви
пријаве.
„Са овим се свакоме дознањује да
нитко не смије примити на конак или у
шталу оне коње и људе који из Босне
долазе, већ исти ти људи морају изван
села ноћивати. Надаље је сваком
забрањено куповати коње који из
Босне долазе под претњом велике нов
чане глобе и свако је дужан јавити сва

ка кола и коње код овога уреда који из
Босне долазе“
Прогласом број 96 од 28. фебруара
1879. године грађани се обавештавају
да је општинском уреду предат један
сребрни сат. Уз детаљан опис сата пози
ва се власник изгубљеног предмета да
се јави.
„Одје код уреда предан је један сре
брни сат мали, цилиндар на на црном
... гајтану и надаље виси на том сату.
Колајна радна на плавој пантљики и
један кључић. Властник тога сахата
нека се одје јави. “
Прогласом број 142 од 25. марта
1879. године забрањује се превоз запре
жним колима на новом Румском друму,
већ се захтева да за превоз „кола и мар
вае“ треба користити летњи пут који
такође води у Руму. Претходно је Рум
ски друм обнављан набацивањем вели
ке количине квалитетног камена.
„Са овим се сваком до знања даје да
је од данас завбрањено са коли и марви
на Румском друму рабити. Слободно је
пак служити се летног пута кои у
Руму води.“
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О ЗЛОЧИНИМА, СТРАДАЊИМА И ЖРТВАМА

Ви, људи из салона
- пошто жртва, колики је кусур?
З
а непуних месец дана ће у Сремској
Митровици бити обележено осамде
сет година од страдања народа на
Спомен - гробљу, некад простору уз право
славно гробље. Кости нашег сликара Саве
Шумановића се и даље налазе негде
испод тих неколико хумки. Зверска експе
диција Виктора Томића и усташа данима је
на монстроузан начин убијала људе из
целог Срема, и то углавном Србе, али и
Роме и Јевреје. Младиће, снажне и пуне
живота, радно - способне одводили су од
кућа и на крају бацали у јаме. И тако је
злочин убијао младост, плодну и снажну
младост, која је могла да прави будућност.
Будућност је дошла, данас се тим парком
шетамо, негде у свести можда и имамо
чињеницу да се испод нас налазе масовне
гробнице, можда негде имамо идеју да је
то ипак гробље. Али је у реду да се туда
прошетамо и над смрћу славимо живот, јер
је сваки моменат уживања слава живота.
У овом граду се не изговара усташа тек
тако, остало нам у гену да када се то изго
вори за неког, то заис та то и значи. С тиме
се не шали. Али злочин има име и прези
ме. Злочин је личност, злочин је група само
онда када сваки чинилац те групе има име
и презиме. Злочин мора да има пресуду
или историјску чињеницу да је извесно име
и презиме починило тај злочин. Међутим,
ми тако ситни народи, балкански, са огром
ним проблемом малих разлика се најлакше
договоримо само око једног – да се кусура
мо жртвама. И онда Хрвати нас зову велик
осрпским агресорима, и онда ми свим
Хрватима трљамо на главу Јасеновац,
онда се јаве Хрвати и Бошњаци који хоће
да признамо да смо геноцидан народ. А на
све то се јаве Црногорци са којима се
нисмо договорили ко су Срби, а ко Црно
горци, а заједно нас на Балкану нема осам
милиона. Међутим, шта ми имамо? Имамо
наше салонске левичаре и наше упаљене
десничаре који се из петних жила труде да
се свађамо о прошлости и како ко тумачи
историју или повест.
Шта раде десничари, а шта левичари?
Капитал, трговина и богаћење је једини
идеал салонских десничара. Али то није
њихов општи, већ искључиво лични инте
рес. Они тако скупо одевени, у међусоб
ном пријатељском окружењу, превејени
зналци, једноставним језиком објашњавају
националне интересе и како их неко угро
жава, јер неко има идеју да њихов народ
угњетава. Потпаљуј масе и не дај да се
одахне. Случај којим Република Хрватска
нашем председнику Републике забрањује
посету логору Јасеновац јесте неоправда
ни скандал. Али докле ћемо се бавити
тиме? У Јасеновцу и у Сребреници и овде
у Митровици су људске кости? Људи су
страдали, злочин са именом и презименом
је почињен против човека и ту је тачка.
Шта је наш крајњи циљ у терању истине
мак на конац? Шта ће се десити када

И онда Хрвати нас
зову великосрпским
агресорима, и онда ми
свим Хрватима трља
мо на главу Јасено
вац, онда се јаве Хрва
ти и Бошњаци који
хоће да признамо да
смо геноцидан народ.
А на све то се јаве
Црногорци са којима
се нисмо договорили
ко су Срби, а ко Црно
горци, а заједно нас на
Балкану нема осам
милиона. Међутим,
шта ми имамо? Имамо
наше салонске левича
ре и наше упаљене
десничаре који се из
петних жила труде да
се свађамо о прошло
сти и како ко тумачи
историју или повест

потенцијално Србија призна „великосрпску
агресију“ и када Хрватска призна геноцид
над Србима, Јеврејима и Ромима? Да ли
ће наступити мир? Хоћемо постати браћа
– Хрватска и Србија, то је једна фамилија?
Докле ћемо држати духове у боци са врло
лабаво постављеним пампуром?
Ипак, чини се да су од салонских десни
чара гори салонски левичари. Чак се може
усудити и рећи, опасни су. Некада су безо
пасни, када се понављају, попут Латинке,
Перовић која педесет година прича како је
смењена од Тита. То је безопасно. Али
имамо ми наше салонске левичаре који се
окупе и пропагирају мир, те нормалност и
суочавање са истином, јер што они кажу,
само суочавање са истином води друштво
напред. Ради се о томе, што ти људи у сво
јој несвести раде управо обрнуто од про
пагирања мира и нормалности. Они опту
жују десничаре и поготово политичке ели
те, било леве или десне, да својим полити
кама угрожавају мир, стабилност и говоре
да је у таквом стању сукоб неизбежан. Они
тако добро плаћени у скупим хотелским
конференцијским салама се обраћају
истомишљеницима, али и те како имају
утицај на ширу јавност. Када се у младом
човеку споји сазнање и идеја да су нови
сукоби неизбежни и очување националних
интереса, млад човек, сит и са много
потрошене енергије може да крене путем
тих идеја.
ато, салонски агитатори, леви и
десни, скините нам се са леђа. Докле
ћемо да се кусурамо јасеновачким,
сребрничким и другим жртвама. Хајде да
се договоримо, злочин има име и презиме
и да оставимо то иза себе. Док се ви, људи
из салона кусурате жртвама, наше земље
одумиру и једном ће се о њима говорити
као о древној Атландити или митским
бићима. Зашто је генерација 1993. крива
за било шта сте ви закували? Нико нема
право да говори у наше име. Нећемо да
признамо нешто за шта нисмо криви, али
ви људи из салона признајте. Толико о
томе говорите да је кривица очигледна.
Ми, генерације деведесетих и двехиљади
тих не треба да градимо цркве. Цркве су
нам изградили преци, молићемо се у
њима. Ми треба да потомцима градимо
водоводе, да оставимо чисте реке, да тер
мин националиста вратимо у свој изворни
облик који поносно пропагира љубав пре
ма нацији, да будемо нове патриоте којима
ће основно питање бити колико су нам
лепе земље. Жртвама слава и пијетет,
неко је већ падао за нашу слободу, али да
су знали како ћете ви, људи из салона да
баљезгате, дали би да нас поробе 100
посто.
За мало више од месец дана ћемо се
сећати и достојанствено туговати на Спо
мен - гробљу, али хајде да марамицу којом
ћемо брисати сузе после тога не бацимо у
траву. 
Читанка
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ТЕОДОРА, ПРВА ЖЕНА КРАЉА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ

Верна супруга и брижна
мајка Душана Силног

Пише: др Снежана Булат

„А какав је Скадар на Бојани!
Кад погледаш брду изнад града,
све порасле смокве и маслине
и још они грозни виногради;
кад погледаш стрмо испод града,
ал` узрасла шеница бјелица,
а око ње зелена ливада,
кроз њу тече зелена Бојана,
по њој плива риба свакојака…“

О

во
вел ич анс твен о
место, које описује
наша народна песма,
био је дом младог брачног
пара, Стефана Дечанског и
његове прве жене. Иако мајка
Душана Силног, њено име
дужи низ година остаје потпу
но непознато.
О склапању њиховог брака,
први је казивао архиепископ
Данило. „После овог скончања
свију зломислених непријате
ља овога благочастивога кра
ља Уроша, пошто је Бог непо
колебиво утврдио његов пре
сто, и пошто је цело отачество
његово живело тихим и безме
тежним животом, овај христо
љубиви хтеде женити вазљу
бљенога сина званога Стефан,
као отац који ваистину љуби
децу, и узе кћер цара бугарско
га, званог Смиљца, и ову зару
чи да му буде жена. И одели
му достојан део државе, зетску
земљу са свим њезиним гра
довима и облашћу његовом“.
Да је прва жена Стефана
Дечанског била кћер бугарског
цара, потврђује и Иларион
Руварац, али ипак не успева
да открије више детаља из
краљичиног живота. „Краљ,
Дечански двапут се женио.
Прва му je жена била кћи цара
бугарског Смиљца, којом га је
још отац његов оженио да л’ за
царевања Смиљчевог (12921294) или касније, не знам.
Како је овој краљици српској,
која је по летописима око год.
1311. Душана родила, име
било и кад je умрла не дознаје
мо ни из домаћих извора ни из
византијских повесничара, који
последњи само то знају, да
Душан није од Гркиње, већ ех
alia uxore natus“.
Име мајке српског цара
Душана, потврђује се тек 1891.
године. Стојан Новаковић, при

ликом штампања даровнице
цара Душана манастиру Све
тог Стефана, као гробу мајке
његове, утврдио је, да се прва
жена краља Стефана Дечан
скога и мајка цара Душана зва
ла Теодора.
Према Вукићевићевим речи
ма, баштине и добра Теодори
ног оца била су на Тополници,
код села Акинџи, где се налази
и манастир, који је Смилец
зидао за време владе Ђорђа
Теретера, 1286, те се јавља
претпоставка да би то могло
бити место Теодориног рође
ња. Нема сумње, Теодорино
детињство бил о је бурно.
Неизвесност, страх и зебњу
проузроковале су политичке
неприлике њене отаџбине, нај
пре навала Татара.
Теодора ће Дечанском пода
рити Душана, Душицу и Јеле
ну. Душан, касније прозван
Душан Силни, према Шафари
ковим речима, рођен је 1311.
Породица је живела у миру и
срећи, а све очи су биле упрте
у малог Душана. Архиепископ
Данило вели да су брижни
родитељи свога сина „васпита
вали у чистоти и целомудрију
наказује и учили богољубазни
ми глаголи“.
Исто потврђују и речи визан
тијског историчара Григоре.
„Он беше имао сина који je
тада напунио 22 године, којега
je родио са другом женом и
веома брижљиво га одгајао за
наследник а“. Под одгајањем
за наследника престола треба
ло би свакако подразумевати
титулу и функцију младог кра
ља коју је Душан имао од дана
када се Стефан Урош III, 6.
јануара 1322. крунисао за кра
ља. Сам краљ у Дечанској хри
совуљи каже: „И богодарова
ним венцем краљевства срп
ског венчан бих на краљев

Супруг: Стефан Дечански
ство, у исти дан са благород
ним сином краљевства ми,
Стефаном, лета 6829, месеца
јануара 6 дан, индикта 5, на
празник Богојављења... да се
зовем Стефан, Богом помило
вани и Богом просветљени
краљ, Урош Трећи“.
ивела је Теодора у
миру и благостању са
својим мужем и децом
Душаном и Душицом. Ипак,
трагични догађаји учиниће да
тренуци среће постану само
далеке успомене. Како је могло
бити другачије? У лику Теодо
риног супруга сусретале су се
приче о несрећном сину злог
оца и злехудом оцу великог
сина. Kако вели Јиречек „жена
краља Стефана Уроша III, Тео
дора, кћи цара Смиљца, са
својим мужем проживела је
тешке дане, у изгнанству у
Цариграду“. Познато је да је
Стефан подигао буну на свог
оца, био ослепљен и прогнан у
Цариград. Милутинов биограф
говори o мотивима Стефанове
побуне сасвим неодређено:
младога краља je наговарала
властела, он се поколебао и

Ж

зажелео да узме престо свога
родитеља, настало je међу
оцем и сином велико узмуће
ње, син je наговарао краљеве
велможе да пређу на његову
страну и у томе je имао успеха.
После тога дошло je до оружа
не борбе, хватања и ослепље
ња Стефана. Неће бити без
дубљег значења чињеница да
je ослепљени Стефан предат
управо цару Андронику II и да
je заточеништво провео у Цари
граду. У Дечанској хрисовуљи
сам краљ проговара о овом
немилом догађају: „Они поче
ше мало помало сејати кукољ
између мене и родитеља ми...
те га саветом злим и недолич
ним наведоше на страшно и
неподобно дело... не сачекав
ши, не испитавши истину“.
Цамблакова верзија је ипак нај
упечатљивија. Цамблак је
Симониду означио као главног
кривца: „Aли како пострада?
Подиже завист ђаво који увек
мрзи добро. А извршилац
таквог служења била је његова
жена […] Надвлада женска
превара достојна жаљења и
приче за сузе, победи се царе

M NOVINE

27. JUL 2022.

23

ПОСЛЕ УКИНУТЕ ПРВОСТЕПЕНЕ
ПРЕСУДЕ ЗБОГ ШПИЈУНАЖЕ, ВИШИ СУД
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ОБЈЕДИНИО
ПРЕДМЕТЕ

Поред Летића
на оптуженичкој
клупи и Кајкић

Син: Цар Душан Силни
ва премудрост женским сплет
кама, пок лони се очинска
мудрост женској слабости, уга
си се родитељска топлота жен
ском бестидношћу!“
одине 1320. након посре
довањ а
арх ие п ис коп а
Данила, Дечански се са
породицом враћа у Србију.
Након велике борбе, у јануару
1221. архиепископ Никодима
Дечанског свечано крунише за
краља. Ипак, превише је
несрећних догађаја који су
онемогућили да његова супру
га Теодора ужива у благодети
ма краљевског живота. Оно
што ће сломити краљицу, јесте
смрт млађег сина. Годину дана
нак он крунисања Стефана
Дечанског, краљица Теодора
умире. Новаковић казује да
„можемо знати сигурно, да се
смрт мајке Душанове догодила
у току прве године краљевања
Ст. Дечанскога, 1321. или у
почетку 1322. године“. Сахра
њена је у цркви Светог Стефа
на у Бањској.
Током повлачења српске вој
ске ка Албанији, 1915. године,
отпочела су вишедневна иско
павања у манастиру Бањска,
верује се под надзором Алек
сандра Карађорђевића. При
ликом ископавања, пронађен
је златни прстен који је припа
дао нашој краљици Теодори.
На његовом врху је урезан
двоглави орао, а око врата
прстена је урезан натпис: „Кто

Г

га носи, помози му Бог“.
После смрти своје прве
жене, бугарске принцезе Тео
доре, краљ Стефан Дечански
je водио преговоре o склапању
брак а са ћерк ом Филипа
Тарентског. Међутим, због
питања вере преговори су на
крају прекинути и српски краљ
се окрен уо правос лавн ој
Византији и оженио се Мари
јом, ћерком паниперсеваста
Јована.
О Теодори, верној и брижној
Стефановој животној сапутни
ци, мајци која је пружала без
граничну љубав и нежност
својој деци, проговорио је њен
син Душан. Душан Силни,
велики средњовековни осва
јач, открива нежне емоције и
то управо у моментима када
казује о својој мајци: „Аз раб
твој благоверни и с Богом
самодржац Стефан, први цар
Србљем и Грком, Поморју и
Западним странам, изволих,
јако чедо послушно... госпођи
и матери царства ми, благоча
стивој краљици, кира Теодоре
(...) И све ово што је овде зла
топечатное... царство ми даро
ва и утврди, да пребивајет овај
хрисовул царства ми никим
непотворен... До дни и до века
докле је манастир Свети Сте
фан, да јест непоколебимо
гроба матере царства ми.“
(У следећем броју:
Косара жена краља Јована
Владимира, краља Дукље)

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.

Бившем припаднику МУП-а
Србије Дражену Летићу (50)
из Сремске Митровице против
којег је тужилаштво подигло
оптужницу за шпијунирање
за Сигурносно - обавештајну
агенцију Хрватске (СОА), те
да је обезбедио лажне доку
менте којим је Бранимир Гла
ваш покушао да спречи истра
гу против себе, Апелациони
суд у Новом Саду укинуо је
првостепену пресуду Вишег
суда у Сремској Митровици и
поступак вратио на почетак.
Летић је био осуђен на пет
година затвора, а из притвор
ске јединице КПЗ- а у којој се
и даље налази, 2. септембра
биће спроведен на припрем
но рочиште које је заказано
код судије Миодрага Росића.
Како кажу за наш лист из
Вишег суда у Сремској Митро
вици, сада су у овом судском
процесу спојена два пред
мета, па ће се поред Летића
на оптуженичкој клупи наћи
и Никола Кајкић (48) који је
у време подизања оптужни
це био инспектор у Одеље
њу за тероризам и екстремно
насиље у Полицијској управи
Вуковарско - сремској, пред
седник Националног синдика
та полиције Хрватске, имао је
формирану сарадничку мре
жу за прикупљање обавештај
них информација, за врбова
ње лица са ових простора за
сарадњу са хрватским право
суђем, као и за долажење до
документације која би била
злоупотребљена у спољно
политичке сврхе, у циљу дис
кредитације Србије.
У случају да се Кајкић не
одазове на рочиште, у Вишем
суду кажу да ће расписати
потерницу за његово приво
ђење.
Летић је ухапшен 13. јула
2019. године у међународној

Ратни
злочини
Кајкић је обављао и функ
цију шефа „Истражног тима
за ратне злочине“, који су
заједнички формирали МУП
Хрватске, Државно одвјет
ништво Хрватске (ДОРХ) и
Сигурносно - обавештајна
агенција Хрватске, ради
поновног покретања истра
жних радњи у вези са рат
ним злочинима, почињеним
против лица хрватског поре
кла у периоду грађанског
рата у Хрватској, а нарочито
у случајевима који су већ
оконч ан и
правос наж ним
пресудама Посебног оде
љења за ратне злочине
Окружног суда у Београду,
тада је највише користио
Летића у обавештајне сврхе.
полицијској акцији Србије,
Хрватске, Чешке и Швајцар
ске и то као члан криминалне
групе Мајкла Доковића, чија
организована група је поку
шала да прокријумчари 600
килограма кокаин
 а вредног
око 18 милиона евра из Уру
гваја у Швајцарску.
Летић који је био познат у
криминалним миљеима током
истраге коју је водила Безбед
носно - информативна аген
ција, дошло се до доказа да је
шест година радио за хрват
ску обавештајну службу и то
за новчану надокнаду.
Током истражних радњи
БИА је прикупила податке да
је Летић по налозима при
падника хрватских безбедно
сних и политичких структура у
Србији прикупљао обавештај
не информације и преносио
их СОА.
С. Костић
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ИСПОД НОВОГ АУТО-ПУТА КУЗМИН- СРЕМСКА РАЧА, ОСТАЋЕ ОСТАЦИ
СРЕДЊОВЕКОВНОГ МАНАСТИРА

Радне машине задале
посао археолозима
Остаци зидина, који су откривени
током извођења радова на новом ауто –
путу Кузмин - Сремска Рача, у близини
реке Босут, припадају средњовековном
манастиру Свете Анастасије, открила
су истраживања на основу пронађених
предмета. Како каже Љубиша Шулаја
директор Завода за заштиту споменика
културе у Сремској Митровици у току су
конзерваторски радови, приликом којих
ће зидови утврђења бити прекривени и
адекватно заштићени, а радови на део
ници настављени.
Археолошки локалитет који се нала
зи километар од ушћа реке Босут у Саву
у близини села Вишњићево, откривен
је пре деценију али још није истражен,
управо знајући да постоји могућност за
проналаском веома значајних предмета
и културног добра, извођачи радова су
упознати како се не би нешто оштетило.
– На основу предмета и материјала про
нађених на овој траси новог ауто- пута,

Мистерија
Веома значајни археолошки локали
тет, откривен је на подручју где се гради
нови ауто - пут Рума - Шабац, „Аџине
њиве Брајково 2“ у атару села Кленак,
који сведочи о последњих осам хиљада
година живота на овим просторима.
Ово је трећи локалитет са највећом
мистеријом српске археологије – вин
чанским некрополама.

сада можемо да тврдимо да темељи при
падају средњовековној грађевини. Нажа
лост, о њој имамо мало података сем
јединог извора из 13. века, где се наводи
да се грчки манастир налазио у близини
села Грк а то је данашње Вишњићево,
што се поклапа са локацијом на којој су
пронађени остаци зидина, каже Шулаја
додајући да ту није крај, већ ће се наста
вити у том правцу, како би се мистерија
утврђења што више разоткрила.
Археолози наду полажу у обради про
нађених предмета којих је доста извађе

но из земље од новчића, ситног накита до
великог броја гробова.
– Након разарања манастира од Турака
остало је јако мало писаних трагова, што
ствара једну велику „рупу“ из тог перио
да. Нама требају сазнања која су битна
за живот тог манастира, о којем скоро
нема писаних трагова почев од његовог
настанка, наглашава Шулаја.
Остаци ове грађевине остаће у земљи,
на месту где ће ограда раздвајати две
трасе новог ауто- пута.
С. Костић

Општина Ириг- Општинска управа, Служба за имовинско-правне послове и урбанизам, на основу члана 50. Закона
о планирању и изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.
Закон 9/ 2020 и 52/2021), чл. 55-68 Правилник а о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр. 32 /2019),
оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ КУЋЕ ЗА ОДМОР 5.15. у КО ВРДНИК
Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације зоне куће
за одмор 5.15 у КО Врдник одржаће се од 27.7.2022.годи
не до 25.8.2022 године, у трајању од 30 дана.
Нацрт Плана детаљне регулације зоне куће за одмор 5.15
у КО Врдник, са комплетом графичких прилога, биће
изложен у згради Општине Ириг, Војводе Путника 1, Ириг
- у централном холу зграде и у канцеларији Службе за
имовинско правне послове и урбанизам, сваког радног
дана од 8-14 часова.
Нацрт Плана детаљне регулације зоне куће за одмор 5.15
у КО Врдник, биће доступан на увид заинтересованој јав
ности и у дигиталном облику на званичној интернет адре
си Општине Ириг www.irig.rs.
Примедбе на нацрт Плана детаљне регулације зоне куће
за одмор 5.15 у КО Врдник , физичка и правна лица могу
доставити, искључиво у писаном облику, путем писарни

це Општинске управе Ириг или препорученом пошиљком,
Служби за имовинско-правне послове и урбанизам
Општинске управе Ириг, Војводе Путника бр. 1, Ириг, у
току трајања јавног увида, до 25.8.2022.године.
Јавна седница Комисије за планове Општине Ириг, биће
одржана по завршетку јавног увида у понедељак,
5.9.2022. године са почетком у 13 часова у згради
Општине Ириг (свечана сала) у Иригу, улица Војводе Путни
ка бр. 1.
У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и
изградњи, о извршеном Јавном увиду надлежни орган,
односно Комисија, ће сачинити Извештај о обављеном
јавном увиду и доставити га Носиоцу израде Плана –
Општини Ириг.
НАЧЕЛНИК
ср Оливер Огњеновић
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ОДРЖАН „KIDS SURVIVOR”

Полигони спретности за најмлађе
Определили смо се за „Kids survivor” јер је то нешто ново и необично, али и друга
чије од свега што смо радили за децу до сада, истакао је Немања Црнић, генерални
секретар митровачког Спортског савеза

„Kids survivor” на митровачкој плажи
У суботу, 23. јула на Градској
плажи у Сремској Митровици
одржан је дуго очекивани „Kids
survivor”. По узору на ријали
ти програм у ком се такмичари
надмећу у различитим полиго
нима и вештинама, на иници
јативу управо најмлађих, одр
жана је права летња авантура,
прилагођена њиховом узрасту.
Деца су прелазила препреке
у води и на песку, а било их је
око три стотине. Право учешћа
су имали малишани узраста
од шест до десет година. Сви
су се сложили да је ово би
ло одлично дружење, а имали
су прилику, на њихово велико
одушевљење, да се друже уче

сницом телевизијског формата
популарног ријалитија Машом
Купрешанин.
– Обожавам ову плажу, а
Сремска Митровица је заиста
град који има душу. Спортске
манифестације су за децу изу
зетно важне, а то сам схватила
када сам изашла из „Survivora“,
колико су деца жељна полиго
на, тркања и показивања своје
физичке спремности, изјавила
је Маша Купрешанин.
Овај догађај је реализован
у оквиру вишедневне манифе
стације „Лето на Сави“, а циљ
је анимирање најмлађих да се
баве спортом.
– Определили смо се за „Kids

Маша Купрешанин

Немања Црнић

survivor” јер је то нешто ново и
необично, али и другачије од
свега што смо радили за децу
до сада. Организовали смо овог
пута оно што они траже. Није
класична спортска манифеста
ција, а према интересовању
деце, схватили смо да смо по
годили у мету, истакао је Нема

ња Црнић, генерални секретар
митровачког Спортског савеза.
„Лето на Сави“ се реализује у
сарадњи свих установа културе
и спорта у Сремској Митровици,
под покровитељством Градске
управе за културу и спорт.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „ИНЂИЈА“

Милица Сорак ново појачање
Припреме за нову такмичарску сезону
Одбојкашки клуб „Инђија“ почеће 8. авгу
ста. У следећој сезони Инђинчанке ће се
такмичити у Супер лиги Србије. Иако је
званичан одмор у току, Управа клуба не
одмара већ интензивно ради на попуња
вању играчког кадра.
Последња у клуб стигла је Милица
Сорак, која игра на позицији примач сер
виса. Милица има 24 године, висока је
182 цм а одбојку је почела да тренира у
тиму „Младост“ из Нове Пазове. Током
каријере наступала је за ОК „Краљ“ из
Београда, „Динамо“ из Панчева и УОК
„Бања Лука“, где је провела три сезоне.
Соракова је наступала за женску јуниор

ску репрезентацију са којом је освојила
сребрну медаљу на Европском првен
ству 2016. године.
Осим ње, недавно је редове инђијског
суперлигаша појачала и Емилија Закић
(Антанасијевић) која је девет пута играла
за женску сениорску репрезентацију
Србије. После паузе у којој се остварила
у најважнијој животној улози, Емилија се
враћа на одбојкашке терене, у дресу
Одбојкашког клуба „Инђија“. Крајем маја
уговоре су потписале и Јана Андрић из
суботичког „Спартака“, Јефимија Китано
вић и Маша Кнежевић, обе из донедав
ног суперлигаша екипе „Београда“.
М. Ђ.

Милица Сорак
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УЗДАНИЦЕ МИТРОВАЧКИХ ЕКИПНИХ СПОРТОВА У БОРБИ ЗА ТРОФЕЈЕ СРПСКИХ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Утакмице које митровачка публика
прати са посебном пажњом

Митровачка спортска публика могла је да прати издања кадетске и млађе сениор
ске одбојкашке репрезентације на првенству Балкана, односно Европе. Наташу Ћет
ковић, досадашњу рукометашицу „Срема“, могли смо да пратимо у најбољој женској
националној рукометној селекцији, где је први пут заиг рала у сениорској конкуренци
ји. У редовима најбољих шахисткиња Србије, на предстојећој шаховској Олимпија
ди која 28. јула почиње у индијском граду Ченају наступиће Јована Ерић, Марина
Гајчин и Тијана Благојевић, шахисткиње сремскомитровачког „Сирмиума“ – екипног
шампиона Србије

Дуња Грабић (десно) и Бранка Тица (лево)
у дресу млађе сениорске репрезентације Србије

В

ећ током маја утихнула су екипна
спортска такмичења, а лето је пери
од првенствених пауза и почетка при
према за наступајућу такмичарску сезону.
Љубитељима спорта на располагању су
такмичења у атлетици и другим, углавном,
индивидуалним спортовима али и насту
пи репрезентације Србије на шампионати
ма широм Европе, Балкана и света. У том
смислу митровачка спортска публика мо
гла је да прати издања кадетске и млађе
сениорске одбојкашке репрезентације на
првенству Балкана, односно Европе. Ка
деткиње су освојиле Првенство Балкана, а
најбоља играчица турнира била је млада
Mитровчанка Ана Михајловић, док је њена
саиграчица из „Срема“ Дуња Грабић била
део млађе сениорске националне селекције
до 21 године, која је постала вицешампион
европског континента. На овом такмичењу
млађих сениорки, најбољи примач првен
ства била је Бранка Тица, митровачка од
бојкашица која игра у „Јединству“ из Старе
Пазове. Поред Ане, дрес кадеткиња Србије
које са клупе предводи тренер „Срема“ Мир
јана Мусулин, обукле су њене клупске саи
грачице Јована Антић, Мина Станојевић и
Соња Даниловић. Ова селекција борила се
прошлог викенда за најбољу репрезентаци
ју Европе. После одличних изадања у групи
кадеткиње Србије нису успеле у полуфинал

Наташа Ћетковић са својом првом сениорском
рукометном бронзом са Медитеранских игара

ном мечу, након чега су у последњем мечу са
Немицама заузеле четврто место на старом
континенту, што је такође вредан резултат.
Наташу Ћетковић, досадашњу рукоме
ташицу „Срема“, која ће каријеру настави
ти као члан новосадске „Војводине“, могли
смо да пратимо у најбољој женској нацио
налној рукометној селекцији, где је Наташа
први пут заиграла у сениорској конкурен
цији. У редовима најбољих шахисткиња
Србије, на предстојећој шаховској Олим
пијади која 28. јула почиње у индијском гра
ду Ченају наступиће Јована Ерић, Марина
Гајчин и Тијана Благојевић, шахисткиње
сремскомитровачког „Сирмиума“ – екипног
шампиона Србије.
„Митровачке новине“ већ су писале о ме
ђународним репрезентативним трофејима
атлетичара, мајстора борилачких вештина
и кајакаша „Вала“ и њиховим припремама
за нова међународна искушења.
Женска кадетска одбојкашка репрезен
тација Србије у којој наступају четири до
садашње играчице, селектор и кондициони
тренер из митровачког „Срема“ у финалној
утакмици Балканског првенства у Врању
10. јула, савладала је Бугарску резулта
том 3:1 (25:17, 25:16, 26:28, 25:14) и у сјај
ној спортској и навијачкој атмосфери пред
3000 гледалаца освојила је десету златну
медаљу на овом такмичењу, чиме је потвр

ђена регионална доминација српске женске
одбојке у млађим узрсаним категоријама.
Талентована примачица Ана Михајловић из
Сремске Митровице понела је титулу МВП
играчице првенства и још једном скренула
пажњу на своју екстра одбојкашку класу и
чињеницу да је засигурно најперспективни
ја млада одбојкашица Србије. У финалном
мечу у Врању изборила је 20 поена, а сво
јом игром истакла се и на прошлонедељ
ном Европском првенству у Чешкој, где су
изабранице Мирјане Муслулин после три
јумфа у А групи и пет победа у завршни
ци континенталног шампионата изгубиле
од Немачке резултатом 3:1 (25:21, 25:20,
21:25, 25:16) у борби за бронзану медаљу.
– Утисци са Балканског првенства су
дивни, почевши од организације, све до
саме завршнице. Учествовало је седам ре
презентација. Није било нимало лако, јер
остале екипе нису биле за потцењивање.
Бугарска је била највећи противник, али
смо успеле да се изборимо и освојимо ово
првенство. Нисам очекивала МВП награду,
али сам пресрећна што сам је баш ја до
била. Томе су допринеле и моје саиграчице
без којих ја не бих могла. Све девојке су би
ле одличне. Ми смо тим који је уигран, а ту
су и моје саиграчице из „Срема“ са којима
тренирам свакодневно, рекла је Ана Ми
хајловић. У својој изјави после завршетка
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Радост рукометашица Србије у Орану,
(Фото: ОКС / Ивица Веселинов и МИ Оран 2022)
Европског првенства у Чешкој Ана је рекла
да је њеној екипи после пораза у полуфи
налу било тешко у одлучујућој утакмици са
Немачком за треће место, те да репрезен
тативке Србије очигледно нису успеле да
се изборе са таквим притиском.
Позив у селекцију млађих сениорки жен
ске одбојкашке репрезентације Србије об
радовао је одличну примачицу екипе „Сре
ма“ Дуњу Грабић, која је добила прилику
да се у доказује у конкуренцији најбољих
одбојкашица рођених 2002. године (и мла
ђих). Прилика за то било је недавно завр
шено Европско првенсто у италијанском
граду Черињоли. Играчице Србије биле су
одличне у такмичењу по групама и у завр
шници су се састале са домаћом селекци
јом Италије, која им је нанела једини пораз
у групи. Србија је добро почела финални
меч 17. јула и повела резултатом 2:1. Међу
тим, квалитетне и искусне Италијанке окре
нуле су резултат и у напетој завршници до
шле су до златне медаље резултатом 3:2
(17:25, 25:17, 17:25, 25:19, 15:11) после 106
минута напете утакмице. Дуња, која је један
од стубова митровачког „Срема“ прошла је
квалификациони турнир и припремни пери
од са репрезентацијом Србије, што ће сва
како бити значајно у њеној даљој каријери.
– За мене је ово било ново и стварно ле
по искуство. Било је незаборавно и поносна

сам на ове девојке које су узеле медаљу и
на Медитеранским играма. Није било лако
опоравити се, јер смо од Италије изгубиле
у групи са 3:2 и очекивале смо да ћемо се
поново срести са њима у финалу. Била је
велика борба и опет смо завршиле меч ре
зултатом 3:2. Тај пети сет био је напет у обе
утакмице. Иако селекторка није много ме
њала поставу која је играла, све смо дале
свој допринос и подржавале смо једна дру
гу. У принципу смо задовољне као што је
и стручни штаб задовољан и сад нам сле
ди одмор и припреме за наступајућу клуп
ску сезону и даља такмичења, каже Дуња
Грабић, која је постала део сениорске ре
презентације до 21. године и нада се све
значајнијој улози код селекторке Маријане
Боричић у најбољем државном тиму.
Сад већ бивша рукометашица „Срема“
Наташа Ћетковић уписала се у истори
ју митровачког рукомета пошто је постала
део најбоље сениорске екипе Србије, која
се са Медитеранских игара одржаних у ал
жирском граду Орану од 25. јуна до 6. јула
вратила са бронзаном медаљом. У борби
за треће место против репрезентације Пор
тугала изабранице Уроша Брегара тријум
фовале су резултатом 22:26 (12:10), пошто
су успеле да достигну предност противни
ца, која је на полувремену износила два
поготка. Играчице Србије претходно су до

Тренинг за предстојећу шаховску Олимпијаду.
За таблом су Марина Гајчин (лево) и Теодора Ињац (десно)
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Ана Михајловић добила је признање
за најбољу играчицу
Балканског првенства
(Фото: Одбојкашки савез Србије)
биле сва три меча у групи а у полуфиналној
борби савладала их је Хрватска.
– Велика ми је част била што сам се
уопште нашла на списку репрезентације и
имала шансу да тренирам са овим играчи
цама и селектором Брегаром. При самом
одласку на Медитеранске игре било нам је
потребно извесно време да се привикнемо
на неке ствари као што су храна и другачи
ји услови на које смо навикле. Успеле смо
у томе и одиграле смо неколико пријатељ
ских утакмица, тако да смо на самим игра
ма из утакмице у у такмицу биле све боље.
После победе над Португалом уследила је
утакмица против квалитетне Турске екипе.
Била ми је част да играм против њих, јер
већина тих девојака игра у Лиги шампиона.
Све је било сјајно, атмосфера у екипи, ре
зултати и однос селектора. Све смо биле
исте, али је селектор нама млађима давао
више савета који су нам свакако били по
требни. Старије играчице су нас одлично
прихватиле као да смо истих година и због
тога се нисмо осећале запостављено, већ
пријатно и изузетно лепо, каже ново лево
крило српске репрезентације Наташа Ћет
ковић, која је као дебитант добила одличну
минутажу 15 – 20 минута по утакмици и по
стигла неколико лепих голова. Наташа се
нада позиву за наредне репрезентативне
наступе.
Женска шаховска сениорска репрезен
тација Србије у походу на шаховску Олим
пијаду, која ће се у периоду од 28. јула до
10. августа одржати у Индији (Ченају) нај
више се ослања на три шахисткиње срем
скомитровачког „Сирмиума“, актуелног
екипног државног шампиона, Јовану Ерић
– појединачног сениорског државног прва
ка, вицешампионку Србије Марину Гајчин
и Тијану Благојевић. По стартном рејтингу,
наша решрезентација је 17. носилац, али
у руководтву Шаховског савезе Србије и
стручном штабу верују у бољи пласман.
На Олимпијади ће учествовати преко 190
земаља у мушкој и женској конкуренци
ји. Српске шахисткиње припремале су се
у Каштелу Ечки крај Зрењанина. У петак,
22. јула 2022. године делегацију Шаховског
савеза на челу са председником Драганом
Лазићем, стручним штабом и чланицама
најбољег државног тима примио је мини
стар омладине и спорта у Влади Србије
Вања Удовичић. Министар је подржао еви
дентан повратак Србије на свестку шахов
ску мапу.
Д.Мостарлић
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ПОЧИЊЕ НОВА СЕЗОНА У ПРВОЈ ФУДБАЛСКОЈ ЛИГИ
СРБИЈЕ

„Раднички“ завршио
припреме и спреман је
за старт у новој сезони

Већина атлетичара „Сирмиума” ових
дана je на одморима са родитељима
и на заслуженом распусту. Ипак, част
„Сирмиума” протеклог викенда бранио
је и одбранио Реља Милетић, који се
такмичио у Краљеву и освојио две меда
ље. Победио је у трци на 50 метара са
препонама док је у трци без препона био
бронзани. Реља је талентован али и вре
дан што увек на крају донесе успех. По
себно му добро иде трчање на стази са
препонама, истиче његов тренер Горан
Павловић.

ФУДБАЛСКИ ТУРНИР У РАВЊУ

Прво место
за „Подриње“

У организацији ОФК „Зека Буљубаша“
из Равња у периоду од 22 до 24. јула ор
ганизован је турнир четири екипе. На
игралишту у Равњу састале су се најпре
екипе „Подриња“ из Мачванске Митрови
це и ФК „Хајдук Станко“ из Црне Баре, а
потом и домаћини - ОФК „Зека Буљуба
ша“ и ФК „Фрушкогорац“ из Манђелоса.
Екипа „Подриња“ била је победник тур
нира, јер је у финалном мечу у недељу,
24. јула резултатом 2:0 савладала ман
ђелоски „Фрушкогорац“. Оба гола за Ма
чване постигао је Миша Мачвански у 35.
и 80. минуту меча. Треће место припало
је екипи из Црне Баре, која је резултатом
2:1 била боља од домаћина из Равња.

Екипа Радничког из Сремске Митровице пред почетак нове
сезоне у Mozart Bet Првој лиги Србије, (фото: ФК Раднички)

Фудбалери „Радничког“ из Сремске
Митровице окончали су припремни пе
риод и одиграли последњу контролну
утакмицу пред почетак нове сезоне „Мо
царт Бет“ Прве лиге Србије. Противник
на „Агропапук арени“ у суботу, 23. јула
била је екипа новобеог радског ИМТ - а,
четвртопласирани тим у плеј - офу про
шлог првенства. У тешким условима за
игру, уз високу спољну температуру по
стигнута су четири лепа гола и забеле
жен је нерешен коначни резултат 2:2.
Прва узбуђења пред головима уследила
су после двадсетак минута игре, а пред
ност домаћину донео је Никола Ристовић
у 42. минуту меча када је из непосред
не близине након шута саиг рача Николе
Милинковића са 25. метара успешно за
хватио лопту, коју је одбио голман ИМТ
- а Милорад Којић. У наставку игре, го
сти долазе до изједначења у 60. минуту
поготком Уроша Стаменића. У 76. мину
ту, после прекршаја над новим крилним
играчем „Радничког“ Обујом Пиусом у
шеснаестерцу Београђана, судија је по
казао на белу тачку. За вођство домаћи
на од 2:1 са једанаест метара погодио
је Игор Пантић. После снажног шута
играча „ИМТ – а“ Нилоле Коџића са леве
стране, десетак минута касније, у 87. ми
нуту „трактористи“ су изједначили резул
тат на 2:2. Тај резултат остао је до краја
меча иако су Митровчани имали још две
изгледне прилике.

Тренер „Радничког“ Дејан Николић у
последњој провери пред почетак првен
ства шансу је указао голману Михаилу
Драгићевићу, Владимиру Илићу, Милошу
Спасеновићу, Абубакар Садику, Петру
Ристићу, Лазару Ивићу, Ђорђу Петрови
ћу, Александру Ракићу, Стефану Илићу,
Николи Милинковићу, Николи Ристовићу,
Јовану Опарници, Радошу Протићу, Ни
коли Марјановићу, Дејану Ђурићу, Игору
Пантићу, Николи Грбовићу, Обуји Пиусу,
Страхињи Чарапићу, Марку Ковачевићу
и Михајлу Микану.
Прволигаш из Сремске Митровице
претходно је одрадио припреме у Косје
рићу уз не баш сјајне резултате контрол
них утакмица, који су тренеру Николићу
могли да укажу на тренутну форму и ка
дровске потребе тима. Утисак је попра
вљен у финишу припрема када је резул
татом 3:1 савладан ФК „Раднички 1912“
из Сомбора.
У првом колу „Моцарт Бет“ Прве лиге
Србије - сезона 2022/23, ФК „Раднички“
ће у суботу 30. јула на свом стадиону са
почетком у 17.30 часова угостити екипу
ГФК „Слободе“ из Ужица. Навичаји тима
са митровачке „Хесне“ очекују добра из
дања њиховог тима са жељом да преско
че прошле сезоне постављену „лестви
цу“, а то је макар пласман у завршницу
плеј - оф такмичења, ако не и борба за
сам првенствени врх.

Д. Мостарлић
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Дај пет карата!

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

У

једној од сцена култног филма
„Ко то тамо пева“, надрк ани
чича који иде у посету сину у вој
сци, на констатацију Драгана Николи
ћа да је сиротиња и нема пара за
карту, скаче као опарен са седишта
аутобуса и викне: „Ко бре сиротиња?
Дај пет карата.“ Делује да је овако
нешто слично урадио (или барем
помислио) и Небојша Човић, председ
ник КК Црвена звезда, када се почет
ком овог месеца васколика српска
јавност обрушила на његова, наиз
глед нејака плећа.
Повод је био масовни егзодус из
тима са Малог Калемегдана. Редом су
Београд напуштали најбитнији играчи
црвено – белог тима, да би шлаг на
торти био одлазак тренера Дејана
Радоњића и најбољег појединца Нико
ле Калинића.
У таквим условима, стекао се утисак
у јавности да се нешто чудно дешава
у Звезди, посебно због чињенице да
се нико из клуба (читај: Човић) није
огласио, нити потрудио да умири сим
патизере вољеног клуба које је лагано
почела да ’вата паника.
Да ствар буде гора, после много
спекулација и помињања разних име
на, на врућу клупу српског шампиона
доведен је Владимир Јовановић. Овај,
широј публици релативно непознат
стручњак, стигао је у Звезду после
ангажмана у ФМП-у и Цибони, а акту
елни је селектор репрезентације до 20
година. Иако важи за једног од најта
лентованијих српских тренера, разу
мећете скепсу која је завладала након
овог потеза управе шампиона Србије
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и АБА лиге. Посебно због силних
одлазака из клуба и гласина да се
Човић повлачи и напушта брод који
тоне.
А онда је уследила канонада. Ређа
ле су се објаве на друштвеним мрежа
ма и редом су потврђивани доласци
нових појачања. Сада се ситуација не
чини уопште лошом за навијаче Црве
не звезде. У време писања овог тек

Више се нико и не пита
одакле сва та лова. Нека
ко је сада свима лакше
када се види да се сипа
подједнако и у Звезду и у
Партизан. На крају краје
ва, као да су европски
великани попут Барсе и
Реала поштени и прија
вљују губитке. Како да не

ста, оверени су потписи Недовића,
Холанда, Петрушева, Мартина, Бен
тила и Илића. Спомињу се још нека
атрактивна имена међу којима је и
Милош Теодосић.
У супротном табору ситуација је
нешто мирнија. И Партизан се силно
појачава, али некако то и није изнена
ђење узевши у обзир ко је на клупи и
са каквим је амбицијама дошао у Бео

град. Тешко је поверовати да ће се
током овог мандата у Партизану, Жељ
ко Обрадовић задовољити епизодном
улогом у српској и европској кошарци.
Претходну сезону, црно – бели желе
што пре да забораве. У ову улазе као
екипа која пуца на завршницу Евроли
ге. И то са пуним правом. Отарасили
су се Загорца и Дангубе, два момка
којима ни чувени Жоц није успео да
помогне. Сви носиоци игре су остали,
а њима су до сад придодати Анђушић,
Егзум, Нанели и Папапетру – играчи
са богатим евролигашким искуством.
На први поглед, зајапурени Чачанин
има на располагању паклену екипу.
аравно, треба рећи да ово није
крај и да је могуће видети још
лепих вести и на једној и на
другој страни. Оно што је сигурно, то
је да се већ сада види да нас очекује
урнебесна сезона с обзиром на то да
ни један ни други наш клуб у својој
историји није спиздио оволико пара
на појачања. Довољно је само рећи
да је Црвена звезда обећала Недови
ћу милион по сезони у наредне три
године.
Више се нико и не пита одакле сва
та лова. Некако је сада свима лакше
када се види да се сипа подједнако и
у Звезду и у Партизан. На крају краје
ва, као да су европски великани попут
Барсе и Реала поштени и пријављују
губитке. Како да не. Тек су они мутни
и троше огроман новац без покрића. А
наши клубови? Па они су као онај
декица са почетка текста. Ратно је
време, ко зна да ли ћемо сутра бити
живи. Дај пет карата!

Н

ФК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ ИЗ ИНЂИЈЕ

Улазак у виши ранг
и нови тренер

Фудбалери инђијског „Железничара“
након две одигране утакмице у оквиру
плеј офа против „Шајкаша“ из Ковиља,
нису успели да се пласирају у виши
ранг такмичења. Само месец дана
касније, стиже добра вест коју су обја
вили из Управе клуба.
Како се наводи у саопштењу „плаво белих“, са великом дозом задовољства
и огромним поносом обавештавају
љубитеље фудбала, посебно навијаче
„Железничара“, да је поменути клуб
после 15 година опет члан четвртог ран
га такмичења , Војвођанске лиге - Југ.
„Захваљујем се свим бившим и сада
шњим играчима, тренерима, члановима

управних одбора, спонзорима и симпа
тизерима клуба, Савезу спортова
општине Инђија и локалној самоуправи
на огромној подршци, љубави и залага
њу како би остварили вишедеценијски
сан“, написао је на инстаграм налогу ФК
„Железничар“ Огњен Бандулаја, пред
седник клуба.
Упоредо са напорима да се клуб из
Инђије нађе у вишем рангу такмичења,
радило се интензивно и на довођењу
новог шефа стручног штаба. Владимир
Ливаја водиће у новој сезони „плаво бели“ тим а поменути фудбалски струч
њак из Инђије, у досадашњој тренер
ској каријери, водио је са клупе екипе

Владимир Ливаја

ФК „Локомотива“, „Хајдук“, „Јединство“
из Старе Пазове, „Рад“ и „Феникс“.
М. Ђ.
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VREMEPLOV
27. јул
1839. Почео Опијумски рат
Кине и Велике Британије, када
су кинеске власти у луци у Кан
тону заплениле и уништиле
20.000 сандука опијума.
1841. У двобоју погинуо руски
писац Михаил Јурјевич Љер
монтов.
28. јул
1858. Први пут је употребљен
отисак прстију као знак иденти
фикације.
1914. Аустро-Угарска је објави
ла рат Србији, месец дана
после атентата на престолона
следника Франца Фердинанда
у Сарајеву. Даљи ток догађаја
довео је до Првог светског
рата.
29. јул.
1948. На стадиону “Вембли” у
Лондону отворене су прве
Олимпијске игре после Другог
светског рата.
1981. У катедрали Светог
Павла у Лондону венчали су се
наследник британског престо
ла, принц од Велса Чарлс и
Дајана Спенсер.
30. јул
1930. Уругвај је у Монтевидеу,
победом у финалу Првог свет
ског фудбалског првенства над
Аргентином од 4:2, постао први
светски шампион у фудбалу.
2001. Канада је прва држава на
свету која је, упркос великим
протестима лекара, дозволила
тешким болесницима да узгаја
ју марихуану и користе је за
лечење.
31. јул
1941. Немачки маршал Хер
ман Геринг дао је писмену
директиву шефу полиције Рај
нхарду Хајдриху да сачини
нацрт плана за истребљење
европских Јевреја (“коначно
решење”).
1944. Као пилот савезничког
авион
 а у Другом светском рату
над Медитераном је погинуо
француски писац Антоан де
Сент Егзипери, аутор “Малог
принца”, једне од најчитанијих
књига у свету.
1. август
1778. У немачком граду Хам
бургу отворена је прва штедио
ница у свету.
1806. На Мишарском пољу код
Шапца, српски устаници побе
дили су Турке. То је била најве
ћа победа Карађорђеве војске
у Првом српском устанку.
2. август
1802. Наполеон Бонапарта
проглашен за доживотног кон
зула Француске, што му је дало
право да именује наследника.
1903. У Македонији почео
Илинденски устанак за ослобо
ђење од турске власти, током
ког је створена Крушевска
република. Република се одр
жала 11 дана, устанак угушен у
крви.

27. JUL 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Савесно испу
њавате свој део оба
веза и делујете врло
ажурн о
прил ик ом
испуњавања разних договора
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.

ВАГА: Постоје одре
ђен е комп лик ац ије
пословн е
прир од е
које решавате у ходу и
уз додатну упорност очекује вас
добар епилог у сваком погледу.
Немојте дозволити да вас неко
наговара на услове који вам се
не допадају или да доноси одуке
и у ваше име. У односу са парт
нером имате отворен и искрен
наступ тако да не прихватате на
неке полуодговоре, као изговоре.

БИК: Ваши сарадни
ци или пријатељи уно
се конфузију у ваше
заједничке планове и
због тога се осећате прилично
фрустрирано. Размислите на који
начин би требало да заштитите
своје пословне, приватне или
имовинске интересе. При томе,
немојте заборавити да све има
своју цену и да неко од вас очеку
је одређену противуслугу.

ШКОРП ИЈ А:
Све
корисне информације
могу да вам олакшају
успешно решавање
неких пословних питања која
имате. Обратите пажњу на суге
стије које вам даје једна искусна
особа, нема разлога да одбацује
те неке идеје само зато што вам
звуче сувише апстрактно.

БЛИЗАНЦИ: Делује
те енергично у сусре
ту са сарадницима и
постављате нове зах
теве у очекивању да све тече по
вашим пароценама. Ипак, прете
раним истицањем личних захте
ва побуђујете различите комен
таре међу сарадницима. Потреб
но је да имате „широке видике“ у
сваком погледу.
РАК: Делујете као
особа, која нема вре
мена за неке површне
сусрете или за дога
ђаје који се не уклапају у вашу
сферу интересовања. Боље је
да се понашате што умереније,
јер својим енергичним понаша
њем код неких сарадника под
стичете различите реакције и
негодовање. Стало вам је да
својој породици и вољеној особи
приуштите више радости у зајед
ничком животу.
ЛАВ: Делујете веома
опрезно и не желите
превише да ризикује
те у пословно-финан
сијским преговорима. Ипак,
мораћете да се суочите са неким
изазовима који нису по вашој
вољи или укусу. Затражите на
време добар савет од једне ста
рије особе. На крају све ће се
решити на добар начин или у
вашу корист. Прижељкујете више
разумевања и нежности у љубав
ном односу.
ДЕВИЦА: Ослањате
се на своје прегова
рачке манире, јер да
без добре припреме,
плана или процене нема ни зна
чајног пословног успеха. Потреб
но је да се усаглашавате са сво
јим сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
матер ијалн у
сатисф акц ију.
Пажња и размевање које добија
те у кругу своје породице делују
врло подстицајно.

СТРЕЛАЦ: Неко вам
даје корисне инфор
мације и на такав
начин вам помаже да
правилније процењујете разли
чите пословне могућности које
имате на располагању. Јасно
вам је да заједнички договори
представљају позитиван помак у
решавању важних пословних
или приватних интереса. Сло
бодно изразите нека своја поти
снута осећања или намере.

Crkveni
kalendar
Среда, 27. (14.) Јул
Свети апостол Акила: Препо
добни Никодим
Четвртак, 28. (15.) Јул
Свети мученици Кирик и Јулита
Петак, 29. (16.) Јул
Свештеномученик Антиногер
Субота, 30. (17.) Јул
Света великомученица Марина,
Огњена Марија
Недеља, 31. (18.) Јул
Свети мученик Емилијан
Понедељак, 1. (19. Јул)
Август
Преподобна Макрина
Уторак, 2. (20. Јул) Август
Свети пророк Илија

Бела чорба
са тиквицама
и јогуртом
Састојци: Већа главица црног
лука, већа шаргарепа, један кром
пир, першун, једна тиквица сред
ње величине, један јогурт, со,
бибер и суви зачин.

ЈАРАЦ: Налазите се
у сјајној прилици да
утичете на одређене
услове или да проме
ните ток догађаја на пословној
сцени. Прихватите мудре савете,
важно је да сачувате добру пози
цију и да оправдате нечије пове
рење. У свом емотивном заносу
имате велик а очекивања или
потребе, али партнер није увек у
стању да испуни све ваше жеље
и захтеве.
ВОДОЛИЈА: Прола
зите кроз различите
фазе стваралачк ог
расположења и стало
вам је да себи обезбедите опти
малне услове. Обратите пажњу
на реакцију ближе околине, јер
понекад не желите да прихвати
те коментаре које доживљавате
као оштру критику. У односу са
љубавним партнером често пре
узимате активну улогу и спремни
сте да промените неке заједнич
ке навике које вас спутавају.
РИБЕ:
Осећ ат е
додатни прилив креа
тивн е енергије и
спремни сте да се
максимално ангажујете у више
праваца. Добијате подршку у
својој околини, што ће вам олак
шати многе ситуације кроз које
пролазите. Успех ће вас пратити
и на финансијском пољу, тако да
имате сјајну прилику у повезива
њу пословних и приватних инте
реса. Партнер у вама непрекид
но подстиче љубавни занос и
неку скривену снагу.

Припрема: Исећи на коцкице
сво поврће и динстати на води
нек олик о минута, па налити
водом и кувати тако да поврће
буде скроз мекано, а у шерпи
воде око један литар. Поврће
испасирати кроз цедиљку, врати
ти пасирано поврће у воду у којој
се кувало, ставити све то да про
ври, додати зачине по укусу и
скинути са ватре. У прохлађену
чорбу усути један јогурт, измеша
ти и служити.

• Да није правде, човек у
животу не би имао шта
да тражи.
• У овој немаштини, ни
лопови више не могу
поштено да живе.
• Модни креатори нам
први стављају руке у
џепове.
• Аутобиографија га је
потпуно изменила.
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ошаље ми неки дан моја
добра пријатељица, тако
рећи кума, поруку на вибер
са текстом: јеси ли видела ово? О
то што сам требала да видим је
објава на твитеру новинара Пре
драга Поповића о томе како су
тиражи дневних новина пре петна
ест година били 600.000 примера
ка, а данас су мањи за две трећи
не. Уследила је и табела са бројем
продатих примерака и процентом
ремитенде за све дневне листове у
Србији. Поповић је у свом твиту
додао да су сви ти силни читаоц
и
нестали због друштвених мрежа и
портала, а како је рекао „чини ми се
и због неповерења“. Ваљда у штам
пу.
Нисам, до тада, видела тај твит,
али нисам ни морала. Јасно ми је
одавно куда иде штампа.
Једино што се ја не бих сложила
да је престанак куповине новина
везан са неповерењем у пласира
не информације. Као што се не бих
сложила ни са највећим бројем
коментара испод твита. Јер, људи
који су коментарисали ову објаву
су углавном писали како су некад
куповали по најмање двоје новина,
обично неке информативне и
спортске, а уследио је и попис и
недељне штампе. Све у свему
читало се, није да није. И купова
ло.
А онда је уследило неповерење,
па се престало куповати, а чита се
и даље.
Нико ме не може убедити да пад
тиража штампе, и дневне и перио
дичне, нема везе са економском
ситуацијом. Има и то дебеле. Сва
ко јутро, због природе посла, купим
четворо дневних новина. Петком
још два до три недељника. Ових
четворо дневних коштају 220 дина
ра, недељне преко хиљаде. Па ви
сад рачунајте. 220 пута 30 дана у
месецу дође 2.200 динара, и на то
још око 4.000 за недељнике, то је
више од 6.000 динара. Добро де, не
кажем да свако мора да чита четво
ро новина, али тврдим да људи
неће да читају новине зато што
неће да их купују. Скупо, или не,
није ни важно, тек, треба завући

Онлајн, бејби!
Добро де, не кажем да
свако мора да чита
четворо новина, али
тврдим да људи неће
да читају новине зато
што неће да их купују.
Скупо, или не, није ни
важно, тек, треба заву
ћи руку у џеп и изва
дити 50-100 динара
свако јутро. А зашто,
кад све то бесплатно
можеш да прочиташ на
онлајн издањима свих
издавача. И на порта
лима. И то је у реду и
сасвим разумљиво,
али немојте да ми вре
ђате интелигенцију и
да правдате одустанак
од штампе неким
наводним „неповере
њем“. Сво то „непове
рење“ вас чека и на
онјалн издањима.
Можда још и горе

руку у џеп и извадити 50-100 дина
ра свако јутро. А зашто, кад све то
бесплатно можеш да прочиташ на
онлајн издањима свих новина. И на
порталима. И то је у реду и сасвим
разумљиво, али немојте да ми вре
ђате интелигенцију и да правдате
одустанак од штампе неким навод
ним „неповерењем“. Сво то „непо
верење“ вас чека и на онлајн изда
њима. Можда још и горе.
овек нема утисак да плаћа
радио и телевизију, иако сви
одвајамо преко рачуна за
струју за јавни сервис. Није про
блем ни кабловска, и то се плаћа
редовно, али некако је проблем
штампа. Тешко је свако јутро дати
тих мање од сто динара за новине,
јако тешко. А онлајн издања су
пала ко кец на десет. Бесплатно.
Наоко. Али ипак, рекла бих, сви
имају малу нелагоду, и сви са поно
сом истичу како су некад (?) купо
вали по троје новина, или двоје или
петоро, није важно. А данас не, јер
ето, немају поверења. А имали су
га некад. Питам се кад? Не би га
имали ни онда, још онда би преста
ли да купују штампу, само да је
тада било онлајн-а. Све су то изго
вори, а суштина је да људи неће да
плате информацију. И тачк а. А
информисање је пружање услуга,
као и свако друго. И има цену. Ако
хоћеш бољу услугу, цена је већа. И
обрнуто. Тако да лицемерју драгих
читаоца који су због „неповерења“
одустали од штампе заиста нема
краја.
Јасно је мени да штампа нема
неку сјајну будућност. Стасавају
генерације које у животу нису поми
рисале штампарску боју, генераци
је које са прстију никад нису опрале
онај траг одштампаних слова који
остаје од листања. Те генерације
једноставно не знају шта је штам
па. И не занима их. Само скрол.
Лајк, хејт ... шер ... И то је неумитна
чињеница. Да ли ће нам са њима
бити боље, видећемо кад једног
дана они (ти скролери) дођу у годи
не да буду фактор који одлучују и
који влада. До тада, хајде још мало
да читамо новине. Ако немате
ништа против?
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ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ ИЗ ИНЂИЈЕ

Почеле припреме
Редакција М новина расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

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

Почеле припреме ЖРК „Железничар“

Ми смо једини клуб из Србије, и у мушкој и у женској конкуренцији, који игра
квалификације за Лигу Европе, због чега имамо обавезу да се представимо у што
бољем светлу и да дамо све од себе, каже тренер „Железничара“ и додаје да је од
12 противника, чак девет играло Лигу шампиона, што говори о квалитету и тежини
квалификација које им предстоје
Тестирањем на терену
поред спортске хале у Инђији у четвртак, 21. јула, почеле
су припреме Женског рукометног клуба „Железничар“
пред предстојећу суперлигашку сезону. Поред добро
познатих лица, виђена су и
два нова, Наташа Ловрић и
Уна Обреновић, које су се
недавно придружиле шампионкама из Инђије.
– Драго ми је што сам
постала члан ове екипе која
је прошле сезоне показала
невероватан карактер на
терену. Веома ми је драго
што имам прилику да будем
део овог тима и надам се
да ћу се брзо уклопити,
истакла је Уна Обреновић,
нова играчица у редовима
„Жеље“.
Пред инђијским рукометашицама су велики изазови али и напорни тренинзи. Како је истакао тренер
Влада Шимичић десет дана
провешће на Златару а
након повратка у Инђију, 03.
августа, следе и контролне
утакмице. 12. августа снаге
ће одмерити са „Кикиндом“,
13. августа са новосадском
„Војводином“, а 20. августа
рукометашице „Железнича-

Нове играчице: Уна Обреновић и Наташа Ловрић

ра“ путују у Подгорицу где
ће са ЖРК „Будућност“, бившим прваком Европе одиграти пријатељски сусрет.
– У Подгорици ће бити
одигране две утакмице, једну ће играти прва а другу,
друга наша екипа. Поред
ових, 25. и 26. августа одиграћемо и утакмице са две
мађарске екипе, „Кишварда“ и „Орошхазом“, рекао
је Влада Шимичић, тренер
ЖРК „Железничар“ Инђија
и додао да већ 3. септембра
почиње Супер куп.
Шимчић каже да ће у
оквиру Куп-а уследити бит-

ка за први следећи трофеј,
а већ 11. септембра почиње нова сезона у суперлигашком такмичењу, Аркус
лиги за рукометашице. Пред
инђијским рукометашицама
је и нов, историјски изазов.
Рукометашице „Железничара“, као шампионке Србије, играју квалификације за
Лигу Европе. Први противник биће им хрватска екипа „Далматинке“ из Плоча. Прва утакмица игра се
8/9. Октобра у Плочама, а
реванш у Инђији 15/16. октобра.
– Ми смо једини клуб из

Србије, и у мушкој и у женској конкуренцији, који игра
квалификације
за
Лигу
Европе, због чега имамо
обавезу да се представимо
у што бољем светлу и да
дамо све од себе- каже тренер „Железничара“ и додаје
да је од 12 противника, чак
девет играло Лигу шампиона, што говори о квалитету и
тежини квалификација које
им предстоје.
– Прву утакмицу у квалификацијама играћемо против „Далматинки“ из Плоча
и могу рећи да је реч о веома квалитетној, младој екипи попут наше. Сигурно нас
чека јако тешко такмичење
али ја верујем у своју екипу
од које, као и увек, очекујем
да ће дати свој максимум.
Заиста се надам и верујем у пролаз даље, истакао
је Влада Шимичић, тренер
ЖРК „Железничар“ Инђија.
ЖРК „Железничар“ из
Инђије освајач је титуле
шампиона Србије што представља историјски успех
инђијског клупског спорта. Такође, ово је први пут
у историји града да једна
клупска екипа игра међународно такмичење.
М. Ђ.

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).

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.

