NOVINE
M
MITROVA^KE NOVINE • SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK
GODINA XXII • 3. AVGUST 2022. • BROJ 1076 • CENA 80 DINARA

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Aktuelne informacije iz Srema
na portalu M novine

Дежурна служба: 064/8894-580
Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.m-novine.com
Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа

E-mail: office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

Asfaltiran put
Irig – Maradik

062/670 - 415

Renoviran
lova~ki dom
u Karlov~i}u

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:
022/622 - 678
062/670 - 520
Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs

Mitrova~ki
buxet ve}i za 600
miliona dinara

ПУТ ИРИГ - МАРА ДИК

Постављен први слој асфалта
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

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).
Обилазак радова на асфалтирању

Постављање првог слоја афсалта на деоници државног пута другог Б реда Р
313 Ириг – Марадик, које је
почело 27. јула, завршено
је. После тога, уредиће се и
неколико мањих мостова на
тој деоници, а потом следи
и постављање другог, завршног слоја асфалта у дужини од 4,7 километара.
– Реконструкција овог
пута ће много значити за
грађане који живе у Нерадину, Крушедолу, Шатринцима, Добродолу, Гргетегу
и Прњавору. Можда ове

или наредне године очекујемо и наставак радова да
се комплетно заврши овај
пут на територији наше општине, а то је дужина од 13
километара. Наравно, биће ми драго и да се радови
наставе и асфалтирани пут
споји са такозваним крстом
у Марадику - каже Тихомир
Стојаковић,
председник
иришке Општине, који је са
сарадницима обишао почетак радова на асфалтирању
поменуте деонице.
Инвеститор радова је ЈП
„Путеви Србије“, које је у по-

Асфалтирање пута Ириг - Марадик

следње две, три године на
територији иришке општине
урадило двадесетак километара путева.
Стојаковић истиче да онда преостају радови на магистралном путу, односно,
државном путу М 21 који ће
се, највероватније, обнављати по окончању радова
на Фрушкогорском коридору. Он подсећа да је завршен и пут Ириг – Врдник у
дужини 12 километара, као
и пет километара пута Јазак
– Мала Ремета.
– Када је реч о гребен-

ском путу на територији
наше општине, он је завршени у три етапе укупне
дужине око 25 километара,
а радове је финансирала
Покрајина. Код нас је завршена комплетна деоница,
мада се наставља финансирање његове ревитализације и даље, али у другим
општинама - каже Тихомир
Стојаковић.
У овом делу иришке општине, где се налази пут
Ириг – Марадик, налазе се
три манстира, као и три језера која су сада прилично
неприступачна, а основни
разлог за то су лоши путеви.
– Планирамо да и ми уложимо нека средства у уређење тих језера, уз помоћ
„Вода Војводине“ које управљају њима, као и уз помоћ
Националног парка „Фрушка гора“. Очекујемо да туризам крене да се развија и
на овој страни наше општине. Мада, могу рећи да се у
последњих неколико година
види и развој, а ово ће свакако поспешити квалитет
туристичке понуде - истакао је Тихомир Стојаковић,
председник Општине.
С. Џакула

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

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Ј

Милосрђе у „вихору рата”

еднога дана ће свакако засести
на столицу Светог Петра папа
који неће имати дилеме папе
Фрање у вези са канонизовањем
Алојзија Степинца. Тада ће се међу
хришћанским свецима наћи и деца
умрла у дечјим логорима Јастребар
ско и Сисак, и загребачки надбискуп
из времена НДХ, који није благосло
вио страдање српске деце, али није
ни учинио ама баш ништа да деца не
умиру од злостављања, глади и боле
сти пред очима његових часних сеста
ра.
Међутим, деца ће бити канонизова
на релативно брзо, а надбискуп неће,
бар за владавине садашњег папе
који је покренуо озбиљне провере
предлога о канонизацији Степинца.
Света деца јастребарска и сисачка
биће незгодна опомена, макар из
календара сестринске цркве, при
упису надбискупа у нове свеце.
Делом и тако, може се разумети
противљење хрватских бискупа про
глашавању свецима деце која су на
овај или онај начин изгубила живот у
логорима Јастребарско и Сисак.
У отворном писму Хрватске бискуп
ске конференције српском патријарху
бискупи кажу да   су „увелико изне
нађени, али још мислећи да бројне
ту изнесене неистине не могу бити
темељ да Архијерејски сабор при
ступи предл оженом у чину”, одно
сно, да уведе ову децу у Календар
светих. Ако су ова деца били муче
ници, кажу бискупи, онда су морали
постојати и мучитељи. А тако се
ник ако не могу назвати часне сестре
које су се са беспримерном љуба
вљу и пожртвовањем старале   о
деци у овим прихватилиштима, које
српска црква неосновано назива
дечјим логорима страдања. „Като
личк а црква, на челу с надбискупом
Алојзијем Степинцем”, каже се у
писму патријарху Порфирију,   „учи
нила је узорна дела љубави према
ближњима бринући се за ту децу,
при чему су пожртвовност за децу у

Јастребарском и Сиску манифесто
вали посебно католички свештени
ци и посебно часне сестре.”  
Бискупи кажу да су хиљаде деце
из прихватилишта у Јастребарском
и Сис ку пос тал а сир оч ад има „у
вихору рата”. Усташки покољ Срба
на Козари и другим крајевима на
територији НДХ, који је хиљад е
деце учинио сирочадима, бискупи
именују као „вихор рата”, безмало

У отвор ен ом пис му
српс ком
пат риј арх у,
хрватски бискупи кажу
да су хиљаде деце из
прихватилишта у Јастре
барском и Сиску поста
ла сирочадима „у вихо
ру рата”. Покољ Срба на
Козари и другим краје
вима на територији НДХ,
који је хиљаде деце учи
нио сирочадима, биску
пи именују као „вихор
рата”, безмало као еле
ментарну непогоду која
је зах ват ил а Хрватс ку
1941. и није се смирила
све
до
парт из анс ке
офанзиве 1945.
као елементарну непогоду која је
захватила Хрватску 1941. и није се
смирила све до партизанске офан
зиве 1945.
Нико разуман и иоле поштен не
може да устврди да међу часним
сестрама није било заиста часних, и
да нису биле од помоћи козарачкој
сирочади, чак и од велике помоћи у
самртним тренуцима злостављане,
болесне и изгладнеле деце. Свети

оци, заједнички за обе сестринске
цркве, кажу да не постоји ситуација у
којој човек не може бити бољи. И у
чињењу зла може се бити бољи. Али
нико разуман и иоле поштен не може
мил ос рђ ем наз ват и смеш тањ е у
„прихватилишта” хиљада дечак а и
девојчица осталих без родитеља.
Могло би то бити и милосрђе да иста
страна није најпре побила хиљаде
родитеља да би се милосрдно побри
нула за хиљаде сирочади.
Једна друга морбидна прича, са
друге стране океана, прети да се
споји са причом о деци из прихвати
лишта у Јастребарском и Сиску.
Више од 150 хиљада дечак а и девој
чиц а из домор од ачких пор од иц а
одузето је до, закључно, седамдесе
тих година прошлог век а у Канади  
да би присилно похађали католичке
школе и тако се христијанизовали.
Канадска влада је признала да је у
школама било раширено сексуално
злостављање и премлаћивање деце,
неретко до смрти. У двориштима уга
шених школа откривене су стотине
гробница уморене деце.   Папа Фра
ња је управо завршио дугу и напорну
посету местима тешког страдања
домородачке деце у Канади и са
искреном понизношћу тржио опро
штај за злочине које су у Канади
починили свештеници у име ширења
вере.
ко папа Фрања потраје на трну
Светог Петра, а нису добри
изгледи да ће му тешко оболе
ло 85-годишње колено то допустити,
могло би се десити именовање нека
кве комисије за „прихватилиште” у
Јастребарском и Сиску, па можда чак
и његово извињење слично овом у
Канади.
До тада, међутим, имамо само
густо збијени зид хрватских бискупа
испред Јастребарског и Сиска и
њихову чврсту одбрану наратива о
милосрдном одузимању деце од мај
ки, чије је мужеве, а очеве деце,
однео „вихор рата”.

А
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Увећан буџет за 600 милиона
динара

У петак, 29. јула одржана
је седница Скупштине гра
да Сремска Митровица. Пред
одборницима су се нашле
измене и допуне одлуке о
локалном буџету, а већи
ном гласова су и усвојене.
Па тако сада буџет Сремске
Митровице, за текућу годи
ну, износи   4.173.922.000,00
динара, уместо досадашњих
3.596.466.000,00 динара. Како
је речено на седници, разлога
за ребаланс има неколико.
– Били смо у обавези да
обезбедимо средства за пове
ћање зарада, што је пропи
сано Законом о буџетском
систему који је усвојен у
децембру, што је било после
нашег Нацрта одлуке о буџету
за 2022. годину. Такође, апли
цирали смо, а потом су нам
и одобрена средства за реа
лизацију више пројеката са
виших нивоа власти. Обезбе
дили смо више од 300 милио
на динара трансферних сред

Седница Скупштине града

става, а у то смо у обавези да
уградимо и наш финансијски
део, јер је реч о суфинансира
јућим пројектима. Показало се
на неким позицијама да имамо
недовољно средстава, па смо
искористили прилику да тамо
где су завршени поступци
набавке и реализовани про
јекти, ако је остало средста

Промотивне цене
прикључка на гасну мрежу
Локалн и парл ам ент у
Сремској Митровици већи
ном одборничких гласова је
усвојио одлуку о промотивној
цени прикључка на систем за
дистрибуцију природног гаса
стамбених јединица у насељу
„Матија Хуђи“. Како се наводи
у одлуци Јавног предузећа
„Срем гас“, та цена износиће
50.000 динара без ПДВ – а.
– Овом одлуком су обухва
ћени сви вишеспратни објек
ти у непарном делу стамбе
ног насеља „Матија Хуђи“,
јер је у овом моменту изгра

Даница Недић

ђена дистрибутивна гасна
мрежа у том делу. Наравно,
ми ћемо наставити тај проје
кат и у делу са парним броје
вима. „Срем гас“ поштује
методологију обрачуна цене
прикључења, која нас усме
рава на то да применимо
формулу којом бисмо дошли
до цене прикључка. То би нас
довело у незгодну ситуацију
да имамо различите цене од
зграде до зграде, јер је фак
тор који опредељује цену,
број потенцијалних будућих
корисник а. Из тог разлога
смо дали предлог да се усво
ји једна цена од 50.000 дина
ра без ПДВ – а, која би важи
ла за све стамбене јединице,
која је повољнија у односу на
примену методологије, рекла
је в. д. директора Јавног
предузећа „Срем гас“ Даница
Недић.
Циљ оваквих одлук а и
радова на терену јесте да се
смањи број индивидуалних
ложишта, како би се утицало
на побољшање квалитета
живота и смањење негатив
ног утицаја на животну сре
дину.

ва, да их пребацимо тамо где
недостаје. Све смо то уравно
тежили и добили нову одлуку
о буџету, односно изменили
постојећу, објаснио је Душко
Шарошковић, в. д. начелни
ка Градске управе за буџет и
локални економски развој.
Шарошковић је додао и то
да је задовољан извршењем
буџета за прву половину годи
не, а финансијску ситуацију у
градској каси, окарактерисао
је као повољну.
А. Плавшић
Фото: Б.Туцаковић

Душко Шарошковић

Проширење
капацитета вртића
На седници је, између
осталог, било речи и о даљем
раду Предшколске установе
„Пчелица“ те су тако усвојена
и два важна документа која
дефинишу пословање уста
нове, а то су Статут и одлука
о мрежи предшколске уста
нове „Пчелица“. Значајна
новина се односи на проши
рење капацитета и смањење
листе чекања.
– У старом делу Основне
школе „Јован Поповић“ чети
ри просторије су оспособље
не да приме четири нове гру
пе деце предшколског узра
ста. Две просторије су се
ослободиле у насељу „Орао“
и у те две просторије ће бити
уписане две групе јаслица.
То су добре вести, јер до
сада у том насељу нису
постојале јаслице, а и у
оближњем насељу „Матије
Хуђи“ је била велика потра
жња. Још једну групу јасле

Снежана Коњевић

ног узраста ћемо отворити у
објекту „Маслачак“, односно
у насељу „Стари мост“. Ипак
најлепша вест је да је ове
године уписано више деце у
односу на раније године,
изјавила је након седнице
заменица начелника Градске
управе за образовање Сне
жана Коњевић.
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НАСТАВАК УЛАГАЊА У ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ

Да не буде зиме

Славко Сладојевић

Ускладусапрограмомпословањаза
текућугодину,Јавнопредузеће„Топли
фикација“ је уврстило у своје послове
замену дотрајале топловодне мреже у
насељу „Марко Перичин Камењар“. У
четвртак, 28. јула в. д. директора ми
тровачкетопланеСлавкоСладојевићје
обишаорадовекојисуутоку.
– Заменићемо 250 метара топлово
да,штозначи500метарацеви.Упоре
до са тим, извршићемо реконструкцију
примарних делова подстаница у шест
стамбенихзграда.Надамоседаћесве
битизавршенодо15.августа,изјавиоје
СлавкоСладојевић.

Наовајначинћебитирешенипробле
ми са цурењем у систему топловода,
биће повећана енергетска ефикасност,
а самим тим и омогућиће се сигурни
је снабдевање корисника топлотном
енергијом.Утомделуграда,„Топлифи
кација“грејеокоосамхиљадаквадрат
нихметарастамбеногпростора.
Машинскирадовивредеокоосамми
лиона динара, а радови у топлотним
подстаницамакоштајуокомилионидве
стотине хиљада динара. Сва средства
јеобезбедиламитровачкатоплана.
А. П.
Фото: Б. Т.

ЕПИДЕМИЈА КОРОНА – ВИРУСА

Заражавања претежно на одморима

Млади се углавном не јављају на пре
гледе и не тестирају се, вероватно због
благих симптома. Махом код лекара дола
зи старија популација, каже др Адил
Елхаг, в. д. директора Дома здравља
Сремска Митровица
У последњих месец дана
повећан је број лица која се
јављају на преглед у ковид
амбуланти због симптома
корона – вируса. Као и у
остатку наше земље, таква
ситуација је актуелна и у
СремскојМитровици.Зараз
лику од периода од пре
месецдана,кадасеуковид
амбуланти прегледало до
двадесетпацијената,садаје
тајбројпремашио70,аодно
си се на прве прегледе,
сазнајемоуДомуздравља.
–Узећемозапримерједан
од протеклих дана када је у
ковид амбуланти обављено
75 првих прегледа, а од тог
бројајебило55позитивних.
Имамо велики број позитив

нихуодносунабројпрегле
даних, то је неких седамде
сет до осамдесет одсто. То
доказуједајеовајсојкорона
– вируса врло заразан, али
клиничкасликанијекомпли
кована. У последњих месец
данаималисмовеомамало
хоспитализација, свега две
– три, а пацијенти се преба
цују на Мишелук у болницу
за ковид пацијенте, рекао је
др Адил Елхаг, в.д. директо
ра митровачког Дома здра
вља.
Др Елхаг се осврнуо и на
делтасојвируса,којије,пре
ма његовим речима, давао
далекотежеклиничкеслике,
које су захтевале болничку
негу. Правила прилик ом

др Адил Елхаг

заражавањанема,тесеисто
заражавајуистариимлади.
– Млади се углавном не
јављају на прегледе и не
тестирају се, вероватно због
благихсимптома.Махомкод
лекара долази старија попу
лација,амислимдасуупра
во млади преносиоци виру
са,збогвећегбројаконтака
та,кажедрЕлхаг.
Међунајризичнијиммести

манакојимадолазидозара
жавања су колективи, али и
аутобусииавиони,приликом
одласка и доласка са лето
вања.
– Решење је да се током
путовањаносимаска,јерсви
они који су се вратили са
одмора,заразилисусеупра
во у превозима, истиче др
АдилЕлхаг.
А. Плавшић
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ЛАЋАРАК

Обележена црквена слава

Ове године први пут уз подршку месне заједнице и локалне самоуп
 раве дошли смо
на идеју да обележавање храмовне славе траје више дана, рекао је свештеник Бра
нислав Дивљак
Слава  Храма Светог Архан
гела Гаврила у Лаћарку обеле
жена је 26. јула. Ове године је
први пут обележавање трајало
више дана, почевши од субо
те, 23. јула. Тога дана је најпре
одржано богослужење и пре
давање архимандрита Стефа
на из манастира Велика Реме
та. Већ у недељу, наредног
дана, одржан је и фестивал
хорске и етно – песме, а у
понедељак је служена вечер
ња литургија са светом тајном
јелеосвећења. На сам дан
Светог Архангела Гаврила
након литургије је одржан кул
турно – уметнички програм у
порти цркве.
– На празник Светог Архан
гела Гаврила сабрани смо да
прославимо храмовну, одно
сно крсну славу. Ове године,
први пут, уз подршку месне
заједнице и лок алне самоу
праве дошли смо на идеју да
обележавање храмовне славе
траје више дана. Имали смо
како духовне програме, тако и
културно – уметничке. Према
речима апостола Павла, ако је
сваки наш дом мала црква,

Обележавање црквене славе у Лаћарку

онда је црква, као заједница
људи, једна велика породица у
којој смо сви сједињени у тело
Христово на корист и помоћ
једни другима. Ми смо дошли
да се сретнемо овде са собом,
Богом и једни са другима.
Управо је то радост живота.

Сабор Светог
Архангела Гаврила
Празник Сабор Светог
Архангела Гаврила је дан у
коме се прослављају радо
сне вести. Архангел Гаврило
има велики значај у хри
шћанству, а поједине поро

дице га славе и као своју
крсну славу. Према верова
њу, Гаврило је весник добрих
вести, јер је он најавио да ће
бити рођен Исус Христ, али и
када је васкрсао.

Представници локалне самоуправе

Бранислав Дивљак

Весна Скакун

Када бисмо дефинисали рај и
пакао, за рај бисмо рекли да је
то стање заједнице, а пакао
стање дисхармоније, рекао је
свештеник Бранислав Дивљак.
Кум славе цркве је и ове
године, традиционално, Месна
заједница Лаћарак. Други
кумови храмовне славе су
породица Кукић из села.
–   Месна заједница година
ма уназад, а надамо се и у
будућности да ће тако остати,
има лепу сарадњу са црквом,
истакла је председница Месне
заједнице Лаћарак Весна Ска
кун.
Обележавању црквене сла
ве у Лаћарку су присуствовали
бројни мештани и представни
ци локалне самоуправе.
А. Плавшић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: У АВГУСТУ „СРЕМ ФОЛК ФЕСТ“

Фолклор из 11 земаља

Овогодишњи специјални гост је Ансамбл народних игара и песама Косова и Мето
хије „Венац” из Грачанице, професионални ансамбл који је у најтежим моментима
био и остаће уз свој народ, изјавио је директор фестивала Петар Самарџић
Међ ун ар одн и
фес тивал
фолклора „Срем Фолк Фест“
ове године прославља пуно
летство. Трајаће од 11. до 14.
августа, а фолклорни састави
ће наступати на добро позна
тој лок ацији – Житни трг.
Сада већ традиционално, 15.
августа се наставља програм,
односно, биће одржано там
бурашко вече „Од бегеша до
прима“. Фестивал ће бити
одржан у организацији Цен
тра за културу „Сирмијумарт“
под покровитељством Града
Сремска Митровица. Подсе
ћамо, „Срем Фолк Фест“ је
фестивал са највишим свет
ским стандардима Међуна
родне федерације фолклор
них фестивала, ЦИОФФ. О
ономе што посетиоци и љуби
тељи фолклора могу очекива
ти, било је речи на конферен
цији за медије која је одржана
у Градској кући у четвртак, 28.
јула.
– Наступиће више од 700
извођача, односно 20 фол
клорних састава, који долазе
из 11 земаља. Овогодишњи
специјални гост је Ансамбл
народних игара и песама
Косова и Метохије „Венац” из
Грачанице, професионални
ансамбл који је у најтежим
моментима био и остаће уз
свој народ. Поред њих, Срби
ју ће представљати и дома
ћин Фолк лорни ансамбл
„Бранко Радичевић” из Срем

Петар Самарџић

ске Митровице. У организаци
ју је укључена и Туристичка
организација града. Генерал
ни спонзори су компаније
„Ролопласт Мошић” и „Аксио
ма плус”, изјавио је Петар
Самарџић, директор фести
вала.
Претпрошле године фести
вал није одржан због епиде
мије корона – вируса, а про
шле године је трајао само два
дана и тада су наступили
састави из наше земље. Ове
године међународни фолклор
се враћа, напокон, на велика
врата.
– Новина је гостовање
наш ег
проф ес ио н алн ог
ансамбла „Венац” из Грачани

Золтан Хегедиш

це из Косова и Метохије.
Србија има два професио
нална ансамбла, „Коло” и „Ве
нац”, тако да ће наша публика
моћи да ужива на њиховом
целовечерњем концерту 12.
августа. Наступима ће прет
ходити дефиле кроз Сремску
Митровицу, као и до сада, од
СДК-а до Житног трга, обја
снио је Драган Ђорђевић,
уметнички директор фестива
ла.
Свако вече дефиле ће
почети у 19.30 часова, а кон
церти у 20.30 часова. У случа
ју лошег времена, програм ће
бити отказан, јер алтернатива
за одржавање фестивалске
вечери, која би подмирила

све потребе учесника и публи
ке, не постоји. Публика ће
имати прилик у да поред
домаћег фолклора види и
игре из Алжира, Босне и Хер
цеговине, Бугарске, Египта,
Грчке, Хрватске, Мексик а,
Пољске, Румуније и Словени
је. Срем Фолк Фест је од тре
нутк а увођења евалуације,
односно оцењивања фести
вала, сваке године добијао
одличну оцену 4,8, а највећа
оцена је пет. Фестивал оце
њују учесници, а сама оцена
се односи на организацију,
смештај, одржавање фести
валских вечери и комплетан
третман према њима.
– Захваљујем се Дому уче
ника који нам је изашао у
сусрет у вези са смештајем
гостију и Казнено – поправ
ном заводу који нам је такође
изашао у сусрет, јер осуђена
лица понесу велики терет за
време техничке организације.
Радови око фестивала трају и
пре и после одржавања, па
имамо потребу и за додатном
радном снагом, која је присут
на у моментима од намешта
ња бине, преко монтирања
разгласа и подршке када
фестивал почне. Похвалио
бих све који у томе учествују,
изјавио је Золтан Хегедиш,
в.д. директора Центра за кул
туру „Сирмијумарт”.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

Детаљ са прошлогодишњег фестивала
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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Промоција добровољног
служења војног рока
Центар Министарства одбране за
локалну самоуправу Сремска Митрови
ца организовао је промоцију добровољ
ног служења војног рока са оружјем, на
Градској плажи у петак, 29. јула. Том
приликом су грађани могли да се упозна
ју са радом Војске Србије, начинима за
пријаву на добровољно служење војног
рока, предностима овог позива и евенту
алног професионалног усмерења.
– Циљ промоције добровољног слу
жења војног јесте афирмација младих,
да стицањем војничких знања и вешти
на обезбеде своје егзистенцијане потре
бе, као што су лако запошљавање у
Војсци Србије у својству професионал
ног војника, МУП – у и другим службама
које захтевају да запослено лице има
одслужен војни рок са оружјем. Кроз
обуку у центрима и јединицама Војске
Србије, млади могу да стекну неопходна
знања и вештине како би у ванредним
ситуацијама били спремни да заштите
на прави начин свој и животе других
људи. Добровољно служење војног рока
са оружјем реализује се у трајању од
шест месеци у центрима за обуку и једи
ницама Војске Србије. Наведена обука
се реализује кроз основну војничку обу
ку у трајању од 45 дана, стручно специ
јалистичку обуку у трајању од 45 дана и
обуку у јединицама Војске Србије у тра
јању од 90 дана. Плата војника на добро
вољном служењу рока увећана је у
односу на ранији период и износи 38.000
динара месечно, што је јасна назнака да
је поред моралних вредности служења
војног рока дат акценат и на материјал
ном сегменту служења војног рока,

Мајор Мирослав Благојевић и Богдан Кузмић

рекао је начелник Центра Министарства
одбране за локалну самоуправу Срем
ска Митровица мајор Мирослав Благоје
вић.
Кандидати који желе да се пријаве за
добровољно служење војног рока са
оружјем, пријаве могу поднети у години
у којој пуне 19 година. То се може учини
ти путем е – Управе, преко шалтера
„Поште Србије“ или доласком лично у
канцеларије Министарства одбране у
општинама где кандидати живе.
– Нагласио бих да је пре пријаве један
од услова да се кандидат уведе у војну
евиденцију у години када пуни осамна

ест година. У току је упис у војну евиден
цију по општем позиву регрута рођених
2004. године и старијих годишта, а то је
законска обавеза свих дечака који пуне
или су напунили осамнаест година. Уво
ђење у војну евиденцију се обавља лич
но у канцеларијама Министарства
одбране, закључио је мајор Благојевић.
Промоцију добровољног служења вој
ног рока је подржао и Град Сремска
Митровица, а овом догађају је прису
ствовао помоћник градоначелнице
Сремске Митровице Богдан Кузмић.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

ПРИЈАВЕ ЗА ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА

Зарада између 40 и 60 хиљада динара
У току је конкурс за пописиваче
становништва, домаћинстава и
станова за 2022. годину. Тим пово
дом, председник Пописне комисије
за Град Сремску Митровицу Урош
Веселиновић, апеловао је на гра
ђане да могу да се пријаве до
петог августа, уколико су заинтере
совани да учествују у пописивању.
– Имају право да се пријаве сва
лица, али акценат је на незапосле
нима и запосленима који могу да
ускладе своје пословне обавезе са
обавезама пописа. Попис ће поче
ти, званично, 1. октобра и трајаће
до 31. октобра. Сремској Митрови
ци је потребно 145 пописивача.
Заинтересовани могу да се прија
ве путем апликације на сајту Репу
бличког завода за статистику. Они
који буду одабрани добиће лаптоп
на коришћење за обављање попи
са на терену. Биће ангажовани од

23. септембра. Сва лица ће пре
тога проћи петодневну обуку, која
ће трајати од 9 до 17 часова.
Молимо грађане да у време попи
са омогуће пописивачима да ураде
свој посао. Пописивачи ће имати
легитимације, а једини циљ је при
купљање података о броју станов
ник а, домаћинстава и станова.
Често људи на терену помешају то
са порезом на имовину и легализа
цијом објеката, а то није сада слу
чај, истакао је Урош Веселиновић.
Накнада за пописивање на тере
ну је 82 динара по домаћинству. То
значи да ће лица моћи да зараде
током октобра између 40 и 60
хиљада динара, у зависности од
њиховог ангажовања на терену.
Плаћени ће бити и путни трошко
ви.
А. П.
Фото: Б. Т.

Урош Веселиновић
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ИЗМЕНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јачање дијалога и унапређење
рада са цивилним друштвом

Петар Самарџић

Владимир Павловић Милош Мишковић

На 23. седници Скупштине Града
Сремска Митровица усвојена је одлука
о изменама и допунама Пословника о
раду Скупштине. Измене су подразуме
вале нове одредбе којима се омогућује
да се на   седницу сталног радног тела
обавезно позива представник предлага
ча, као иобрађивача акта који се на сед
ници разматра. Такође, радно тело
може да омогући присуство, односно
учешће представника грађана и удруже
ња грађана на седници радног тела ура
справи о одређеним питањима из над
лежности радног тела.
Исто тако, Скупштиски одбор може да
омогући присуство, односно, учешће
представника грађана и удружења гра
ђана на седници Одбора у расправи о
одређеним питањима из областизашти
те животне средине. Предложене изме
не повећавају транспарентност рада
Скупштине за све питања у њеној над
лежности, а поготово за питања зашти
те животне средине за које су грађани и
стручна јавност највише заинтересова
ни. Наведеним измена се практично
омогућује непосредно учешће и прису
ство грађана и организација цивилног
друштва у раду локалног парламента,  и
то око његових најважнијих одлука.
– Измене су резултат, између осталог,
учешћа Града Сремска Митровица у

пројекту „Одрживи развој за све – плат
форма за локални дијалог“, који финан
сира швајцарска организација ХЕЛВЕ
ТАС уз помоћ Швајцарске развојне аген
ције. Ради се о програму који подржава
заједничке иницијативе локалних само
управа и организација цивилног дру
штва. Град Сремска Митровица у овом
пројекту сарађује са удружењем „Регио
налне иницијативе Срема“ из Руме.
Циљ овог пројекта односи се управо на
јачање видљивости и капацитета “зеле
них” и осталих удружења грађана од
интереса у региону Срема за заговара
ње, учешће, и мониторинг у процесу
доношења одлука на локалном нивоу у
области заштите животне средине, и
политике одрживог развоја заједнице.
Ово првенствено из разлога што су
теме животне средине, одрживог разво
ја, климатских промена од круцијалног
значаја и директно утичу на квалитет
живота свих грађана у локалној заједни
ци, па тако и у нашем граду. Са друге
стране, пројекат „Одрживи развој за све
– платформа за локални дијалог“ под
стиче унапређење модела рада локал
них скупштина и оперативних структура
у граду у циљу већезаступљености
представник а организација цивилног
друштва и јавности у доношењу одлука,
прописа и пројеката који се тичу зашти

те животне срединеи одрживог развоја.
Грађани, наиме, имају право на админи
страцију која се понаша у складу са
принципима “добре и транспарентне
управе” и којаје инклузивна за јавност,
изјавио је заменик градоначелнице
Петар Самарџић.
Председник Скупштине града Влади
мир Павловић сматра да је изменама и
допунама Пословника о раду Скупшти
не учињен значајан корак у унапређењу
рада локалног парламента и његовој
отворености за грађане, цивилни сектор
и стручну јавност, и то око најважнијих
питања, као што је заштита животне
средине.
– На овај начин, градска Скупштина
сврстава се у ретке локалне институци
је у Србији које су донеле овакве одлуке
у циљу транспарентности свог рада.
Сада нам следује непосредна примена
ових допуна у Пословнику. То ће подра
зумевати и одређене обуке одборника о
начину доношења одлук а у области
животне средине, сарадње са грађани
ма у процесу усвајања пројеката, пре
свега заштите животне средине и слич
ног. Задовољство ми је да је Скупштина
града дала свој допринос пројекту који
финансира швајцарска организација
ХЕЛВЕТАС уз помоћ Швајцарске развој
не агенције – истакао је Павловић.  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Хуманитарни дан за Наташу Недић
Спортски савез Града Сремска Митровица је на градској
плажи у недељу, 31. јула организовао хуманитарни дан, са
циљем да помогне суграђанки Наташи Недић, која болује од
канцера. Хуманитарни дан обухватио је учешће и старих и
младих у различитим активностима.
– Организовали смо полигоне спретности за децу од 3 до
11 година, затим одбојку на песку за јуниоре, сениоре, вете
ране, као и баскет. Фокус није на победницима, већ на дру

гарству, пруженој руци, солидарности и љубави, изјавио је
генерални секретар митровачког Спортског савеза Немања
Црнић.
Ово је била прилика да суграђани својим добровољним
прилозима помогну у лечењу младој жени, мајци, која се низ
година бори са тешком болешћу. До сада су се Митровчани
показали као веома хумани, а ово је била још једна прилика
када су показали да су заједно у свакој ситуацији.
А. П.
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БРЕСТАЧ И ПОПИНЦИ

Славе обележене уз музику,
спорт и позориште
Представници Општине Пећинци и
Месне заједнице Брестач 24. јула су у
оквиру програма обележавања сеоске
славе, одали пошту жртвама аустроугар
ског терора у Првом светском рату, пола
гањем венца на спомен – плочу мештани
ма Брестача, које је аустроугарска окупа
циона војска спалила заједно са свеште
ником у порти брестачке цркве 1914.
године.
Заменик председника Општине Пећин
ци Зоран Војкић нагласио је да су мешта
ни Брестача убијени на најсвирепији
начин само зато што су волели своју
земљу и свој народ и поручио да никада
не смемо заборавити колику цену су
наши преци платили да би српски народ
имао своју државу и опстао на овим про
сторима.
Председник Савета Месне заједнице
Брестач Бранислав Ковачевић је рекао
да је једина кривица жртава била то што
су Срби, као и да је то што су спаљени у
порти православног храма јасан показа
тељ да агресорима ништа наше није све
то. Помен жртвама служио је месни парох
Томислав Којић.
На турниру у малом фудбалу наступи
ло је седам екипа, а титулу победника
понела је екипа „Гејаци“ из Шапца, која је
у финалној утакмици на пенале добила
другопласирану домаћу екипу „ОФК Бре
стач“. И треће место освојила је домаћа
екипа „Покемони“. За најбољег играча
турнира проглашен је Јован Цветковић из
„ОФК Брестач“, док је титулу најбољег
голмана понео Лазар Симић из победнич
ке екипе.
Први пут су на турниру поводом сеоске
славе имали прилику да наступе најмла
ђи полазници Школе фудбала ОФК „Бре
стач“, подељени у две екипе, за које је
овај наступ, иако само ревијалног карак
тера, био велико ново искуство.
Дан пре, најмлађи становници Бреста
ча су имали прилику да погледају позори
шну представу за децу „Четири годишња
доба“ у продукцији Културног центра
Пећинци, изведену у оквиру Дечјег кул
турног лета. Упркос врућини, малишани

Слава у Попинцима

Обележена сеоска слава у Брестачу

су се одазвали у великом броју, а Савет
месне заједнице им је обезбедио грицка
лице и освежавајуће напитке.
Мештани Брестача и њихови гости има
ли су прилику да у вечерњим часовима
истог дана славе уз највеће поп и рок
хитове у извођењу бенда Матрикс (Matrix),
док је недељно вече било резервисано за
народну музику, а за добро расположење
били су задужени Кристина Кузмановска,
Деки Николић и Драган Лазић.
У недељу, 24. јула, је одиграна и прија
тељска фудбалска утамица између ОФК
„Брестач“ и комшија из Суботишта ФК
„Витез“, коју су домаћини добили резулта
том 3:1.
Поводом сеоске славе у Попинцима,
заменик председника Општине Пећинци
Зоран Војкић, председник Савета месне
заједнице Попинци Дејан Бановачки и
чланови Савета 26. јула су положили
венац на споменик палим борцима и
жртвама фашизма у Другом светском
рату, у центру насеља.
Заменик Војкић је том приликом Попин
чанима честитао славу и рекао да је увек
част присуствовати оваквом догађају, јер
сећајући се њихових жртава бар један
дан у години, чинимо, како је рекао, да
њихова слава живи заувек. Он се уједно

захвалио Месној заједници Попинци,
Ловачком друштву „Попинци“, Фудбал
ском клубу „Напредак”, Туристичкој орга
низацији општине Пећинци и свим мешта
нима Попинаца, који су узели учешће у
организовању сеоске славе, јер су учини
ли да јучерашњи дан буде посебан, као и
свих година до сада.
Помен палим борцима и жртвама слу
жио је месни парох јереј Милан Главаше
вић.
Програм обележавања славе „Тачке
попиначке” почео је у недељу, 24. јула,
када је у вечерњим сатима, за Попинча
не и њихове госте „Гарави сокак“ одржао
концерт. Раније током дана, одржана је
изложба женског стваралаштва на којој
је учествовало 14 удружења жена. Свако
удружење освојило је посебну награду
за један сегмент свога рада, а главну
награду за најбољу лењу питу је освоји
ло УЖ „Перла” из Бољеваца. Истог дана,
на игралишту ФК „Напредак” домаћини
су се састали са фудбалерима из
Вишњићева ФК „Хајдук” у пријатељској
утакмици.
Дан касније, током Попиначке котлићи
јаде, 13 екипа се такмичило у справљању
најукуснијег паприкаша. Прво место осво
јила екипа „Фамилија“, мешовита екипа
из Суботишта, Брестача и Попинаца, дру
го место припало је екипи „Студењака“ из
Попинаца и Београда, док је треће место
освојила домаћа екипа „Каман“ и „Васа“.
У вечерњим сатима, под покровитељ
ством Спортског савеза „Развој спортова“
и Месне заједнице Попинци и уз техничку
помоћ Шаховског клуба „Шимановци“,
одржан је екипни шаховски турнир. Уче
ствовало је шест екипа: Попинци/Голу
бинци, Шимановци 1 и 2, Деч, Инђија и
Пећинци, а играло се на три табле, уз
темпо 10 минута по грачу. Победили су
шахисти из Шимановаца.
Програм обележавања сеоске славе
припремљен је у сарадњи са Туристич
ком организацијом општине Пећинци,
Ловачким друштвом Попинци, ФК „Напре
дак“ и Удружењем жена „Попинчанке“.
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„ПРИЧАМ ТИ ПРИЧУ“ У ПЕЋИНЦИМА

Малени глумци причали бајке
заједно са публиком
Полазници Драмске секције Културног
центра, која функционише под покрови
тељством пећиначке локалне самоупра
ве, представили су се у среду, 27. јула,
на шеталишту у Пећинцима у оквиру
jавног часа који је симболично назван
„Причам ти причу“. У оквиру програма,
представили су се: једанаестогодишњи
Михајло Божовић из Пећинаца („Три пра
сета“), осмогодишња Дуња Гајић из
Сремских Михаљеваца („Алиса у земљи
чуда“), осмогодишњи Никола Гоголи из
Пећинаца („Палчић“), осмогодишња
Марија Гајић из Сремских Михаљеваца
(„Црвенкапа“), једанестогодишњи Игња
тије Тополски из Пећинаца („Петар Пан“),
тринаестогодишња Ана Гајић из Срем
ских Михаљеваца („Ружно паче“), једане
стогодишњи Лазар Ивковић из Карловчи
ћа („Мачак у чизмама“), деветогодишња
Ивона Бојанић из Пећинаца („Пепељу
га“), четранестогодишњи Јован Јовано
вић из Пећинаца („Пинокио“) и десето
годшња Вања Гајић из Сремских Миха
љеваца („Мала сирена“).
Јован Јовановић из Пећинаца, који већ
две године похађа секцију каже да му је
драго што има прилику да у свом месту
бесплатно похађа часове глуме.
– Пробе имамо сваке недеље током
трајања школске године на сцени пећи
начког Културног центра. Сваке школске
године имамо јавни час на којем прика
жемо знање које смо стекли током више
месечног рада. Бављење глумом ми је
помогло да стекнем више самопоуздања
приликом јавног наступа, али и да се
дружим и забављам, и тако креативно
испуним своје слободно време – рекао је
Јован.

Јавни час глуме на пећиначком шеталишту

Јавном часу су присуствовали и роди
тељи полазника који су и сами били део
наступа, а међу њима и Драгана Гајић,
Дуњина и Вањина мајка.
– Моје кћерке од ове школске године
похађају секцију и поносна сам што су
вечерас заједно са осталом децом пока
зале таленат са великом жељом да се
представе у што бољем светлу, што им је
и пошло за руком. Деца су својим насту
пима потврдила да се трудом и залага
њем могу направити велики успеси и
постићи самосвест о правим вредности
ма, а у исто време се забављати и дру
жити – каже Драгана.
Руководилац секције је студент позо
ришне и радио режије на Факултету
драмских уметности у Београду Слобо
дан Станковић из Пећинаца.
– Током ове школске године, полазни

ци су имали низ креативних и истражи
вачких задатака, а поред тога, на проба
ма смо се уз глуму бавили и дикцијом,
сценским покретом и техником гласа.
Њихов задатак је био да у своје име
испричају одабрану бајку, а претходно
смо их заједнички одабрали узимајући у
обзир њихов сензибилитет и интересо
вања. Посебност овог часа била је и то
што је и публика била део њиховог
наступа – истакао је Станковић и позвао
сву заинтересовану децу да се током
септембра упишу у драмску секцију.
Након завршеног часа, полазницима
су уручене дипломе за успешно савла
дане часове глуме у оквиру Драмске сек
ције током школске 2021/2022. године и
књиге, а потом је у холу пећиначког Кул
турног центра за полазнике и њихове
родитеље организован коктел.

Дечје културно лето улази у завршницу
У суботу, 22. и у недељу 23. јула, у
Доњем Товарнику, Брестачу и Суботи
шту били су у прилици да погледају три
интерактивне представе за децу - „Клов
новска олимпијада“, „Четири годишња
доба“ и „Пинокио у позоришту“.
Представе су организоване у оквиру
Дечјег културног лета које се реализује
под покровитељством пећиначке локал
не самоуправе, а директор Културног
центра Јован Деврња рекао нам је да
највећа културна манифестација за децу
у општини улази у саму завршницу.
– Програми за децу до сада су изведе
ни у 12 насеља наше општине. Ова
манифестација показује да су деца нај
вернија публика што нас обавезује да
наставимо са креирањем квалитетних
култ урно-уметничких, образовних и
забавних садржаја намењених управо
њима – истакао је Деврња.
Дечје културно лето реализује се у

сарадњи са Предшколском установом
„Влада Обрадовић Камени“ у Пећинцима
са свим подручним одељењима, основ
ним школама и месним заједницама, а

најмлађи су у прилици да током јула сва
ког петка, суботе и недеље погледају
представе на отвореном у центрима
насеља или у двориштима школа.

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

Нови дом за најбројније
ловачко друштво

Завршени су грађевински
радови на реконструкцији и
проширењу ловачког дома
у Карловчићу, а нови дом је
обишао председник Општине
Пећинци Синиша Ђокић зајед
но са председником Ловачког
друштва „Карловчић“ Мила
ном Степановићем.
У оквиру радова, порушена
је стара шупа која се нала
зила поред ловачког дома, а
сама зграда дома је доград
њом продужена за пет метара,
чиме је добијен знатно већи
простор у унутрашњости, каже
Степановић.
– Изграђен је нови санитар
ни чвор, замењена комплет
на кровна конструкција и на
објекту и на тераси, а и тера
са је продужена. Уграђена је
нова ПВЦ столарија, унутра
смо урадили кухињу и оставу,
а урађено је и комплетно спо
љашње и унутрашње уређе
ње објекта који ће, када буде
завршено и опремање новим
намештајем, у потпуности
задовољавати све потребе
нашег ловачког душтва. Ми
смо са 56 чланова најбројније
ловачко друштво у пећиначкој

Завршени радови на ловачком дому у Карловчићу

општини   и већи простор нам
је био неопходан – изјавио
је Степановић и захвалио се
општинском руководству што
је имало разумевања за потре
бе Карловчићанских ловаца.
Радови су извођени у неко
лико фаза, а укупна вредност
је око   три милиона динара,
које је из буџетских средстава
издвојила пећиначка локална
самоуправа.

Председник Ђокић је нагла
сио да су ловци најброније
удружење на територији пећи
начке општине и да локал
на самоуправа већ годинама
настоји да обезбеди пристојне
услове за рад свих 15 ловач
ких друштава.
– У овом тренутку у току
су радови на изградњи новог
ловачког дома у Брестачу, а
у Купинову је откупљена при

ватна кућа која се преуређује
у ловачки дом,  који ће Купин
ским ловцима обезбедити
адекватан простор за рад   и  
окупљање – рекао је пред
седник Ђокић и истакао да су
ловачки домови вишеструко
корисни објекти, јер их кори
сте и мештани за организацију
мањих прослава и окупља
ња,   као и друге организације
у насељу.

ПЕЋИНЦИ

Изборна скупштина Црвеног крста
У скупштинској сали Општи
не Пећинци 26. јула, одржана
је изборна скупштина Црве
ног крста Пећинци, на којој је
констит уисан нови сазив
скупштине ове организације
за мандатни период од 2022.
до 2026. године.
Чланови Скупштине иза
брани су на основу предлога
основних организација и
пов ер ен иш тав а
Црв ен ог
крста у насељима пећиначке

Детаљ са изборне скупштине

општине, а изабран је укупно
21 члан новог сазива.
За председник а Управног
одбора Црвеног крста Пећин
ци, такође на мандатни пери
од од четири године, изабран
је Жељко Ћирковић, за пот
председника Војислав Попо
вић, док су за чланове иза
брани Споменка Ракић, Ђор
ђе Смиљанић, Миленко Вели
кић, Душан Срећков и Маја
Максимовић. За чланове Над

зорног одбора изабрани су
Вер а Вел икић, Снежан а
Пет ров ић
и
Слоб од ан
Жежељ.
Седници је присуствовао и
секретар Црвеног крста Вој
водине Бошко Митрашино
вић, који је истак ао да је
Црвени крст у изузетно
тешким условима рада током
пандемије постигао огромне
резултате, посебно на пољу
доб ровољн ог давал аш тва

крви, социјалних програма и
имунизације становништва.
– У претходне четири годи
не у Црвеном крсту Пећинци
је дошло до апсолутног уна
пређења у организацији и
видим да то баш иде у добром
правцу. Верујем да ће у
наредном мандату бити још
много боље. Они, наравно,
треба да имају подршку и нас
као виших нивоа организова
ња и на нивоу општине – изја
вио је Митрашиновић и додао
да посебна захвалност за
успехе Црвеног крста иде
вол онтерима и стручним
сараднцима, али и органима
управљања.
Секретар пећиначког Црве
ног крста Гордана Коњевић је
нови сазив упознала са актив
ностима ове организације у
периоду од 2018. до 2022.
године, а на седници је усво
јена и Стратешка оријентаци
ја Црвеног крста Пећинци за
период 2022-2026. године.

ОПШТИНА ИРИГ

3. AVGUST 2022.
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Утврђена локација за градњу
пречистача отпадних вода

Одлуку о доношењу изме
на и допуна Плана генералне
регулације насеља Врдник,
које је урадило ЈП Завод за
урбанизам Војводине донели
су одборници иришке скуп
штине једногласно, на седни
ци која је одржана 29. јула.
Ове измене, као и разлоге
за њихово доношење, а пре
свега је реч о утврђивању
новог локалитета за изградњу
постројења за пречишћава
ње отпадних вода у Врднику,
одборницима је образложио
Оливер Огњеновић, начелник
Општинске управе Општине
Ириг.
– Имали смо један велики
посао пред собом, с обзиром
на то да је било потребно у
веома кратком времену утвр
дити оптималан локалитет с
којим бисмо ушли у процес
исходовања
грађевинских
дозвола, као и обезбеђива
ње финансијских средстава
која су била планиарана у
буџету. Наравно, за ову капи
талну инвестицију било је
неопх одно добити и сагла
сност надлежних републичких
и покрајинских институција,
ту првенствено мислим на
Завод за заштиту природе.  
Кроз израду овог планског
документа је испоштована
сва процедура и добијене све
неопх одне сагласности јавних
предузећа, посебно Завода за
заштиту природе  -  указао је
начелник Огњеновић.
Локалитет за изградњу
будућег пречистача,   који је
предвиђен у овом планском
документу, налази се на пар

Оливер Огњеновић

цели  5322/2  у Врднику и јав
на је имовина Општине Ириг.
Реч је о површини од 1,3 хек
тара.
– Овим планом, како бисмо
уштедели време, дефинисали
смо директно спровођење и
његову примену, а паралел
но са израдом овог планског
документа кренули смо и у
израду пројектно û техничке
документације -  истакао је
Оливер Огњеновић.
Постројење за пречишћа
вање отпадних вода трети
раће употребљене воде како
од становништва, укључујући
станове, тако и малу привре
ду и индустрију.
Планирана је изградња пре
чистача у две фазе: капацитет
постројења ће бити за укупно
20.000 становника, а у првој
фази се планира изградња
постројења  за 10.000 станов
ника, при чему ће неки објек

Канал Кудош

ти као што је пумпна станица,
објекат за дехидрацију муља,
упрвна зграда и пратећи
објекти бити фактички у првој
фази дефинисани и изгра
ђени комплетно. Сви базени
будућег постројења ће бити
делимичо укопани, а изнад
базена се планира изградња
погонског дела објекта са нео
пходном опремом.
Оно о чему се водило рачу
на приликом израде овог
планског документа је макси
мална заштита   природе, те
је планирано да постројење
има један заштитни зелени
појас како би се негативно
деловање пострјења,   у виду
буке и непријатних мириса,

на животну средину свело на
минимум.
Дефинисано   је да реципи
јент, односно водопријемник
за будуће пречишћене отпад
не воде и будући пречистач
буде поток Кудош, који даље
у свом сливу иде ка акумула
цији у Павловцима.
Ова капитална инвестици
ја је од значаја,   не само за
грађане и општину Ириг, као
и за заштиту животне среди
не, већ и   за румску општину
будући да се Павловачко језе
ро налази у румској општини.
Према процени, вредност
ове капиталне инвестиције је
два милиона евра.
С. Џакула

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ

Драгана Кијачки
директоркa „Комуналца“
Одборници Скупштине општине Ириг су на
седници одржаној 29. јула, на место в. д.
директора ЈП „Комуналац“ Ириг именовали
Драгану Кијачки, мастер економисткињу.  Пре
тога су  констатовали оставку доскорашњег в.
д. директора овог предузећа Милана Новкови
ћа. Такође, поново је на место в. д. директора
Центра за социјални рад именована Мира
Радуловић, дипломирана правница.
На овој скупштинској седници су дате и
сагласности на статуте ДУ „Дечија радост“

Ириг и Српске читаонице у Иригу. По речима
директорке Српске читаонице у Иригу Вере
Новковић, Статут ове установе је требало
ускладити са најновијим изменама Закона о
култури и Закона о библиотечко – информаци
оној делатности из 2021. године.
Исто важи и за ДУ „Дечија радост“, која је
била у обавези да у року од шест месеци уса
гласи свој Статут, организацију и начин рада
са новим Законом о основама система обра
зовања и васпитања.
С. Џ.

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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НОВА ОДЛУКА
О ПАРКИРАЛИШТИМА

Више паркинг
места за инвалиде
Одлука о јавним паркиралиштима
и паркирању донета је на 24. седници
Скупштине општине Рума, а ова одлу
ка има и део који се односи на паркинг
места за возила особа са инвалиди
тетом. Тим чланом је регулиасно да
Општинско веће својим решењем од
ређује паркинг места за ову категорију
учесника у саобраћају. Категорије осо
ба са инвалидитетом, које могу кори
стити таква паркинг места утврдило је  
својим актом Одељење за друштвене
делатности Општинске управе. Особе
са инвалидитетом од ЈП „Комуналац“, у
чијој надлежности је ова област, добија
знак за означавање возила.
Одељење за друштвене делатности
је донело ново решење, које поред ра
није утврђених категорија инвалидних  
лица која ово право остварују, право
проширује и на ратне и мирнодопске
војне инвалиде и цивилне инвалиде
рата од прве до четврте групе, као и
особе оболеле од дистрофије, пара
плегије, квадриплегије, церебралне
парализе и мултиплекс склерозе, која
за кретање користе инвалидска коли
ца. Ранији корисници су још инвалиди
са најмање 80 одсто инвалидности,
особе са најмање 60 одсто телесног
оштећења доњих екстремитета и кар
лице, слепа лица са најмање 90 одсто
оштећења вида, лица на дијализи која
својим возилом иду на дијализу, као и
родитељи или стараоци инвалидне де
це са истим оштећењима, под условом
да похађају школу или факултет, да су
смештени у установу за дневни бора
вак или да иду на рехабилитацију или
редовни лекарски третман.
Одељење за друштвене делатно
сти ће убудуће утврђивати испуњеност
прописаних услова и инвалидним ли
цима издавати решење о признавању
права на бесплатно коришћење пар
кинг места за возила особа са инвали
С. Џ.
дитетом.
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„САГАЛ“ КРАЉЕВЦИ

Сарадња за
гасификацију компаније

Обилазак „Сагала“

Kомпанији Д.В.А. „Сагал Аграр” у
Kраљевцима бави се производњом
поврћа, као и увозом и извозом воћа и
поврћа. Kомпанија је основана још дав
не 1992. године, а имајући у виду потре
бе тржишта у Србији и земљама у окру
жењу за биолошки здравом храном, „Са
гал“ се 2008. године одлучује за произ
водњу поврћа у заштићеном простору.
У компанији Д.В.А. „Сагал Аграр“ се
одвија хидропонска производња пара
дајза по највишим стандардима, подра
зумева гајење на вештачкој подлози, уз
потпуну контролу климатских фактора у
пластенику и могућност компјутеризова
не исхране биљака. Kомпанија снабдева
највеће трговинске ланце парадајзом.
Тренутно запошљава 38 радника и њихо
ва производња и потреба за радном сна
гом је у порасту.
Ову компанију је недавно са сарадни
цима посетила председница Општине

Александра Ћирић, а посета је везана и
за најаву будућих радова.
– Реч је о заиста озбиљној фирми која
се бави производњом поврћа, првен
ствено парадајза који се дистрибуира у
све велике трговинске ланце у нашој
земљи. Они до сада нису имали никакву
помоћ и подршку, као и сарадњу са
Општином. Сада су нам се обратили за
помоћ, јер желе да имају прикључак на
гас, пошто за грејање пластеника кори
сте биомасу. Ми ћемо им изаћи у сусрет
и урадити оно што је наш део, односно
ЈП „Гас -Рума“ -  рекла је Александра
Ћирић.
ЈП „Гас-Рума“ ће урадити гасификаци
ју до самог објекта, док ће компанија
урадити прикључак. На тај начин се и
подстиче и помаже рад привредника у
румској општини. Увођење гасне мреже
је планирано до новембра ове године.
С. Џакула

ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА РУМА

Бесплатна анализа земљишта

Већ осму годину заредом лок ална
самоуправа  финансира анализу земљи
шта за 2.200 узорака.
– Пољопривредни произвођачи који
имају обрадиво пољопривредно земљи
ште на територије румске општине, без
обзира на место становања, битно је да
су парцеле у нашој општини, испуњавају
услов за бесплатну анализу земљишта.
Узорковање земљишта   се обавља по
скидању усева са парцеле,  а после ура
ђених анализа се даје препорук а за
ђубрење за културе које се планирају
сејати у наредне четири године -  каже
Снежана Мушицки, стручна сарадница
за лабораторијска испитивања.
Анализе основне плодности земљи

шта подразумева анализу киселости
земљишта,   укупних карбоната, хумуса,
укупног азота, влаге, лакоприступачног
фосфора и калијума у земљишту.
Узорковање за ратарско – повртарске
усеве се обавља на дубини до 30 центи
метара, а за воћарско – виноградарске
културе на дубини до 30 центиметара и
од 30 до 60 центиметара.
Од више појединачних узорака се пра
ви један просечан и довољан је око кило
грам за агрохемијску анализу. Пољопри
вредни произвођачи који нису узоркова
ли парцеле и немају анализу земљишта
најмање једном у четири године неће
моћи остварити право на субвенције.
Сви пољопривредници који имају пар

целе на територији румске општине  
имају право на бесплатну анализу, док
сви остали којима су парцеле ван тери
торије општине плаћају анализу 2.500
динара по узораку.
Приликом доношења узорака попуња
ва се захтев за анализу. Узорци се могу
доносити до 1. децембра ове године у
агрохемијску лабораторију Пољопри
вредне стручне службе Рума која се
налази у Железничкој улици бр. 12.
Реч је о акредитованој   агрохемијској
лабораторији, која има овлашћење за
рад Управе за земљиште Министарства
пољопривреде, водопривреде и шумар
става.
С. Џакула
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ПЈАЦЕТА „МАЛА ФОНТАНА“

Завршетак радова
крајем септембра
Радови на комплетном уређењу пјацете
код мале фонтане у самом центру града
започели су 20. јуна, а рок за њихов завр
шетак је 90 дана. Радове који су у току,
обишла је 27. јула председница Општине
АлександраЋирић,којајеподсетиладаје
у фебруару расписан конкурс за извођача
радова на уређењу пјацете „Мала фонта
на“.

Гради се претоварна
станица за отпад
У близини азила у Руми у току су ра
дови на изградњи претоварног платоа,
односнотрансферстанице,којисегради
у у складу са потребама за одвожењем
смећанаРегионалнудепонију,попотпу
ном затварању старе градске депоније.
Радовисузапочели14.јула,арокзањи
ховзавршетакје22.август.
Вредност пројекта је око 9,2 милиона
динара,обезбеђенасууопштинскомбу
џету, а реализује их фирма „Борад“ из
СремскеМитровице.Платоћеобухвата
ти око 900 квадратних метара, а са три
странећебитиограђензидовимаодта
козванихлегобетонскихблокова,шири
не 60 центиметара, који се могу, према
потреби,преноситиипомерати.
Председница Општине Алексан
дра Ћирић је заједно са директором
ЈП „Комуналац“ Рума Драганом Пани
ћем, обишла ову локацију 29. јула, где
је информисана да се радови одвијају
предвиђеном динамиком. Према плану,
смеће из контејнера запремине од пет
кубних метара ће носити аутоподизач у
аброл контејнере знатно веће запреми
не,којићесеподизатинаспецијалново
зилоиодноситинаРегионалнудепоније
„Срем – Мачва“. У једној тури је могуће
пренети смеће из минимално 12 контеј
неразапреминеодпеткубика.
–Овајпретоварниплатоћеимативи

шеструку намену и биће користан у на
шемпроцесузаштитеживотнесредине.
ЗатворилисмоглавнуГрадскудепонију,
као и неколико дивљих депонија у бор
бизачистијуизеленијуРуму.Једандео
ће бити одвојен и за рециклажу смећа,
односно да се одвоји смеће које се мо
жедонеклеискористити.Имамоуплану
данареднегодиненабавимоидробили
цузаситњењеграђевинскоготпада,који
ћемомоћидаискористимозанасипање
путеваизаизградњуреклајепредсед
ницаЋирић.
КадајеречоГрадскојдепонији,онаје
у процесу рекултивације који ће трајати
неколикогодина.
–Битноједајеоназатворенаиједино
штоједозвољенојестедаседеоземље
одвози, што је добро за процес рекул
тивације,данебидошлодоексплозије
метана и штетних гасова. Наредних не
коликогодина,депонијаморадасепре
свлачи земљом, како би се ослободили
штетни гасови, да би након тога дошло
досадњедрвећакојећепотпуноочисти
тиземљу.Послетогасеравнаповршина
истворићесеједанзеленипростор.Тоје
једанозбиљанидуготарјанпроцес,али
сенадамодаћесесверешитиунаред
них неколико година  истакла је пред
седницаЋирић.
С. Џакула

ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА РУМА

Уговори за нове количине дрва
Имајући у виду велику потражњу за
дрвимаусусретнеизвеснојзимиигреј
нојсезони,уОпштинскомудружењупен
зионерапонудилисудодатнумогућност
занаручивањедрва.
–Поштојевеликапотражњазадрви
маинемаихдовољнонатржишту,цена
имјекоригованаисадаје10.500динара
по кубном метру  каже Светислав
Дамјанчук,председникУдружења.
Оваценаважидо15.септембра,када
јеидатумзаиспорукудрва.
Садобављачемједоговоренода,ако
тадаценабуденижа,грађанимакојису
већуплатилиновацзадрвабисевраћа
ла разлика у цени, а ако би цена била
виша,тадасенебимењала.Тозначида

би они који су уплатили новац за дрва
добили по овој цени од 10.500 динара,
бездодатнихдоплата.
Пријава за куповину дрва је започела
27.јулаитрајаћедо10.септембра,док
би 15. септембра грађани добили огрев
накућнуадресу.
Подсетимо,удецембрупрошлегодине
Општинско удружење пензионера Рума
јеуговаралоогревзаовугодинуитадаје
уговорено 1.000 кубних метара дрва и
120тонаугља.
До сада је испоручено 800 кубних
метара дрва и половина уговорених
количинаугља,аостатакћепензионери
којисусетадајавили,добитидополови
неавгуста.
С. Џакула

– Уређујемо и овај леп простор, оазу
мираусамомцентралномградскомјезгру,
где је више деценија постојала пјацета са
маломфонтаном.Нажалост,зубвременаје
учиниосвоје,такодајепросторзапуштени
требало га је реконструисати. Тако ћемо
поновоиматилепоуређен,зеленипростор
окружен стамбеним зградама, где ћемо
моћидаседимо,какосмотоиранијеволе
ли да радимо  рекла је председница
Ћирић.
Поредзеленихповршина,наовојпјацети
ћесепоставитиклупезаседење,ауцен
тралномделућебитиизграђенановафон
тана. Вредност радова, који иду планира
номдинамиком,износи24милионадина
ра.
– Ако будемо имали лепу, топлу јесен,
свакакоћемокрајемсептембраиматипри
ликудаовдеседимоиуживамоулепоуре
ђеномпросторукажеАлександраЋирић.
Извођач радова је београдска фирма
„Асинг“.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Постављени
ЛЕД екрани
Какојеинајављено,уоквирусвеобухват
них радова на уређењу зграде, али и уну
трашњости Културног центра, постављени
су и ЛЕД екрани. То је, уједно, и најава
почеткадругихрадованаобјектуКултурног
центра, који од отварања, 1986. године,
није имао озбиљнијих радова на одржава
њу.
Следе радови на реконструкцији крова
који прокишњава, а ускоро и постављање
новихседиштаизаменаподаувеликојдво
рани. Планирано је постављање нових
мермернихплочанаулазууобјекат,каои
кречењезграде.
За репарацију седишта и замену пода у
великојдвораниједобијеноседаммилиона
динарапрекопројекта„Градовиуфокусу“,
док лок ална самоуправа учествује са
додатнихчетиримилионадинаразаостале
радове.
С. Џ.
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ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Kупци на одмору,
продавци се жале на сушу
Протекли четвртак  је био главни пијач
ни дан у Старој Пазови. Први утисак који
смо стекли доласком на зелену пијацу,
некада омиљено место окупљања  Ста
ропазовчана , јесте мањи број купаца и
веће цене неког поврћа. Продавци су се
жалили  на сушу и нису били задовољни
пазаром. Пазовчани   углавном купују
свеже поврће и воће за дневне потребе
и не жале се на цене.
Парадајз је поскупео и коштао је   од
100 до 220 динара за килограм, бели лук
400, црни 60, кромпир 80, тиквице 60
динара. Брескве и нектарине су имале  
цену од 30 до 150 динара, шљиве су про
давали за 80 динара. Kајсија више и није
било . Kупине су коштале  800 , малине
700 а боровнице 1000 динара. Грожђе је
имало цену од 200 динара. За лубенице
је требало издвојити 30, а за диње 60
динара по кг.
Сиреви на старопазовачкој пијаци су
имали  цену од 400 динара за килограм
па на више, јаја су продавали за око 16
динара, пилетина је коштала 380 дина
ра, месната  сланиница 1100 динара, док
је за домаће ситне колаче било потребно
издвојити хиљаду динара.
Д. Г.

ВОЈКА

Одржана
Фијакеријада

У недељу, 24.јула је у Војки
је одржана 2. по реду Фијаке
ријада поводом так озване
Партизанске славе.   На тере
нима Kоњичког клуба „Сре
мац“ окупио се велики број
љубитеља коња, а пред број
ном публиком учешће у Фија
керијади узели су такмичари
из целе  Војводине.
Такмичило се у вожњи пре
цизности двопрега и четворо
прега, а у овој дисциплини
опробала су се и деца возачи.
Одржан је и меморијал „Јован

Инђић“ посвећен трагично
настрадалом члану коњичког
клуба из Војке, након чега је
пред публиком одржана реви
ја двопрега и четворопрега.
Пре Фијакеријаде, положени
су венци на споменику палим
Војчанима у Другом светском
рату, док је у холу Дома култу
ре током викенда постављена
изложба сликара и вајара из
овог села. Kао и за сваку „Пар
тизанску славу“, у центру села
је био смештен рингишпил и
незаобилазни колачари. Д. Г.

СТАРА ПАЗОВА

Повећава се број
оболелих од ковида

Предах између два таласа
ковид инфекције јако кратко
је трајао. Поново долазимо
до бројева који упућују на
брзо ширење вируса у попу
лацији – у последњој недељи
јула,   30 процената тестира
них пацијената у старопазо
вачкој средини било је  пози
тивно.
У првој половини јуна, реги
стровано је осам заражених,
док се у првих 15 дана јула тај
број попео на 166, истакла је
др
Снеж ан а
Табак ов ић,
директор Дома Здравља „Др
Јован Јовановић Змај“.

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

Протекле недеље забеле
жено је и пет случајева зара
зе код деце са врло благим
симптомима, која су корону
добила углавном од укућана.  
Лек ари и даље савет ују
опрез, посебно на градским
базенима и купалиштима,
избегавање већих окупљања,
ношење маске, која је и даље
основна препоручена мера.
Вакцинација се у старопа
зовачкој Општини углавном
врши четвртом дозом, док
интересовање за прву дозу
вакцине скоро да и не посто
ји. 
Д. Г.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
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НОВА ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА

Инђија постаје српска Кападокија

Представници Туристичке
организације општине Инђија
претходна три месеца водили
су разговоре са представници
ма туристичке области Капа
докија а све у циљу формира
ња нове туристичке атракције
у Инђији. Како је за М новине
потврдио директор Туристичке
организације општине Инђија
Милан Богојевић, план је да се
у општини Инђија, тачније на
локацији Крчединске аде,
направи „Српска Кападокија”.
– На првом састанку, одржа
ном 25. маја у Анкари, покре
нули смо питање сарадње и
са директором туристичк е
области Кападокија и разгова
рали смо о тој врсти сарадње,
уједно, и о моделу који би био
примењив у Србији-  истиче
Богојевић.
Он додаје да би то био вели
ки подухват значајан за даљи
развој туризма у тој сремској
општини.
–   Кападокија је законом
одредила да не могу подизати
више од 150 балона у исто
време. Они су тај број балона
знатно премашили и врло су
заинтер ес ован и за нове
дестинације и искоришћавање
постојећих ресурса, каже
Богојевић.
Он је истакао да би подиза
ње око 20 балона изнад Крче
динске аде могло да буде нај
већа туристичка атракција, не
само у Инђији, већ у читавом
региону у 2023. години.

Милан Богојевић

– У плану Туристичке орга
низације општине Инђија за
наредну сезону је и набавка
адекватног катамарана којим
би се туристи превозили од
Крчедина до Крчединске аде.
На овај начин бисмо успели у
потпуности да облик ујемо
један занимљив излет и доби
јемо потпуно нови туристички
производ конкурентан и на
међународном тржишту, обја
шњава Богојевић.
Директор туристичке орга
низације је потврдио да се
преговори настављају 25.
августа када у Инђију, поред
предс тавн ик а
Капад ок ије
долази још девет представни
ка турских туристичких аген
ција и организација са циљем
да у будућности Инђија угости
што већи број туриста из Тур
ске.
– Туристима из Турске наша

Илустрација „Српске Кападокије“ на Крчединској ади

земља је изузетно привлачна
природе. Такође, привлаче их
и наша гастрономија и винске
руте, али оно што јесте адут
општине Инђија, то је наша
испреплетана историја са
Османским царством. Почев
ши од легенде да име Инђија
носи порекло од речи Икинди
ја (Ићиндија), што је термин за
попод невн у молит ву код
муслимана, преко највеће бит

ке у 17. веку на овим просто
рима између Османског и Све
тог римског царства до очува
них хамама у Старом Сланка
мену. Све ово говори о прису
ству Турске у Средњој Европи- 
објашњава директор Тури
стичке организације општине
Инђија и додаје да су турски
туристи заинтересовани да
посете сва та места.
М. Ђ.

ИНЂИЈА

Настављени радови на новој хали

Радови на завршетку нове
спортске хале у Инђији поче
ли су пре две недеље и  одви
јају се предвиђеном динами
ком. Како је на састанку
Система 48 у Инђији, одржа
ном у петак, 29. јула, истакао
начелник Одељења за при
вреду и инвестиције општине
Инђија Драган Иброчић, у
току су радови на партерном
уређењу.
– Партнерно уређење изво
ди се уз саму спортску халу и
преко пута објекта. Тренутно
су у току земљани радов и
припрема терена за изградњу
паркинга. Паралелно са овим
радовима, припрема се меха
низација за изградњу дија
фрагме, односно антифил
трационе завесе, која је пред
услов за наставак радова на

Настављени радови на новој хали

самом објекту-  објаснио је
начелник Одељења за при
вреду и инвестиције.
Иброчић је подсетио да је
изградња објекта почела
2008. године и да је, до сада
уложено 11 милиона евра.

Шест милиона је неопх одно
како би се окончали радови и
хала почела са радом, а рок
за завршетак је две године.
Иначе, председник Владе Вој
водине Игор Мировић и пред
седник Општине Инђија Вла

димир Гак су 23. марта оби
шли нову спортску халу у
Инђији   и тада је потврђено
да ће Покрајинска влада
завршити и последњи проне
верени пројекат бивше покра
јинске администрације у Вој
водини, за шта су припреми
ли  финансијску конструкцију.
Председник Владе Војводине
Мировић је потврдио да ће у
наредне две године са више
од 680 милиона динара улага
ња ставити овај објек ат у
функцију. Председник Општи
не Инђија Владимир Гак више
пута истакао је да је заврше
так изградње нове спортске
хале од великог значаја за ту
локалну самоуправу те да ће
коначно бити стављена тачка
на реализацију поменутог
пројекта.
М. Ђ.

18

ДРУШТВО

M NOVINE

3. AVGUST 2022.

КРЧЕДИН

Нови бунар решиће проблем
недостатка воде

Мештани Крчедина неколи
ко дана блокирали су главне
сеоске саобраћајнице неза
довољни честим рестрикци
јама воде. Екстремне темпе
ратуре условиле су ванредно
велику потрошњу воде што је
довело до пада нивоа у ре
зервоарима воде у сеоским
бунарима и у таквој ситуаци
ји пумпе су аутоматски пре
кидале водоснабдевање. Да
би се тај проблем решио, у
недељу, 31. јула у сеоском
Дому културе организован је
састанак којем су присуство
вали председник Општине
Инђија Владимир Гак, дирек
тор Јавног комуналног пред
узећа „Водовод и канализа
ција“ Драгољуб Трифуновић
као и инжењери и техничка
лица у поменутом предузећу.
Мештани Крчедина имали су
прилику да постављају пита
ња првом човеку поменуте
Општине, који их је известио
да је у петак, 29. јула, распи
сана јавна набавка за пројек
товање бунара Б5 у Крчедину,
а упоредо ће бити исходова
на и неопходна грађевинска
дозвола како би се кренуло
са бушењем бунара. Према
Гаковим речима, очекивања
су да ће бунар који ће задо
вољити потребе корисника
у Крчедину бити завршен до
октобра текуће године.
– Евидентно је да постоји
проблем у Крчедину. Прошле
године, рестрикције су биле
по сат, сат и по времена у су

Састанак Владимира Гака и мештана Крчедина

шним периодима и нико није
могао да претпостави да ће
овог лета у великој мери бити
повећана потрошња. И вре
менске прилике у претход
них месец дана допринеле
су да дође до нестанка воде
и по неколико сати. Појавио
се проблем и ту смо да га за
једнички решимо, али он не
може да се реши за три дана- 
објашњава Гак.
Он додаје да је најбитније
да су у року од неколико дана
реаговали и да ће се ускоро
кренути радови на бушењу
новог бунара.
– Крчедин ће добити још је

дан бунар и тиме ћемо реши
ти проблем водоснабдевања
за наредних 15 година. Крче
динци су са правом огорчени
и љути јер је тешко бити без
воде по високим температу
рама. Једино решење је бу
шење новог бунара и на тај
начин ћемо решити ову си
туацију-  рекао је председник
Општине Инђија.
С обзиром на то да ће но
ве количине воде бити обез
беђене у октобру ове године,
мештани Крчедина питали
су Гака на који начин ће до
маћинства
функционисати
током августа. Јавно кому

нално предузеће „Водовод
и канализација“ редуковаће
водоснабдевање у ноћним
сатима, од поноћи до 5 сати
ујутро како би се избегле ре
стрикције током дана.
– Видећемо како ће то
функционисати и чули сте да
ако то не буде дало резулта
та, доћи ћу поново за неколи
ко дана у Крчедин да видим
шта можемо даље урадити.
Проблем постоји и решићемо
га, није ни први ни последњи- 
рекао је Гак и још једном апе
ловао на рационалнију потро
шњу воде.
М. Ђ.

РРА СРЕМ

Јавни позив за стандардизоване
услуге менторинга
До 12. августа је отворен јавни позив
за спровођење стандардизоване услуге
менторинга, а сва потребна упутства и
обрасци су заинтересованима доступни
на електронским странама Развојне
агенције Србије као преко акредитова
них регионалних развојних агенција (АР
РА), међу којима се налази и Регионална
развојна агенција Срем са седиштем у
Руми.
Овај јавни позив се објављује у складу
са програмом Министарства привреде –
Стандардизовани сет услуга (ССУ) за
микро, мала и средња предузећа и пред
узетнике за текућу годину, а који се реа

лизује преко акредитованих регионалних
развојних агенција. Услуге се дају у циљу
пружања подршке несметаном развоју и
смањења броја неуспешних привредних
субјеката и задруга, кроз пружање свео
бухватне и благовремене подршке кори
сницима.
Процес менторинга се одвија по мето
дологији РАС, развијеној у сарадњи са
Јапанском агенцијом за међународну
сарадњу (ЈИЦА). Менторинг подразуме
ва услуге као што су дијагностиковање
како би се разумела тренутна ситуација
у привредном субјекту, помоћ у припре
мању развојних активности и пројеката,

саветовање за приступање фондовима,
новим технологијама, припремање кре
дитних апликација...
Заинтересовани подносе пријаве у три
категорије: новоосновни привредни
субјекти не старији од три године, посто
јећи, који су регистровани пре јула 2019.
године и задруге. Kрајњи рок за заврше
так пружања стандардизоване услуге
менторинга је 31. децембар.
Укупан буџет по овом јавном позиву је
шест милиона динара, а за пружање
услуге је опредељен бруто износ од
2.000 динара по сату.
С. Џ.
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Традиција дуга шест и по деценија

Последњег викенда у јулу
Баноштор је био домаћин 65.
Дунавске, односно ТИД рега
те. Реч је о традиционалној,
међународној, спортско –
рекреативној, кајак, кану и
веслачкој регати. Лепо време
ишло је на руку учесницима
регате и организаторима. У
просеку се учесници задржа
вају један дан на стајалишти
ма, а око 43 километра пређу
дневно.
– У Србији није популарна
толико регата, али је Србија
свакако један од оснивача.
Покушвамо на све начине да
привучемо људе. Нама није
циљ да дођемо у Баноштор
данас, а сутра наставимо ка
Новом Саду, него да се и
одавде људи прикључе и
наставе да веслају са нама.
Навикли смо и на ове високе

Саша Миловановић

температуре. Има људи који
су и одустали, али ових 130
учесника је издржало, рекао
је Дејан Јовановић из   бео

СТАРИ БАНОВЦИ

градског Кајак клуба „Српски
веслачи“, организатор регате.
Међународна регата крену
ла је из Немачке и иде све до
луке „Свети Ђорђе“ у Руму
нији. Има 130 учесника из
Немачке, Аустрије, Словач
ке, Мађарске, Хрватске,
Бугарске, Румуније, Швајцар
ске, Француске, Канаде и
Србије.
– Атмосфера је сјајна,
гостопримство је на високом
нивоу и захваљујем се дома
ћинима на разумевању и
подршци, изјавио је Предраг
Богдановић, секретар Одбо
ра за туризам кајак ашког
савеза Србије.
Регата траје 75 дана, кре
нула је 25. јуна из Инголшта
та, а завршава се на обали
Црног мора у Румунији првог
викенда у септембру. У Срби

„Дунавске авантуре 2022“

Смех, граја, песма и дружење свих генерација,
слика је Међународне веслачке регате „Дунавске
авантуре 2022“, која је од петка, 29. јула до неде
ље, 31. јула одржана у Старим Бановцима. Више
од 100 учесника из Србије, Босне, Хрватске, Бу
гарске и Румуније окупило се последњег јулског
викенда у чувеном кампу Пустолов и дружило на
Дунаву.
Тродневна манифестација, којка је одржана по
15. пут, налази се у календару Рафтинг савеза Ср
бије, а уврштена је и у календар Туристичке орга
низације Србије.
Регата има за циљ да промовише веслачки
спорт у општини Стара Пазова, пре свега код мла
дих, али и промовисање туристичких потенцијала
приобаља. Носилац пројекта је Kлуб екстремних
спортова „Пустолов “ из Старих Бановаца.
Д. Г.

ји се задржава 18 дана.
– У нашем Баноштору је
присутно око 150 гостију, а то
је 150 задовољних посетила
ца, што је туристички гледа
но, веома важно за нашу
општину, сматра   Саша
Миловановић, члан Општин
ског већа Беочина.
За учеснике регате је у
недељу, 31. јула организова
на вечера на обали Дунава
са храном, која је аутентична
за ово поднебље. Они су
нешто раније пристигли и
разапели шаторе, уживајући
у лепотама реке. Поред при
јатног поподнева у природи,
запевало се уз гитару, а
сусрет различитих култура
представљао је несвакида
шњи угођај.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић
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ДО КРАЈА ГОДИНЕ СЕ ОЧЕКУЈЕ ПОЧЕТАК РАДОВА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

Модеран и функционалан објекат
за пацијенте и запослене

Реконструкција и доградња Опште
болнице у Сремској Митровици, требало
би да почне до краја године, а цео по
сао који ће се финасирати преко Канце
ларије за јавна улагања износиће око 45
милиона евра. Новим пројектом, који ће
се реализовати у неколико фаза, а који
је финансира Град Сремска Митровица,
здравствени комплекс биће проширен
са 22.000 метара квадратних на близу
40.000 квадратних метара. У оквиру овог
пројекта ће се реконструисати хирушки
блок, породилиште, гинекологија, као и
интерно одељење, док ће стара зграда
болнице, која датира из 1826. године, по
стати административни део ове здрав
ствене установе. Како каже примаријус
доктор Драган Малобабић, в.д. директо
ра Опште болнице, током ових радова
здравствена установа ће функциониса
ти нормално.
Упркос свим улагањима, поједини
објекти у болничком кругу су дотраја
ли и захтевају обнову, јер су грађени у
различитим периодима током два века.
Најстарија зграда болнице датира из
времена Аустроугарске, коју су зидали
аустроугарски војници, а најмлађа је са
зидана пре 26 година.

Четврта
у Србији
Општа болница у Сремској Митрови
ци, једина је болница у Сремском окру
гу. Са 325.000 осигураника налази се
на четвртом месту по броју осигураних
лица у Србији. Здравствену помоћ пру
жа и 60.000 интерно протераних и
расељених лица, 7.000 миграната и око
2000 осуђених лица. Болница има 513
кревета.

Др Драган Малобабић

– Прву фазу ће чинити измештање
одељења из најстаријег објекта. У њему
се налази одељење интерног које има
106 постеља, ту је неурологија као и две
интензивне неге-кардиолошка и неуро
лошка, али и одељење за негу тешких
пацијената. Та зграда ће прва бити напу

Мало уморни од
борбе против ковида
– Велики број здравствених радника
пропустио је да користи годишњи
одмор из 2020. године, због пандемије
корона вируса. Међу њима сам и ја.
Сада користимо одмор из прошле

године. Видимо да број заражених
расте и да ћемо ускоро имати пацијен
те који ће лежати, али смо спремни
иако смо мало уморни-  говори др
Малобабић.

штена и у њу ће бити усељена админи
старција и рачуноводство болнице- гово
ри примаријус др Малобабић.
Након рушења два монтажна објекта
и једне зграде од чврстог материјала, на
том месту изградиће се зграда сличних
габарита, у којој ће бити смештена нај
већа служба болнице, а то је служба ин
терне медицине.
У згради у којој је породилиште, до
даће се један објекат и у њему ће бити
нова порођајна сала као и једна опера
циона. Породилише, дечје одељење и
гинекологија добиће сасвим нови изглед
након реконструкције, а све собе у поро
дилишту биће двокреветне са тоалети
ма.
– Свим нашим суграђанкама, пружи
ћемо смештај који ће бити на квалитету
исти као и код њихових кућа-  каже др
Малобабић додајући да је у плану да се
дозида један објекат који ће припадати
Дому здравља а то је Хитна помоћ, ко
ја се сада налази у Диспанзеру на Сави.
С. Костић
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РУМСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Концерт „YU групе“ и
предавање о обичају краљице

Концерт YU групе

С обзиром на велике радове на рекон
струкцији зграде Завичајног музеја, ова
установа културе је за Културно лето при
премила само два програма и оба ће се
одржати у Културном центру.  Тако је у са
радњи са АНИП „Бранко Радичевић“ 25. ју
ла  реализован први програм, а то је пре
давање из области етнологије „Краљице,
обичаји, нематеријално културно насле
ђе“, о чему су говорили Јелена Арсеновић,
виши кустос етнолог Завичајног музеја Ру
ма, и Петар Поповић, шеф АНИП „Бранко
Радичевић“ Рума.
Управо захваљујући ангажману Петра
Поповића и АНИП – а „Бранко Радичевић“,
овај стари обредни обичај краљице је отрг
нут од заборава и од 2015. године се одр
жава на други дан Духова. Краљице, одно
сно девојке, су готово увек ишле на Духове
(Свете Тројице) и тада су их домаћини при
мали у своја дворишта, где су после отпе
ваних песама добијале разне дарове.
– У неким крајевима ово је била прилика
да „краљице“ погледају где има који момак

Концерт ГБТ

за женидбу, а и да им ово буде својеврсна
промоција. Још је Вук Стефановић Кара
џић забележио њихово постојање у Срему.
Од  1. јуна 2015. године „краљице“ , а то су
чланице нашег ансамбла, поново су кре
нуле Румом. Обилазиле су домаћинства и
установе као и све оне који су их позивали
у домове. Циљ је био да се обичај врати у
народ и да се преноси на млађе генераци
је, те да своју традицију са поносом сачу
вамо - истакао је Петар Поповић.
Поповић је овај обичај, пре поновног
увођења, истраживао три године, а по
лазна основа је била једна песма и једна
фотографија које су помогле да се обичај
веже за Срем и Руму. Краљице предста
вљају поворку девојака обучених у најлеп
ше ношње. Закићене су   дукатима, а ме
ђусобно су подељене по улогама.   То су
краљеви, краљице, горњи певачи, доњи
певачи, барјактари и краљичица као цен
трална  личност целе поворке. Оне проно
се благослов који им је свештеник дао. Ка
да крећу у поворку краљице долазе прво

у цркву, причешћују се, добијају благослов
од свештеника и даље тај благослов про
носе по заједници.
Локална самоуправа је подржала про
јекат „Краљице“, који је сада већ постао
традиција.
Културно лето је настављено концертом
групе „Girls Boys And Toys“  30. јула, који су
концертом на Градском тргу показали за
што носе епитет једне од најбољих кавер
група у Србији. У њиховом концерту су по
себно уживали млађи суграђани.
Дан  касније је свој концерт одржала јед
на од наших најдуговечнијих и најпопулар
нијих рок група -  „YU grupa“, пред можда,
до сада, и највећим бројем посетилаца, не
само из Руме.
– Последњи пут смо пред румском пу
бликом свирали 2019. године. Свирамо
наше добро познате хитове за све генера
ције, а свакако да су песме без којих не
ма наших концерата „Чудна шума“ и „Црни
лептир“ -  рекао је пред концерт Жика Је
лић.
С. Џакула
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У СРЕМУ ОД ПОЧЕТКА ЈУНА 320 ПОЖАРА

Најчешћи узрок
неодговорност грађана
У актуелним
условима поја
чаног ветра и
високих днев
них температу
ра, пожари се
шире великом
брзином

Иван Обрат

У уторак, 26. јула у атару
на крају Железничке улице
у Лаћарку проширио се
велики пожар који је захва
тио њиве, али нажалост, и
сено и сламу породице
Обрат, које су припремили
за исхрану домаћих животи
ња током зиме. Иако је
ватрогасна служба благо
времено дејствовала, ште
та није спречена. Пожар се,
према речима мештана,
ширио великом брзином, а
прве куће су биле угрожене.
Али, на сву срећу, ватрога

сци су сузбили стихију и
није било жртава. За сада
мештани не знају шта узрок
овог пожара.
– Пожар је почео око
четири сата после подне.
Дошао је унук и рекао да
горе њиве иза наше куће.
Цео комшилук је дотрчао да
гасимо, али нисмо успели
сами, док нису дошли
ватрогасци, којима смо вео
ма захвални на храбрости и
труду. Ту је било око 200
бала сена и сламе. Лично,
немам своју њиву, све ску

пљао цело лето по насипу,
ливадама и сада сам Бог
зна шта ћу да радим. Имам
домаће животиње, које сада
немам чиме хранити током
зиме. Помишљам да све
распродам, каже Иван
Обрат.
Пожари на отвореном
нису новина за ово доба
године, нарочито јер су тем
пературе изузетно високе.
На подручју Срема од почет
ка јуна је евидентирано 320
пожара, од којих је чак 285
на отвореном простору. Нај

Казне и до милион динара
Одељење за ванредне
сит уа ц ије
у
Сремс кој
Митровици је, заједно са
другим линијама рада МУП
– а, надлежним инспекциј
ским службама републич
ког и лок алног нивоа,
интензивирало активности
појачаног надзора и обила
ска терена ради пронала
жења неодговорних грађа
на који не поштују законске
одредбе и њиховог проце
суирања. Те активности ће
се наставити докле год
буде потребно, а све у
циљ у смањења броја

пожара на отвореном про
стору и повећања безбед
ности грађана и њихове
имовине. У протек лих
седам дана је поднето два  
прекршајна налога за непо
штовање законских одред
би о забрани спаљивања
на отвореном простору.
Подсећамо грађане да је
одр едбам а
Зак он а
о
заштити од пожара забра
њено спаљивање траве,
ниског растиња и смећа на
отвореном простору и
остатака стрних усева и да
је за непоштовање ове

одредбе запрећена казна,
за правна лица од 300.000
до 1.000.000 динара, а за
физичка лица 10.000 дина
ра. Истим законом забра
њено је ложење ватре у
шуми и на удаљености од
200 метара од руба шуме,
изузев на одређеним и за
то обележеним местима, у
складу са прописаним
мерама заштите од пожа
ра. За непоштовање ове
одредбе закона запрећена
казна за физичк а лица
износи од 10.000 до 50.000
динара.

већи број је забележен у
Руми и Сремској Митрови
ци, према информацијама
Министарства унутрашњих
послова. Пожари су углав
ном проузроковани неодго
ворним понашањем грађа
на, који спаљују биљне
остатке житарица, суву тра
ву, ниско растиње и смеће.
У актуелним условима поја
чаног ветра и високих днев
них температура, пожари се
шире велик ом брзином.
Продукти сагоревања који
настају у пожарима на отво
реном простору у близини
саобраћајница могу довести
до смањења видљивости и
на тај начин угрозити без
бедност у саобраћају. Почи
ниоци оваквих пожара када
уоче да се ватра проширила
и покушају да га угасе, том
прил ик ом се најч еш ће
повреде, али и такво пона
шање може довести до
смртног исхода. Зато је нео
пходно да када приметимо
пожар одмах позовемо
ватрогасно – спасилачке
јединице, на број 193, како
би спречили свако ширење
пожара и проузроковање
материјалне штете или
угрожавање људских живо
та.
Александра Плавшић
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ЧЕТРНАЕС
 ТОГОДИШЊИ МИТРОВЧАНИН ЛЕОН ЖАРКО ЛАУРЕАТ МЕЂУНАРОДНИХ
ТАКМИЧЕЊА У ПИЈАНИЗМУ

Леон за клавиром
осваја Европу
У Музичкој школи
„Петар Кранчевић“
још су под утиском
његовог маестралног
извођења Рахмањино
ва и Баха у немачком
граду Колдиц, где је
овацијама испраћен
и свирао бис. „Бра
во! Брависсимо!“,
одјекивало је двора
ном, када је захтевна
немачка публика гром
ким аплаузом награди
ла митровачког мла
дог пијанисту
Лено Жарко

Четрнаестогодишњи Леон
Жарко из Сремске Митрови
це, одличан ученик Основне
школе „Свети Сава“ и Музич
ке школе „Петар Кранчевић“,
лауреат је престижних међу
народних такмичења у пија
низму. Изводећи Рахмањино
ва и Хајдна одушевио је зах
тевну немачку публику, која је
овацијама тражила бис!
– Одрастао сам у породи
ци која негује интересовање
за добру музику, мајка пева
у црквеном хору, од малих
ногу био сам опчињен недељ
ним мисама и звуком оргуља.
Класична музика уселила ми
се у душу и, мада сам најпре
преферирао гитару, ипак сам
се одлучио за клавир и нисам
погрешио! Клавир је цео један
свет, он сам без иједног другог
инструмента може да дочара
читав спектар тонова, прича
Леон, неуморно и преко лета,
неколико сати дневно, код
куће и у школи, вежбајући на
клавиру.
Када седне за клавир, вели,
заборавља на све и ништа му
није тешко, јер црне и беле
типке представљају, уз поро
дицу, читав његов свет.

– Одушевљен сам Рахма
њиновом и њега најрадије
изводим и на такмичењима.
Његова дела ме инспиришу и
воде кроз најдубље емоције и
страсти. Оно што га каракте
рише јесте присуство звона и

црквени корали, и та ностал
гична руска жица која се стал
но провлачи. Волим и Чајков
ског и Бетовена, каже Леон,
по завршетку изведбе Рахма
њиновог прелида оп 32 бр 12
под будним оком професорке

Маргарита Вујовић и Леон Жарко

и ментора Маргарите Вујовић.
– Сви наши ученици са
успехом уписују и завршава
ју музичке академије у земљи
и свету. Посебно надарени
овде увежбавају, осим редов
не наставе, и тежак програм
намењен студентима музич
ких академија. Ова генерација
митровачке деце је одлична,
мада се од свих Леон издваја
својом харизмом и менталним
склопом. Од њега са разлогом
очекујем највише, предвиђам
му блиставу пијанистичку
каријеру, поносна је профе
сорка Вујовић, набрајајући
све Леонове награде, призна
ња и прва места на фестива
лима и међународним такми
чењима.
У Музичкој школи „Петар
Кранчевић“ још су под утиском
његовог маестралног изво
ђења Рахмањинова и Баха у
немачком граду Колдиц, где је
овацијама испраћен и свирао
бис. „Браво! Брависсимо!“,
одјекивало је двораном, када
је захтевна немачка публика
громким аплаузом наградила
митровачког младог пијани
сту.
Нарциса Божић
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КАКО СУ СЕ МИТРОВЧАНИ УЧИЛИ ГРАДСКОМ ЖИВОТУ? (6)

Овдје код уреда леже новци
које је један човек нашао

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 функционисати као Градско
поглаварство издавала је прогласе који
су садржали све битне одлуке везане за
свакодневни живот грађана Митровице
и околних насеља. Ове одлуке објављи
ване 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 Злат
на бунара....). Прогласне књиге Градске
управе у Митровици сачуване су у Исто
ријском архиву „Срем“ и представљају
драгоцено извориште података о исто
рији Сремске Митровице, Срема и нека
дашњих држава на овим просторима
Прогласброј 3355 од 6.априла 1879.
године је обавештење из Редарственог
листа за подручје целог котара. Њиме
се позивају грађани да у својим подруч
јима (укључујући и митровачко са околи
ном) поведу потрагу за родитељима
седмогодишњег дечака који је као про
сјак дошао код једног опанчара у Баби
ној греди (месту у Хрватској) и ту се
разболео, при чему ништа о себи није
знао осим да се зове Андрија и да му је

отац -  по занимању шустер, тренутно у
винковачкој болници. Грађани који имају
било какве податке о овој породици
позвани су да то пријаве до 15. априла
1879.
„У властитом подручју нека се пове
де потрага за родитеље нјеког дјеча
ка, око 7 година матор, који је као про
сјак код једног опанчара у Бабиној гре
ди дошао, те се ту разболео, пак није
знао друго ништа казати, него да му је
име Андрија и да му је отац шустер, те
се исти сада у болници винковачкој
налази, па ако се пронађи има се овамо
до 15. травња пријавити.“
Прогласом општинског уреда број
200од 18. априла  1879. године тражи се
особа која би преузела вођење српске
Чoрде (већи број животиња које се изво
де на пашу) јер је досадашњи „чордаш“
Тоша Репаић због убиства доспео у
затвор.
„Чoрдаш Тоша Репаић јес због злочи
на убиства у затвор доспијо и с тим
српска Чoрда без пастира остала. Ко
чoрдаш за ту Чoрду бити жели нек се
код уреда данас или сутра пријави.“
У прогласу  број 1579 од 9. маја 1879.
године презентује се жалба чалманске
општине да поједини житељи у чалман

ске ливаде „упуштају“ своју марву, услед
чега се извршиоци оваквог чина упозо
равају да могу платити велику казну.
Ово је један од   многобројних прогласа
који сведочи о контролисаном поретку у
пољопривредним поседима.
„Чалманска обћина јавља да овдашњи
житељи упуштају у тамошње ливаде;
услијед тога се сваки упозорује да то
не чини јер може лако запасти велике
казни“
Прогласом број 1585 од 9. маја 1879.
опомињу се сви мајстори и занатлије да
чим приме помоћнике у свом послу има
ју обавезу да општинском уреду доставе
њихове путне листове или књиге. Овим
се потврђује да је општинска власт има
ла увид у бројно стање, положај и крета
ње занатских калфи.
„Сваки мајстор и занатлија опомиње
се да чим помоћника у посао узме,
његов путни лист, односно књигу
обћинском уреди донесе ради антлога
и ко то пропусти бити ће новчаном
глобом кажњен. “
У прогласу број 247 од 16. маја 1879.
године стоји:
„Овдје код уреда леже новци које је
један човек нашао и овдје прадао. Ко је
изгубио нека се код уреда пријави“
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ПОВОДОМ СМРТИ БРАНКА ЦВЕЈИЋА: „ГРЛОМ У ЈАГОДЕ“ И „ЈАГОДЕ У ГРЛУ“
ЈЕДНЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Зовите ме Бане Бумбар

Не знам да ли вам у глави она носталгична Симјановићева музика, али Бранко
Цвејић је кроз можда најносталгичнију серију на свету обележио једну епоху неве
роватних промена и развоја света, кроз коју је и сам одрастао и то са врло крат
ким, али довољним отклоном да шездесете године двадесетог века замишљамо
баш тако као серију „Грлом у јагоде“

Т

е 1946. формално је основана Дру
га Југославија доношењем новог
устава, Виторио Емануеле III je
абдицирао, а Италија је постала репу
блика. Престало је да постоји Друштво
народа и формирана је Организација ује
дињених нација, омладинци и омладинке
из целе Југославије су почели да граде
пругу Брчко -  Бановићи и завршени су
Нирбершки и Београдски против немач
ких нациста и Драже Михајловића. Те
године су се родили Фреди Меркјури,
Ђани Версаче, Сју Таунсенд, Дејвид
Линч, Марина Абрамовић, Слободан
Шијан, Оливер Стоун, Горан Марковић,
Шер, Зоран Симјановић, Слободан
Тишма, Дејвид Гимлор, Тимоти Далтон...
Те 1946. се родио Бранко Цвејић, Бане
Бумбар.
Не знам да ли вам у глави она ностал
гична Симјановићева музика, али Бранко
Цвејић је кроз можда најносталгичнију
серију на свету обележио једну епоху
невероватних промена и развоја света,
кроз коју је и сам одрастао и то са врло
кратким, али довољним отклоном да
шездесете године двадесетог века зами
шљамо баш тако као серију „Грлом у јаго
де“. Бранко је рођен и одрастао у Београ
ду, а поседујући тај интелектуалистички
глумачки израз у ствари урбаног градског
типа, вероватно нико није могао боље да
одигра Банета Бумбара. Симпатично
дежменкаст ликовно је био прави избор,
међутим избор је био најбољи и карак
терно, јер је Бранко Цвејић увек играо
оне јунаке у борби против ветрењача и
потрази за одговором прилагођеном
себи.
„Изузетно сам поносан на ту серију. Не
припадам глумцима који причају како им
не пријају надимци које добију по ликови
ма из филмова и серија, уопште ми не
смета што ме зову Бане Бумбар. Сад на
основу времена које је прошло тврдим да
ми прија. Зато, зовите ме Бане Бумбар до
краја живота, и када умрем зовите ме
Бане Бумбар. А каквим ми се чини то
време? Нервирају ме чиче који причају
да је у њихово време било све боље, али
стварно, верујте ми, у моје време је било
некако лакше и боље. Тада је све било
изводљиво, чак и када је било комплико
вано. Онда ми ништа није сметало, ни да
се пресвлачим на улици, а сад не бих
желео тако нешто да урадим. Сад кад
подвучем црту, иза црте је серија „Грлом
у јагоде“ – нешто најдраже што сам ура
дио у животу“, говорио је Бранко Цвејић,
а наводи се у недељнику „Време“.

Те 1975. Боби Фишер је одбио да игра
шаховски меч против Анатолија Карлова,
Бил Гејтс и Пол Ален су основали Мај
крософт, Франковом смрћу је завршена
Франкова диктатура, окончан је Вијет
намски рат, а амерички и совјетски сате
лити „Аполо 18“ и „Сојуз 19“ спојили су се
у Земљиној орбити. Те године рођени су
ватерполо селектор Дејан Савић, глуми
це Шарлиз Терон и Кејт Винслет, затим

Те 2022. године Русија је
извршила инвазију на
Украјину, вирус корана је и
даље харао, Бранимир
Џони Штулић је издао
први соло албум после
двадесет пет година. Срп
ска православна црква је
признала Македонску,
врховни суд Сједињених
Америчких Држава је уки
нуо пресуду којом се
гарантовало право жена
на абортус и ништа не ука
зује да ће та 2022. година
бити нормална. Умрло је
много великих и важних
људи, оних за које имамо
осећај да их познајемо. А
док у глави свира она
Симјановићева тема,
Бранко Цвејић није одлу
чио, али јесте преминуо
26. јула те 2022. године и
оставио један сетан осмех
и носталгију
Енрике Иглесијас, умро је нобеловац
Иво Андрић, а Срђан Карановић и Рајко
Грлић су одлучили да са малим, али
довољним временским отклоном почињу
да стварају магију о одрастању везану за
неке колоритне шездесете неког дваде
сетог века, о тренутку тектонских проме
на у свету и један запис о срећном, ујед
наченом и лепом животу. Серија је еми
тована наредне 1976. године и учинила

је Бранка Цвејића водећим глумцем сво
је генерације.
Треба знати да је Бранко Цвејић дао
велики допринос позоришту, како глу
мачки, тако и менаџерски. Своје улоге је
играо стилски уобличено, једноставно,
природно и ненаметљиво. Са друге стра
не је као управник Југословенског драм
ског позоришта је подигао ово позори
ште из пепела после пожара 1997. годи
не, а након тога је ову кућу увео у Европ
ску театарску конференцију, најзначајни
ју европску позоришну заједницу. Мена
џерске вештине је учио од Јована Ћири
лова, који га је са сцене повукао „тамо
горе“. Ипак, шира јавност ће га памтити
по улогама симпатичних страшљиваца
талентованих да преживе и нико то не би
могао тако лепо да „одшмира“ као он.
Због тога се чини да је Синиша Павић
неке улоге писао баш за њега. Такав је
Листер из „Породичног блага“ ког је Цве
јић одиграо савршено симпатично љига
во.
Но, Бранко Цвејић је остао Бане Бум
бар, остао је и после смрти како је и
желео и како приличи. Јер Бане Бумбар
је чувар једне генерације и лекција одра
стања сваке, и „Јагоде“ не би биле исте
да Банета није одиграо дежменк асти
младић са асфалта и правог београдског
шмека. Зато када умре неко ко је познат,
а поготово за кога је везана улога која је
постала култ и симбол, ми осећамо да је
умро неко наш. Због тога би било симпа
тично да се присетимо оне Симјановиће
ве носталгичне теме и почнемо да набра
јамо неке догађаје из својих младих годи
на, јер шта су године него догађаји, али
ни случајно не смемо да жалимо за
нечим. Већ са том музиком у глави и
осмехом на лицу сетимо се својих „јаго
да“ и „руда“.
е 2022. године Русија је извршила
инвазију на Украјину, вирус корана
је и даље харао, Бранимир Џони
Штулић је издао први соло албум после
двадесет пет година. Српска православ
на црква је признала Македонску, врхов
ни суд Сједињених Америчких Држава је
укинуо пресуду којом се гарантовало пра
во жена на абортус и ништа не указује да
ће та 2022. година бити нормална. Умрло
је много великих и важних људи, оних за
које имамо осећај да их познајемо. А док
у глави свира она Симјановићева тема,
Бранко Цвејић није одлучио, али јесте
преминуо 26. јула те 2022. године и оста
вио један сетан осмех и носталгију.
Читанка
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КОНЦЕРТ РОЛИНГ СТОНСА У БЕЧУ

До звезда и назад

Д

ан пре концерта Ролинг
Стонса, 14. јула, бечки
медији и друштвене мре
же су објавили да су Стонси
стигли у Беч! Заједно са њима
и хиљаде и хиљаде фанова са
разних страна света који су се
могли срести на бечким улица
ма и лако препознати јер су
фес тивалс ки расп ол ож ен и
ишли градом у „Ролингстонсо
вим“ мајицама, качк етима,
шеширима и разним детаљи
ма који су разоткривали раз
лог њихове посете Виени.
Узбуђење је у ваздуху. Имам
утисак да расте   као и очеки
вање да треба нешто сјајно да
се деси.
Јутро уочи концерта, на дру
штвеним мрежама су освану
ле фотографије Мика Џегера у
ноћној шетњи Виеном и слика
испред ћевабџинице „Босна“.
Гледајући фотографије, схва
там да смо синоћ истим делом
града шетале моја пријатељи
ца и ја. Узбуђује ме помисао
да смо се синоћ срели, али се
нисмо препознали, тј. ми њега
нисмо препознале. Ускоро
озбиљно верујем у то.   На
фотографијама је он неупа
дљиво обучен са качкетом на
глави као било који други
туриста или Бечлија у вечер
њој шетњи. Кроз који тренутак,
моја уобразиља не зна шта је

доста и замишљам да смо
заједно прелазили улицу, гле
дали излоге, чак и да смо га
замолиле да нас заједно сли
ка на Тргу Светог Стефана, не
знајући да је то он...
Ролингстонсе сам слушала
у Београду пре много година.
За мене је тад то био најбољи
концерт на којем сам икад
била. Знам да нема два иста
тренутка у животу, а камоли
концерта, међутим, ниједног
тренутка не сумњам да ће мој

утисак од пре много година
бити покварен. Кад је реч о
Стонсима они су давно поста
вили високе стандарде својих
наступа и никад нису изневе
рили ни себе ни публику. Што
је свакако једина дефиниција
трајања и успеха.
Крећемо на концерт бечким
градским превозом, који савр
шено функционише и даје лек
цију свим превозима на свету
како је то могуће. Кроз прозор
гледам дивне, чисте грађеви

не  и кажем себи као и безброј
пута досад: „Беч је диван“.
Што се више приближавамо
месту концерта, превоз се све
више пуни фановима Ролинг
Стонса. У једном тренутку
имам утисак да превоз ради
тог дана само због фанова. То
су људи различитих генераци
ја, од клинаца до оних који
газе озбиљне године. Може се
рећи да су деке и баке повели
своје праунуке на свирку за
коју знају да је сигуран, зага
рантован провод и ужитак.
Посебно су ми драге мајице
фанова из давних пређашњих
година које поручују колико
тога је прошло али не и „олинг
Стонси.
тиж ем о заједн о до
„Ернст Хапел“ стадиона
и улазимо у луду гужву
узбуђених људи. Чек амо у
реду да уђемо на стадион, као
на улазак у рај. Све функцио
нише савршено и ускоро се
налазим на свом седишту, које
доживљавам као моје парче
раја у гужви од 75.000 људи.
Учини ми се да у километар
ском реду за пиво, упознајем
људе из Мексика, Мађарске,
Италије, Немачке и сасвим
сам сигурна да почиње једна
не само европска, већ светска
забава.
На самом почетку, видео са

С

M NOVINE

3. AVGUST 2022.

27

СРЕМАЧКЕ ЂАКОНИЈЕ

Чварци деликатес
и током лета

сликама преминулог бубњара
Чарлија Вотса, једног од најве
ћих бубњара своје генерације.
Као што је неко рекао за Чар
лија, танано и стоичко срце
Стонса.
„Ladies and Gentlemn THE
ROLLING STONES!” Стонси
излазе на сцену и 75.000 људи
устадоше и овацијама их
поздравише. Чудесно осећа
ње. Имам утисак да свирка
креће из климакса и као и мно
ги други људи тапшем, певам
из свег гласа, играм, имајући
утисак да одскачем у ритму
изнад стадиона, изнад Виене,
изнад Аустрије и Европе,
изнад света, право до звезда и
вртећи се у ваздуху слећем на
нумерисано седиште које
зовем моје парче раја. У том
тренутку конзумирам лет и не
знам да ли размишљам о
било чему, али касније закљу
чујем да је сасвим могуће да
се 75.000 људи различитих
нација, вера, политичких опре
дељења и свих других разли
читости, својевољно уједине у
тренутку и поздраве исту иде
ју. Моћан осећај својевољног
припадања и заједништва.
Нижу се хитови “ Like a Rol
ling Stone“, „ Let’s spend the
night togheter”, “ Out of time”,
Мик Џегер поздравља Виену и
покретима старог култног  
шоумена осваја простор и неу
морно игра, пева, трчи, скаче,
на начин који само њему при
пада наредна два сата. „Wild
Horses“ и пале се телефони,
сија цео стадион, а ја разми
шљам о неком ко је много
волео ову песму, о неком кога
више нема...
„Paint it in black”, „Start me
up”, „Honky Tonk Women”,
„Simphaty for the devil“ и многи
други хитови… „You can’t

always get what you want”  
посвећују Украјини и ову песму
изводе са дечјим хором из
Кијева.
увен и Кит Рич ардс
поздравља публику и
сведено, вешто и браву
розно изводи „Slipping away” и
„Happy“. Тај моменат је усто
време и скроман и гламурозан
као и сваки сличан   тренутак
кад светлосни топ обасја вели
кана. Овације су једним делом
за изведене песме, а другим
делом за живот и дело и коло
салну каријеру Кита Ричардса.
Стонси завршавају свирку
са “I can`t get no satisfaction“.
Играм и певам, мада већ про
мукло, најјаче досад са свим
људима на стадиону у исти
глас. Поново до звезда и
назад, као и много пута током
концерта, слећем таман да се
придружим најгромогласнијим
овацијама док се поклањају
Мик Џегер, Кит Ричардс, Рони
Вуд и Стив Џордан заједно са
екипом са којом су реализова
ли овај сјајан концерт, док је
на екрану велико „DANKE“.
Задовољни концертом саби
рамо утиске. У неком моменту
закључујем да је ова свирка
прошла без ватромета и слич
них атрактивних ефеката који
прате њихове наступе. Једна
пријатељица ми каже да јој се
свиђа што је било тако јер
данас свако за свашта испа
љује ватромет. Налазим да је
у праву. У потпуности у праву.
Јер, сама помисао на „Стонсе“
испаљује лепши, већи и јачи
ватромет од свих већ виђених.
Сутрадан медији објављују
да Стонси остају у Бечу до
недеље као и ја. Помишљам
да је могуће да се ипак срет
немо...
Јелена Јанковић

Ч

Светлана Николин

Добро је познато да је сре
мачка трпеза једна од најбо
гатијих и најразноврснијих.
Месним ђаконијама искусних
Сремаца тешко ко може да
одоли, а чварци су за многе
прави специјалитет, посебно
када су свежи, тек извађени из
ораније. Баш такве увек имају
у пољопривредном газдинству
Николин у Војки, које се поред
сточарства бави и производ
њом месних прерађевина.

и у Војки, Николини у понуди
имају и сушену сланину, пече
ницу, кулен, домаћу сремску
кобасицу. Све то справљено
од домаће сировине, јер се
баве и сточарством.
– Ми смо једно право сре
мачко газдинство које се бави
ратарствоми сточарством, а
да бисмо заокружили један
производни циклус бавимо се
и прерадом тако да поред чва
рака имамо и укусну сланину,

– Имамо тајну коју ћу радо
открити. Наши чварци су исце
ђени на пресу и нису масни,
што је многе определило да
постану наше муштерије. Ина
че, Сремци су познати по томе
да воле добро да једу, а чвар
ци су специјалитет за многе од
њих, каже Светлана Николин
из Војке.
Поред врућих и укусних
чврака које се поред базара
и манифестација могу купити

димљену печеницу, кулен,
домаћу сремску кобасицу. Све
је домаће, свиње су гајене у
нашем обору, а месо је суше
но на буковини, додаје Све
тлана.
Наша саговорница каже да
квалитет увек пронађе купца,
тако да са продајом немају
проблема. Цене су приступач
не за све њихове производе, а
цена чварака је 1000 динара
за килограм.
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КОСАРА, ЖЕНА КРАЉА ЈОВАНА ВЛАДИМИРА, КРАЉА ДУКЉЕ

Магична љубав
Владимира и Косаре

Пише: др Снежана Булат

Ч

увена легенда о љубави
између Владимира, зет
скога краља и лепе бугар
ске принцезе Косаре делује нам
потпуно бајковито и нестварно.
Љубав коју су једно другом не
себично даривали, тешкоће и
муке са којима су се суочавали,
дирљиво је описао непознати
Дукљанин.
Деретић с правом вели да „у
скраћеном облику унети су и
неки ранији списи од којих се
посебно спомиње књига о под
визима св. краља Владимира.
Дукљански летопис излаже,
у облику родослова владара,
историју наших земаља од до
ласка Словена до средине 12.
столећа. Он је, нарочито у пр
вом делу, пун поетских прича
и легенди – прича о љубави и
страдањима Владимира и Ко
саре најлепша је и најпознати
ја од њих – у којима налазимо
препричана народна предања а
можда и трагове ишчезле епске
поез ије“.
Историчари ово дело сматра
ју несигурним извором. Ипак,
Живковић наглашава да се
Владимирова владавина, об
ухваћена једним опширнијим
одељком Летописа, за разли
ку од претходних поглавља који
делују попут са муком уређених
и прикупљених народних пре
дања, издваја обиљем историј
ских података и детаља. Било је
оних који су мислили да је цела
прича ο браку Владимира и Ко
саре само прерађена историја
брака Косарине сестре Ашоте и
њеног мужа Мирослава.
Да је име бугарске принцезе
било Косара, знали смо из Ле
тописа попа Дукљанина. Међу
тим, захваљујући допуни текста
дела Јована Скилице које даје
Михаил
 о Деволски, сазнали
смо да је њено право име било
Теод
 ора. Жена Јована Влади
мира била је кћер цара Саму
ила и краљице Агате. Историја
не познаје датум, као ни место
њеног рођења. Косара је расла
и развијала се у двору свога
оца, „у оним временима када се
стварала, ширила и јачала нова
држава која је, по замисли Те
одориног оца, требало да обу
хвати српске и бугарске земље
и да их споји у једну државну
целину“.
Да бисмо отпочели при
чу о магичној љубави између
Владимира и Косаре, морамо

Сусрет у тамници

претходно проговорити о похо
дима Косариног оца Самуила.
Поход бугарског владара на
Далмацију је једна епизода у
склопу дуготрајног византијско
- бугарског сукоба који је трајао
између 976. и 1018. године. То
ком похода Самуило је заузео
кнежевину Дукљу и опустошио
градове Котор и Дубровник. На
име, у време када је Владимир
још био младић (Vladimirus es
set adolescens) цар Самуило и
његова велика војска нападају
Дукљу. Самуило продире у дал
матинске крајеве, те се Влади
мир склања на планину Облик,
данашњи Тарабош. Према на
водима дубровачког хроничара
Растића „Самуило није успео
да освоји Уљцињ јер су брани
оци добијали појачање морским
путем из других далматинских
градова.“ Упркос грчевитој бор
би, млади краљ Владимир, уви
девши тежину ситуације, а како
би спасао своје поданике про
пасти, одлучио је да се преда.
Заточен и заробљен у ланце,
бива превежен у Самуилову
престоницу на Преспанском је
зеру.   

Како каже Вукићевић, док се
по царском двору, који се огле
дао у дивној води језерској, ше
тала млада Косара и бавила се
питањима да ли да се уда, или
не, дотле је Владимир тамно
вао, а његово младо тело ис
пијала је мемла од камена. У
тамници је Владимир, проводио
дане и ноћи, молећи се да доче
ка сутрашњи дан.
едног дана, принцеза Ко
сара је замолила свог оца
да је пусти, да са својим
дворкињама сиђе у мрачну ће
лију, како би обишла затворе
нике, указала им милост, гладне
нахранила, а жедне напојила.
Дукљанин каже: „И тако једног
дана, кћер цара Самуила, по
имену Косара, потакнута и на
дахнута светим духом, приђе
оцу и замоли да сиђе са својим
слушкињама да опере главу и
ноге окованих и заробљених,
што јој отац дозволи. И тако си
ђе и изврши добро дјело. Ме
ђутим угледавши Владимира и
видјевши да добро изгледа, по
коран, благ и скроман, као да је
пун знања и божје мудрости, за
држи се са њим у разговору, јер

Ј

јој се његов говор учини сладак,
више него мед и саће. И она га
је завољела, али не из пожуде,
већ због тога што се сажалила
на његову младост и лепоту“.
Снажно је Косара желела да
свог вољеног ослободи окова,
те је скупила храброст и стала
пред свог оца. Клечећи, кроз су
зе је говорила: „Мој оче и госпо
дару, знам да ћеш ме удати, као
што је то обичај. Сада, дакле,
ако је по вољи твом величан
ству, или ћеш ми дати за мужа
краља Владимира којег држиш
у оковима, или знај да ћу прије
умријети него ли се удати за не
ког другог човјека“.
Велики освајач, „савршен
ратник који није знао за умор“ и
„вешт војсковођа“, имао је једну
слабост. То је била његова кћер,
којој је одмалена испуњавао
сваку жељу, волео је свим срцем
и на све могуће начине покуша
вао да је учини срећном. Изне
нађена је била млада принцеза
када је цар без поговора при
стао на њен предлог. Међутим,
још једна ствар је доста утица
ла да цар одобри склапање овог
брака. Знао је цар „да Владимир
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Свети мученик Јован Владимир

потиче од краљевског рода, те
сеобрадујеипристанедањену
молбуиспуни,паодмахпошаље
по Владимира и нареди да му
га прикажу окупаног и одјеве
ног у краљевску одјећу. И бла
гонаклоно га гледајући и пољу
бивши пред великашима својег
краљевства,дадемусвојукћер
зажену.Поштојенакраљевски
начинпрославиовенчањесвоје
кћери, цар постави Владими
разакраљаидадемуземљуи
краљевство његових предака и
читавуземљуДрачана“.
Владимир и Косара, живели
сууКрајини,ублизиниСкадар
ског језера, у великој љубави,
јединству и слози. Деловало је
даништанећемоћидапореме
ти срећу младог брачног пара.
Ипак,жељаистрастзавлашћу,
утицаћенатрагичанследдога
ђаја. Након смрти цара Самуи
ла,наступилесунедаће.Јован
Владислав, син Самуиловог
брата Арона, је већ у августу
или септембру 1015. године
убио Гаврила Радомира након
чега је намеравао да смакне и
Владимира. Узевши царство,
Владислав је пожелео да еле
минише и христољубивог кра
ља Владимира. Тако је послао
гласнике, који су упутили позив
краљуВладимирудадођекње
му. „Када је то чула краљица
Косаразадржавалагајеговоре
ћи: мој господару, немој ићи да
тисе,далекобило,недесикао
момбрату,пустименедаодем
и да видим и да чујем како се
краљ држи. Ако хоће мене да
погуби,некамепогуби,самода
тинестрадаш“.
КакопрецизноуочаваТомин,
Косарајенаслутилаопасносту
позивукојијеВладиславупутио
њеном мужу и није желела да
га тој опасности изложи. Њене
речи сведоче о великој љубави
и пожртвовању, али и о пуној
свести и ризику који преуз има.
С Владимировим одобрењем
краљица оде код свог рођака

и он је прими с почастима, али
лукаво.Упркоспокушајудаспа
се свог мужа, Владимир губи
живот. „Кад је цар сазнао да је
краљ стигао, разгњеви се ве
ликим гнијевом, јер је наумио у
свомсрцуданапутубудеуби
јен,пријенегоштодоњегастиг
некаконебиизгледалодајеон
саучесник у његовом убиству
или сагласан са њим зато што
себиозаклеоидаокрстуруке
епископа и пустињака и из тог
разлога на путу му је поставио
засједу. Али када је већ видео
да је његово веома рђаво де
лооткривено,седећизаручком
пошаљекрвникедамуодсјиеку
главу“.
Непознати Дукљанин наводи
неизмерну Косарину тугу због
мужевљеве смрти: „Жена бла
женог Владимира плакала је
великимплачем,вишенегошто
семожеисказатиимногодана.
Гледајући,пак,царчудеснадје
лакојабогтамочињаше,доста
се уплаши и наведен кајањем,
дозволи својој рођаци да узме
његовотијелоиоднесеуместо
које се зове Крајина, ђе је био
његов двор и положи га у цр
квиСветеМарије.Његовотије
лолежиуцијелоимиришекао
да је намазано многобројним
мирисима, а руком држи онај
крст који је добио од цара. И у
истојцрквисвакeгодиненање
говпразниксеокупљамноштво
народа,изахваљујућињеговим
заслугама и његовом посредо
вању ту се и данас чине многа
добраонимакојимолеискрена
срца“. Жена блаженог Влади
мира,Косара,замонашиласеу
истојцркви,укојојјеиокончала
живот и  „ту би сахрањена код
ногусвогамужа“.
агична љубав Владими
ра и Косаре, била је ин
спирација многим ства
раоцима. Владимиру и Косари
су посвећена дела од изузетне
литерарневажности,какоусрп
ској, хрватској, македонској, та
коиубугарскојкњижевности.
КаоштобирекаоСтеванСре
мац:„Додирнимилогласнестру
не,Бујане,пјесничеиздревних
времена, и запјевај нам пјесму
из старина, пјесму о љубави
Владимира и Косаре, и припо
вједи нам жалосну кончину да
нањихових.Јерсустарепјесме
слаткекаомедимилекаосла
вујево пјевање кад га повјета
рац донесе до нас помијешана
с мирисом ружиним, у тихим
звјезданим ноћима. А душа на
ша жељна је пјесме као жедна
њивакише,каоцвјетнапољана
росе јутарње, као мразно дрво
топлихзракасунчаних“.
У следећем броју:
Јаквинта, жена
краља Бодина

М

Медијски пројекат „Отуђити од заборава: Српске књижевнице и вла
дарке кроз историју“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу,
информисање и односе с верски заједицама. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који
је доделио средства.
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Гради се 36 вила
за продају
У Великој Ремети су у току
радовинаизградњи36вила,
које ће по комплетном завр
шетку,битипонуђененапро
дају.
– Велика Ремета је једино
местоунашојопштиникојеје
комплетно викенд зона, јер
имамомалибројнашихжите
ља.Углавномсутољудикоји
уВеликојРеметиимајувикен
дице и долазе са територија
других општина и градова.
Надамоседаћесе,ипрода
јом ових вила, сит уација
побољшати, односно, да ће
људикојиихкупетуживети
истиче Тихомир Стојаковић,

председникОпштинеИриг.
Треба рећи да је Велика
Ремета једно од највиших
насеља на Фрушкој гори, јер
се налази на надморској
висиниод240до290метара.
Колико је мал о стално
насељених грађана у овом
селупоказујеиподатакдаје,
према последњем попису,
било свега 16 домаћинстава,
и да има 37 пунолетних ста
новника.
Колико се ситуација изме
нила, знаће се тачно после
новог пописа који почиње у
октобруовегодине.
С. Џ.

„БОМБАШУ“ ИЗ ПУТИНАЦА ПРОДУЖЕН
ПРИТВОР

Зоранови родитељи
поднели тужбу
На предлог Вишег јавног
тужилаштва Зорану Ради
војевићу (40) из Путинаца,
осумњиченомзакривичноде
ло тешко убиство у покушају,
изазивање опште опасности
и недозвољена производња,
држање, ношење и промет
оружја и експлозивних ма
терија, продужен је притвор.
Какокажезанашлистњегов
отац Мирко, Зоран ће крајем
следећег месеца изаћи пред
истражног судију да изнесе
своју одбрану. Док се Ради
војевић налази у притвору,
његови родитељи поднели
су тужбу против Драгана К. и
Данијела С. како наводе због
малтретирања њиховог сина,
изнудеиотмице.
Догађај који се протеклог
месеца одиграо као сцена из
филма у једном угоститељ
скомобјектууИнђији,првоје
узнемирио госте локала који
су се у том тренутку налази
ли, а затим и ширу јавност.
Радивојевић је са пиштољем
уруципришаодвојицимушка
раца док су седела у башти

кафићаииспалиохитацујед
ног од њих, који га је на сре
ћупромашио.Какосевидело
наснимкукојесузабележиле
камереизлокала,наконпуц
њаве двојица мушкараца тр
чећимкорацимакрећупрема
нападачукојибежи,алисеон
враћа,улазизањима,улокал
ибацаручнубомбу,одкојена
срећуниконијезадобиотеже
повреде.
–Зоранјеидаљеуистра
жном притвору и требало би
крајем следећег месеца да
изнесе своју страну приче.
Раде се вештачења, утврђују
се околности које су довеле
до тог догађаја. Ми смо под
нелитужбупротивтедвојице
мушкараца,јерсуониЗорана
малтретирали, а о детаљима
не могу да се изјашњавам 
кажеМирко.
Отац ухапшеног у ранијој
изјавиотврдиоједајењегов
синтоурадиокакобиставио
тачку на претње Драгана К.
и Данијела С, које су трајале
дужевреме.
С. Костић
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СЕЗОНА БОСТАНА СЕ ПРИВОДИ КРАЈУ

Иако је суша, произвођачи
задовољни

Сремци су надалеко познати по произ
водњи бостана. Некада је свака кућа у
селу гајила диње и лубенице. Било је и
стајског ђубрива, јер је сточарство било
развијено, а добро је познато да лубенице
нису могле да се сеју док се у кућицу не
стави стајско ђубриво које се добро нага
зи па затрпа земљом. Тек тада се ставља
семе. Некада пластеника није било, није
било ни производње расаде. Семе је
директно стављано у кућицу, а било је то
време када су, кажу старији пољопри
вредници, и лубенице биле посебне слат
ке. Сада је друго време па се већина
окреће пластеничкој прозводњи посебно
диње, која стиже раније и доноси бољу
зараду.
Ове године, они који су имали пласте
ничку производњу диње, имали су шансу
да први род продају чак и за 120 динара
по килограму, што је изузетно добра цена.
Диња, како пластеничка, тако и она која
се гаји на отвореном пољу, ове године је
била веом
 а тражена. Накупци су обилази
ли сремска села и откупљивали дињу,
додуше, како је повећавана количина на
тржишту тако је и цена падала. Тренутно
је око 10 динара, кажу паори из Буђанова
ца који су надалеко познати по производ
њи диња и лубеница. Иста ситуација је и
у Добринцима, који такође слове за једне
од највећих произвођача диња и лубени
ца у нашој земљи. Буђановачке, добри
начке и шашиначке лубенице су најпозна
тије и увек су најтраженије на тзржишту.
Сада на далеко мањем простору, а нека

да у целој Југославији, посебно у Босни,
где су Сремци током целог лета продава
ли лубенице. Сада је површина под диња
ма и лубеницама далеко мања, али на
срећу, постоје пољопривредници који од
ове врсте производње не одустају. Има и
оних који се одлуче и да ову врсту произ
водње заснују и на неколико десетина
хектара, што јесте ризик, посебно због
високих улагања. Ипак када добро роди,
све се исплати. Још ако и временски усло
ви буду повољни, онда резултат не може
да изостане.
Међутим, ове године време и није ишло
на руку бостанџијама. Онда када је треба
ло кише, није је било, тако да је заливање
било неопходно, што је свакако повећало
трошкове овогодишње производње. Сре
ћа је, каже Милан Боројевић, произвођач
лубеница из Путинаца, што је цена била
добра па се о заради и може говорити.
– Ова година за лубенице баш и није
била најбоља. Производња је била тешка
посебно због временских услова и недо
статка кише. Користио сам наводњавање
системом кап по кап, али нисам задово
љан. Помогло је, али није онако како би
требало. Без праве, добре кише нема
ништа. Принос је био такакв какав је.
Сезону сам привео крају и донекле сам
задовољан. Било је рода, а најтежа лубе
ница је имала нешто више од 18 килогра
ма и као таква победила на шашиначкој
бостанијади, која је одржана недавно,
каже Милан.
Од производње лубенице неће одуста

Милан Боројевић

ти иако се тек последњих неколико година
бави тим послом.
– Бостан сејем последње четири годи
не. То сам наследио од стрица и ујака.
Заволео сам то и ево сада имам прилику
да узгојем бостана. Мислим да ћу наста
вити са иако је доста ризично, посебно
због времснких услова, додаје овај произ
вођач.
Попут овог путиначког произвођача,
многи Сремци су овогодишњу сезону
бостана привели крају. Сумирају резултат
и на основу тога планирају наредну сезо
ну, мада има и оних који због традиције,
чак и ако имају губитак, од диња и лубени
ца не одустају.
З. Марковиновић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ИНЂИЈА, ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комуналнo-стамбенe послове и заштиту животне средине
Заводни број: 501-76/2022-IV-02
Дана 03.08.2022.године
Цара Душана број 1
Инђија
Тел. 022/561-322
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у
складу са чланом 20. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и 36/09),
чланом 2. и 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној распарави о студији о процени утицаја на животну
средину (‘’Службени гласник РС’’, број 69/05) и чланом 66. Закона о општем управном поступку ( ‘’Службени гласник РС’’,
број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење ) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласно
сти на студију о процени утицаја на животну средину за
изградњу станице за снабдевање горивом на катастарској
парцели број 7240/11 КО Инђија, у Улици Војводе Путика бб,  
на територији општине Инђија, oд стране носиоца пројекта
„М&B TRANS“ д.о.о. из Новог Сланкамена, Бранка Радичевића
број 47А.
Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на
животну средину (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и
36/09), овај орган обезбедиће ће ЈАВНИ УВИД у предметну
студију о процени утицаја у просторијама Одељења за урба
низам, комунално стамбене послове и заштиту животне сре
дине, Цара Душана број 1, у периоду од 03.08.2022. године до
23.08.2022. године. Заинтересована јавност може да изврши
увид у садржину наведене студије и достави своја мишљења

за време трајања јавног увида у писменом облику надлежном
органу.
Студија о процени утицаја на животну средину се може пре
гледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.
rs  – у делу Јавни увиди.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о поднетој сту
дији о процени утицаја биће одржана у конференцијској сали
Скупштине општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, дана
24.08.2022. године, са почетком у 1300 часова.
У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији
о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени
утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине

СПОРТ
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ФК „ИНЂИЈА“

Промоција клуба
и дружење са децом
Са идејом популаризације спорта у
самом центру Инђије, испред Туристич
ког инфо – центра у четвртак, 28. јула,
одржана је промоција Фудбалског клуба
„Инђија“ и дружење деце са фудбалери
ма. У питању је својеврсна манифеста
ција коју су заједнички организовали
Туристичка организација општине Инђи
ја и поменути клуб. Како је истакао
Милан Богојевић, директор ТОО, сарад
ња са Фудбалским клубом „Инђија“ траје
успешно већ три године и у свим инфо
– центрима доступни су дресови овог
прволигаша као део понуде сувенира.
– Идеја и основни циљ наше сарадње
јесте да се промовишемо здраве нави
ке, бављење спортом али и да позовемо
све навијаче Фудбалског клуба „Инђија“
и оне који нису, да то постану, да у нас

Стигло ново
појачање
Ново име у редовима Фудбалског
клуба „Инђија“ је Андрија Мијаиловић,
штопер који је у овај сремски град
дошао из трећелигашког клуба „Зе
мун“. Како су истакли представници
клуба, Мијаиловић ће употпунити пра
зно место у тиму које је упражњено
после одласка Алексе Јовановића у
београдски „Графичар“. Мијаиловић у
млађим категоријама играо за „Црве
ну звезду“ и „Партизан“, да би касније  
фудбалску каријеру градио, углавном,  
по београдским клубовима.  У сезони
2017/18. наступао је и за   „Раднички“
из Ниша. Рођен је 7. јула 1995. године.
Мијаиловић се одмах прикључио
новим саиграчима на тренинзима.

Дружење са првотимцима

наредној сезони буде што више на три
бинама „Тојо тајерс“ арене и да пружимо
подршку „зелено – белом“ тиму, истакао
је Милан Богојевић, директор ТОО Инђи
ја и додао да је Фудбалски клуб „Инђија“
један од најпознатијих брендова овог
сремског града.
Током промоције ФК „Инђија“, акценат
је стављен на дружење са најмлађима
којима је омогућено да играју стони фуд
бал, ножни тенис, да се сликају са прво
тимцима али и да разговарају са играчи
ма и тренерима свих категорија.
– Највише нас радује што је међу
посетиоцима највише деце, чему смо и
тежили када смо планирали овај дога
ђај. Биће још сличних акција, у сарадњи
са тренером Јованом Голићем организо
ваћемо један спортски дан у Келтском
селу, у складу са тим простором, најавио
је директор Туристичке организације
општине Инђија.
У склопу активности на промоцији

Фудбалског клуба „Инђија“ присутни су
први имали прилику да виде нови дрес
„зелено – белих“. Представници клуба
додали су да су промоције, попут ове у
центру града, веома значајне додајући
да желе да врате породице на стадион,
како је то и раније било.
– Зато смо одлучили да на првој утак
мици у оквиру првенства сваком детету
које дође са родитељима поклонимо
„зелено – бели“ дрес, рекао је Драган
Пилиповић, председник ФК „Инђија“.
Он је додао да је су желели да покажу
како клуб функционише, колико деце
тренира у свим старосним категоријама
и колико се улаже у омладински кадар,
јер нама није приоритет само први тим.
– Позивамо све наше суграђане, и
старије и младе, да прате утакмице и да
нас подрже ка крајњем циљу, а то је ула
зак у Суперлигу Србије, истакао је Пили
повић.
М. Ђ.

Пораз на старту првенства
ФК „Инђија“- ОФК „Вршац“ 0:1 (0:1)
ФК „Инђија“: Рнић, Ђоковић, Ризнић,
Десанчић, Србијанац, Ђурић, Стојано
вић М, Рађен (К), Ђурковић, Стојановић,
Радосављевић. Играли су и Недељко
вић, Станојевић, Ракић и Гајиловић
Тренер: Горан Драгољић
ОФК „Вршац“: Марковић, Мажић, Илић,
Павлов, Брауновић, Парађина, Лазевски
(К), Николић, Терзић, Главинић, Кадије
вић. Играли су и Станисављевић, Стојко
вић, Миливојевић, Вујић и Мршуља.
Тренер: Ненад Мијаиловић
Пред око 600 гледалаца на „Тојо та
јерс арени“, инђијски „зелено – бели“
одиграли су прву утакмицу у овиру нове
такмичарске сезоне у Првој лиги Србије.
Противник је био новајлија ОФК „Вршац“,

који је на првом гостовању узео сва три
бода.
Све је решено већ у петом минуту меча
након грешке Желимира Ђурковића, но
вајлије у редовима ФК „Инђија“. Уместо
да избије лопту ван казненог простора,
он је упослио играча „Вршца“, овај лоп
ту послао до Брауновића који је затресао
мрежу за 0:1.
Пробали су Инђинчани дугим лопта
ма да дођу до изједначења и евентуалне
победе. Прва шанса виђена је у седмом
минуту, када је Стефан Ђурић ушао у ка
знени простор и шутирао искоса са леве
стране напада. Лопта одлази крај ста
тиве, а узалудан је био покушај Радоса
вљевића да стигне до те лопте. До краја

полувремена виђене су још три прилике
за гол. Ђоковић је главом после корнера
шутирао преко гола, док је у другој при
лици био Србијанац који је из слободног
ударца погодио пречку голмана Вршча
на. Гости су могли да дођу до веће пред
ности у 24. минуту меча. Након изведе
ног корнера Радосављевић је шутирао
главом, али недовољно прецизно.
Притисак домаћина у наставку меча,
али ни то није уродило плодом. Виђена
су и два црвена картона који су добили
тренер голмана домаће екипе, док је дру
ги црвени добио играч „Вршца“ Павлов у
80. минуту меча. Сусрет је након 90. ми
нута игре уз надокнаду судије, ипак, за
вршен резултатом 0:1.
М.Ђ.

32

M NOVINE

СПОРТ

3. AVGUST 2022.

СЛАВКО СТЕВИЋ, СКАКАЧ У ВИС АТЛЕТСКОГ КЛУБА „СРЕМ“, РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ
СРБИЈЕ И СТУДЕНТ АМЕРИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА ЈУГОИСТОЧНЕ ЛУИЗИЈАНЕ

Tалентовани митровачки спортиста
који је досањао „амерички сан“
Досадашња каријера
младог атлетичара обеле
жена је интересантном
чињеницом – државни
првак у скоку у вис поста
јао је сваке непарне годи
не. Било је то 2015. године
у конкуренцији старијих
пионира, 2017 године као
млађи јуниор, 2019. године
као старији јуниор и 2021.
године у сениорској конку
ренцији. На Балканском
првенству боје Србије
бранио је 2017, 2019 и
2021. године, а на европ
ском атлетском шампио
нату, 2019 и 2021. године.
Својим највећим успехом
Славко Стевић сматра
наступ у финалу прошло
годишњег Европског
првенства замлађе сенио
ре. Од мноштва спортских
узора из своје дисциплине
наш саговорник издвојио
је катарског скакача Мута
за Баршима и легендарног
Швеђанина „старе гарде“
Патрика Сјоберга
Славко Стевић са својим тренером Мирославом Ераком

У пролећним издањима „Митровачких
новина“ пратили смо одличне атлетске
резултате Славка Стевића, скакача у
вис и члана сремскомитровачког Атлет
ског клуба „Срем“ који од јануара 2020.
године као стипендиста и један од нај
бољих спортиста брани и амблем аме
ричког колеџа Southeastern Louisiana
University. На овом универзитету сту
дира информатички, односно програ
мерски смер. Континуитет Славкових
резултата и чињеница да је ове годи
не остварио лични и клупски рекорд
са висином од 2,18 метара потврђују
речи његовог тренера Мирослава Ера
ка да се ради о изузетно перспектив
ном двадесетдвогодишњем такмичару,

репрезентативцу Србије, који ће у годи
нама које долазе као сениор показати
врхунац својих могућности. Подсети
мо, доскорашњи државни првак у ско
ку у вис, Славко Стевић у марту ове
године на америчком универзитетском
атлетском митингу тријумфовао је ско
ком од 2,14 метара. Почетком априла
поправио је резултат на 2,17 а потом
и на тренутно рекордних 2,18 метара.
На последњем регионалном универзи
тетском првенству истока у Индијани
неповољни временски и организациони
услови онемогућили су добре скокове
„висаша“. Слична судбина њега и дру
ге такмичаре задесила је у Србији, на
недавном сениорском државном атлет

ском првенству у Крушевцу, где је по
невероватно лошем времену органи
зовано финале скокова у вис и других
дисциплина. Славко је овде био други
са скоком од 2,08 метара, док је нови
државни првак прескочио свега 3 цен
тиметра већу висину. Националним
првенством окончан је планирани так
мичарски циклус а репрезентативни
атлетски сениор још је у Србији. Овде
под стручном палицом тренера Ерака
на митровачком Атлетском стадиону и
покрај песка „Бриона“ свакодневно бру
си таленат за наступајуће изазове. Раз
говор почињемо освртом на резултате у
прилично јакој студентској конкуренцији
преко Атлантика.
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– Задовољан сам својим учешћем
на последњем такмичењу студентске
конференције у Америци јер сам оства
рио победу и свом факултету донео 10
бодова. На последњем регионалном
такмичењу за подручје америчког исто
ка које је представљало и квалифика
цију за најбоље национално студент
ско такмичење, нисам освојио бодове
али је добро што сам поново наступао
у таквој конкуренцији. Нисам могао до
бољег резултата јер је била јака киша,
ветар и знатно хладније време него у
Луизијани а било је проблема и са про
стором за залет. Прескочио сам висину
од 2,10 метара а за пролаз се тражило
2,15, каже Славко Стевић који у лет
њој паузи својих факултетских обавеза
редовно долази у Србију где се такмичи
за националну селекцију и свој матични
клуб.
Интересантне су околности под који
ма је талентовани Митровчанин завре
део пажњу Американаца и обезбедио
квалитетно школовање и напредова
ње у атлетском спорту. Момак који је
рођен 2000. године као ученик митро
вачке Основне школе „Јован Поповић“
у овој скакачкој дисциплини први пут
се опробао у школској сали као уче
ник петог разреда, али га скакање у вис
није освојило „на прву“. Тек две године
касније на позив тадашњег наставника
физичког, а данашњег тренера Миро
слава Ерака, Славко ће почети озбиљ
није тренинге и наступе на школским
такмичењима. Тренер је уочио његове
физичке предиспозиције и потенција
ле. Већ на првим такмичењима показао
се квалитет, а после свега три месеца
озбиљнијег рада вижљасти осмак из
Сремске Митровице освојио је титулу
државног првака Србије за старије пио
нире. У претходном периоду, кошарка је
била доминантан Славков спорт, све до
петог разреда основне школе. Играо је
у школској селекцији наставника Раде
та Милића и био је довољно квалите
тан да заслужи позив „Срема“. Како сам
каже, чињеница да није слушао савете
тренера, „обила му се о главу“ кад је у
првој години средње школе рекреатив
но играјући кошарку повредио скочни
зглоб. Можда би Славко данас постао
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Славков скок на дворанском првенству Србије 2019. године (Фото: Atlex)

и чувени кошаркаш, да се дефинитивно
није посветио скакању у вис и у страху
од нове повреде, играње баскета свео
на повремено убацивање лопте у кош.
Тек да га жеља мине.
Досадашња каријера младог атле
тичара обележена је интересантном
чињеницом – државни првак у скоку у
вис постајао је сваке непарне године.
Било је то 2015. године у конкуренци
ји старијих пионира, 2017. године као
млађи јуниор, 2019. године као старији
јуниор и 2021. године у сениорској кон
куренцији. На Балканском првенству
боје Србије бранио је 2017, 2019 и 2021.
године, а на европском атлетском шам
пионату, 2019 и 2021. године. Својим
највећим успехом Славко Стевић сма
тра наступ у финалу прошлогодишњег
Европског првенства за млађе сениоре.

Од мноштва спортских узора из своје
дисциплине наш саговорник издвојио
је катарског скакача Мутаза Баршима
и легендарног Швеђанина „старе гарде“
Патрика Сјоберга.
Идеја да део животног и спортског
пута проведе као стипендиста америч
ког колеџа, што је жеља многих спор
тиста широм планете, родила се након
државног првенства 2018. године кад је
Славко остварио резултат од 2.06 мета
ра. У разговору са клупским колегама
Маријом Вученовић и Војиславом Гве
ром распитивао се за услове одласка у
Америку.
– Резултат који су амерички факулте
ти тражили за стипендирање студената
спортиста у овој дисциплини био је 2,10
метара. Ја сам самостално, без агенци

У Америци се негује спортски дух
Већина универзитета у Америци цени
и негује спортски рад. Наш саговорник
каже да у такозваној Првој дивизији
универзитет мора имати најзначајни
је спортове попут америчког фудбала,
кошарке, атлетике, тениса или беј
збола. Славко живи и студира у граду
Хаманду који је величине Митровице
али има неколико пута мање станов
ника. Луизијана је држава на америч
ком југу између Тексаса и Флориде. На
самом факултету предавања су чети
ри пута недељно а према Славковим
речима, овај типично студентски град у
преостала три дана када нема наставе
изгледа потпуно пусто.
– Викендом понекад буде досадно
и није занимљиво као овде у Митро
вици. Најближа плажа је три сата уда

љена од града. Ни центар града није
као митровачки и тамо можете видети
мало људи. Они су увече или кући или
у ресторанима и тешко ћете наћи неког
да шета улицом. Највише ми се свиђа
у кампусу нашег универзитета, али и
тамо када нема предавања не можете
наћи никога. Што се тиче саме факул
тетске наставе у Америци, тамо је све
значајно олакшано јер су професори
усмерени на помоћ студентима. Успех
самих професора зависи од резултата
њихових студената и за то се добијају
одговарајуће оцене. Спортски тренинзи
и обавезе уклапају се са часовима које
сами бирате. Најбоље је кад је настава
ујутру и пре подне, а остатак дана оста
је за тренинг и учење, каже наш саго
ворник.

Замолили смо га да опише свако
дневну комуникацију, првенствено са
Американцима. Славко примећује да
су његови домаћини другачији од људи
са ових простора, прилично су „хлад
ни“ али и причљиви, додуше кроз она
„small talk“ необавезна питања типа
„како сте, какво је време“ и слично Не
улазе претерано у неки дубљи разго
вор. Славко који завршава трећу годину
информатичких студија на Southeastern
Louisiana University већ сад размишља
о мастер студијама на истом универзи
тету јер има право да се као студент још
три године активно такмичи. Долазак у
Србију и родни град чини га посебно
срећним јер очигледно овде акумулира
снагу и инспирацију за целу школску и
такмичарску годину.
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ја и посредника слао мејлове и контак
тирао разне факултете и њихове тре
нере. Факултети који су ми одговорили
тражили су бољи резултат од 2,06, али
ја нисам одустајао. Један од факулте
та узео је у обзир моју молбу. Тражили
су да урадим пријемни тест и оства
рим резултат од 2,13 метара. Тест сам
одлично урадио али они нису били у
могућности да „покрију“ трошкове ста
нарине и хране који нису мали и изно
се око 8000 долара годишње. Пошто
је био јануар 2019. године, мислио
сам да је већ касно јер је прошао рок
за пријаве. У међувремену се појавио
један универзитет спреман да потпише
уговор под условом да дођем наред
не, 2020. године у августу и ја сам то
прихватио, каже Славко Стевић који
је наставио занимљиву причу о новим
скакачким висинама које је достизао
током 2019. године, припремајући се
за одлазак на Универзитет Југоисточне
Луизијане.
У међувремену, на државном првен
ству за млађе сениоре Славко је насту
пао у вишебоју не би ли се домогао
веће висине и бољег резултата у ско
ку у вис. После трчања на 100 мета
ра у спринту, скока у даљ и бацања
кугле уследила је пауза, након које је
савладана висина од 2,11. До норме
за сигуран одлазак у Америку фалио је
само 1 центиметар. Непланирано, али
са одличним резултатом Славко Сте
вић те године постао је првак државе
у вишебоју. Месец дана након тога на
Купу Београда скочио је у том тренутку
„магичних“ 2,12 метара из првог поку
шаја испунивши норму за Европско
првенство. Исту висину поновио је на
Балканијади.
– Оваквим резултатом Американци
су били презадовољни и позвали су ме
да дођем већ у јануару 2020. године,
јер су имали одређена слободна сред
ства. Чим сам дошао на универзитет,
на свом првом такмичењу скочио сам
2,10 метара а убрзо сам резултат пове
ћао за још пет центиметара. Био сам
дворански првак конференције а наш
универзитет шампион, што је за мене
била одлична ствар, каже митровач
ки такмичар који је имао и врло битан
лични услов за одлазак у Америку а то
је наставак сарадње са првим трене
ром Мирославом Ераком.
Због тога је и данашњи тренажни
процес резултат њиховог координи
раног рада и програма осмишљеног у
Митровици. У стручном штабу „Срема“
убеђени су да Славко у „пику“ своје
каријере треба да скочи бар 2, 30 мета
ра. Већ ове године „нападао“ је висине
од преко 2,20 метара а пошто је сва
ке од претходних година прогресивно
побољшавао резултат, за очекивати је
да прескочена лествица наредне годи
не буде још већа. У шали констатујмо
да је следећа година непарна а то је
по свему судећи време када Славко
убире највише трофеја. Он је иначе
спортиста у правом смислу те речи,
довољно посвећен дисциплинован и
одговоран, кажу у његовом стручном
штабу.
Дејан Мостралић
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MOZZART BET ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ, 1. КОЛО

Раднички стартовао
без голова

ФК „Раднички“ СМ - ГФК „Слобода“ Ужице 0:0

Један од многобројних дуела на средини терена

ФК „РАДНИЧКИ“: Драгићевић, Ивић,
Абубакар, Ристић, В. Илић, Чарапић (од
71. Ристовић), Петровић (од 46. Коваче
вић ), Милинковић, С. Илић (од 57. Грбо
вић ), Спасеновић. Тренер: Дејан Нико
лић.
ГФК „СЛОБОДА“: Вукашиновић, Цве
тић, Милекић (од 90. Вујичић), Рашковић
(од 61. Старчевић), Михаиловић (од 46.
Ђукић ), Шушњар, Глишовић, Голубовић,
Ристић, Петровић (од 76. Марјановић),
Миличић. Тренер: Зоран Костић.
Судија: Милан Илић, помоћници: Божо
вић, Благојевић
Жути картони: Спасеновић (Раднички),
Ђукић, Ристић (Слобода)
Многобројна публика која је у суботу
30. јула 2022. године испунила трибине
„Агропапук арене“ у Сремској Митровици
посматрала је борбену, али неефикасну
утакмицу. Оба тима а нарочито играчи
у црвеним дресовима, остали су својим
навијачима дужни боље концентрације и
умећа у завршници напада. Домаћа екипа
била је нешто агилнија у првом полувре
мену, у доброј мери захваљујући добрим
продорима и кретању капитена Владими
ра Илића по десној страни. Први озбиљ
нији, али недовољно прецизан шут ка
голу Ужичана упутио је са леве стране у
37. минуту Никола Милинковић. Неколико
минута касније исти играч упутио је сна
жан шут али његови саиграчи после гужве
у шеснаестерцу нису успешно захватили
лопту коју је након шута главом Алексан
дра Ракића избио голман Ужичана. После
паузе на полувремену обе екипе заиграле
су нешто одлучније али се борба углав
ном водила на средини терена, уз повре
мене прекиде. Већ у 55. минуту после
једног контранапада играч „Слободе“
Ђорђе Шушњар пропушта идеалну при
лику главом после центаршута са леве
стране. Узвратио је „Раднички“ ударцем
у пречку после центаршута Милоша Спа
сеновића. Неколико тренутака касније
гости су имали среће јер је уследио одли

чан шут Милинковића из слободног удар
ца са двадесетак метара. Лопта је после
лоше интервенције голмана Ђорђа Вука
шиновића поново погодила пречку гости
ју и пала испред линије гола. До краја
меча обе екипе неуспешно су атаковале
а чињеница да је тренер Ужичана Зоран
Костић у надокнади времена вршио так
тичку измену говори о томе да су гости
задовољнији освојеним бодом. Наредну
утакмицу митровачка екипа игра у Бео
граду против екипе „Радничког“ из Новог
Београда.
У изјави после утакмице тренер гости
ју изразио је задовољство оствареним
резултатом јер је његова екипа у утак
мицу ушла без шест стандардних играча
који су заражени корона вирусом.
– Вероватно је због значаја прве утак
мице у првенству овај меч био више бор
бен него леп за гледање. Мислим да је
бод заслужен јер смо и ми и „Раднички“
имали своје шансе, рекао је тренер Зоран
Костић.
Шеф струке Митровчана Дејан Николић
каже да је очекивао тешку прву такмичар
ску утакмицу нарочито због чињенице да
је „Раднички“ променио практично цео
такмичарски погон. Сложио се са колегом
Костићем да је утакмица била више бор
бена него квалитетна.
– Имали смо своје шансе које нисмо
искористили а и „Слобода“ је у другом
полувремену могла да нас казни преко
Шушњара, тако да мислим да је нерешен
резултат најреалнији. Остаје жал, игра
ли смо кући и желели смо победу али ће
свака наредна утакмица бити тешка јер
је лига прилично изједначена и пресуди
ће мањи детаљи. Побеђиваће екипе које
буду правиле мање грешака, рекао је тре
нер Николић и указао на евидентну неси
гурност и неуиграност нападачке линије
„Радничког“ с обзиром да су шпиц играчи
дошли пре седам дана и потребно им је
време за достизање форме, припрему и
уигравање. 
Д. М.
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ШАХ

Митровчанке
на Олимпијади

У Ченају (Индија) у току је
Шаховска олимпијада на којој
учествују екипе из 186 држа
ва света. У прва три кола
мушка и женска репрезен
тација Србије оствариле су
све три победе и налазе се
у самом врху табеле. Мушка
екипа победила је Малту 4:0,
Киргистан 3,5:1,5 и Гвате
малу 2,5:1,5 а женска екипа
Шри Ланку 4:0, Чиле 3,5:1,5 и
Филипине 2,5:1,5.
У женском тиму Србије кога
чине четири играчице и једна
резерва наступају чланице
Шаховског клуба „Сирмиум“
из Сремске Митровице: Тија
на Благојевић, Јована Ерић и
Марина Гајчин.

СТОНИ ТЕНИС

Митровачки
ветерани бољи
од Београђана

3. AVGUST 2022.

СБК „РУМА“

Анастасија друга у Европи
На Првенству Европе за јуниоре у асо –
саватеу репрезентативци Србије су освоји
ли златну, пет сребрних и једну бронзану
медаљу. Међу освајачима сребрне меда
ље је и Анастасија Иконић, чланица Сава
те бокс клуба „Рума“, која је сребро освоји
ла у категорији до 60 килограма.
Она је на путу до медаље победила
противнице из Хрватске и Ирске, али је
претрпела пораз од такмичарке из Фран
цуске.
– Ово је још један велики успех наше
такмичарке, која је прошле године била
светска првакиња у саватеу, а ове године
је првакиња Војводине и Србије, као и
друга у Европи - каже Миодарг Ракић, тре
нер СБК „Рума“.
Првенство Европе је одржано од 21. до
24. јула у Вајцу, у Аустрији.
С. Џ.

Анастасија и тренер Ракић

ИНЂИЈА

Реми „Железничара“ и „Омладинца“
ФК „Железничар“ Инђија - ФК „Омладинац“
Нови Бановци 1:1 (0:0)
ФК „Железничар“: Благојевић, Суџум, Је
шић, Нишић, Дубајић, Каурин, Трбовић,
Осман, Милојевић, Бајић, Веселиновић. Игра
ли су још: Петковић, Бубало, Вучковић, Лукач,
Љубинковић, Соколовић, Мрђа и Чековић.
ФК „Омладинац“: Ђокић, Радовановић, Би
очанин, Љубовић, Павловић, Ћалић, Коста
диноски, Мићић, Лежајић, Суботић и Ракић.
Играо је још и  Медић.
На помоћном терену крај Градског стади
она у Инђији у петак, 29. јула, одиграна је
пријатељска утакмица између домаћег ФК
„Железничар“ и „Омладинца“ из Нових Ба

новаца пред око 100 гледалаца. Током првог
полувремена домаћин је имао иницијативу,
али су гости из Нових Бановаца имали више
прилика па је први део игре завршен без го
лова, 0:0.
У наставку утакмице, домаћи су искористи
ли прву шансу да дођу до вођства и првог по
готка на утакмици. Продор Бубала по страни
шаље повратну Соколовићу, који прецизним
ударцем тресе мрежу „Омладинца“, 1:0. Го
сти су до изједначења дошли у 70. минуту
меча када је  Мићић шутирао са 16 метара у
небрањени део гола Петковића, 1:1.
М.Ђ.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Пећинци, Слободана Бајића 5
На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину
(“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09)
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Традиционални
стоноте
ниски меч најбољих ветера
на из Сремске Митровице
и Београда одигран је про
теклог викенда у Мачван
ској Митровици. Играчи СТК
„Срем -  спин“ Живан Јовано
вић и „Подриња“ из Мачван
ске Митровице Влада Чупић
укупним резултатом 3:2 били
су бољи од Слађана Сврзића,
некадашњег играча „Црвене
звезде“ и Жељка Басарића
некадашњег играча земун
ске „Младости“. Играло се по
систему Дејвис купа - пет пар
тија. Одлучио је дубл који су
Митровчани добили резулта
том 3:0.
Д. М.

О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
На основу уредног захтева који је поднео
носилац „CONTINENTAL TOBACCO“ д.о.о.
Београд-Стари град, Кнез Михајлова 33
спроведен је поступак процене утицаја на
животну средину за пројекат Изградња про
изводно складишно пословног објекта
(пуњење и паковање овсених каша, супа
из кесице, зрна бадема, лешника и ораха)
на локацији у Шимановцима на на кат. парц.
3183/2 и 3183/3 К.О. Шимановци, на терито
рији општине Пећинци. У спроведеном по
ступку процене утицаја донето је решење
бр. 501-62/2022-III-02 од 29.07.2022. године
којим је утврђено да није потребна процена
утицаја предметног пројекта на животну сре
дину и да носилац пројекта може приступи
ти реализацији пројекта под условом да се
примене мере које су дефинисане помену

тим решењем надлежног органа и испоштују
сви услове и сагласности других надлежних
органа и институција, у складу са посебним
законом.
Донето решење се заснива на анализи
захтева носиоца пројекта и података о лока
цији, карактеристикама пројекта, као и на
основу уредбе о утврђивању Листе пројека
та за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину (“Сл.
гласник РС“, број 114/08).
Против овог решења заинтересована јав
ност може изјавити жалбу Покрајинском
Секретаријату за урбанизам и заштиту
животне средине у Новом Саду, непосредно
или путем овог органа у року од 15 дана од
дана објављивања овог обавештења.

M NOVINE

3. AVGUST 2022.

37

MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Н

Дај сад мало фудбала

ешто се одужило ово лето. Попи
здеше људи од несносних врућина,
Луцифера, метео - упозорења раз
личитих боја, апела да се редовно хидри
рамо и носимо шешире.
А спорта ни за лека. Они највећи енту
зијасти могли су да прате почетак квали
фикација за европска фудбалска такми
чења. Али што би, за име бога, ако иоле
држиш до себе, гледао ту патњу?  
Ваљда је најгоре за нама. Сада следи
онај лепши део лета, када наши клубови
играју завршницу квалификација и поку
шавају да се умувају у неки од еврокупо
ва.
Уме то да буде јако стресно за гледати.
Обично Партизан и Звезда крену килаво,
тромо, вуку се ноге по терену, тешке од
тек завршених припрема. Овога пута је
другачија ситуација. Домаће првенство је
увелико у току, и очекује се да наша два
највећа клуба много спремније уђу у
европска надметања.
Звезда је, рекло би се, почела ову
сезону много озбиљније од својих комши
ја из Хумске. Појачала се лепо, вратила
неке играче после излета у иностранству
и чини се да јача него прошле године.
Једино што нема десног бека. Већ 10
година. Али то није вест.
У сваком случају, биће занимљиво
видети како ће екипа Дејана Станковића
изгледати на терену. Напад за сада функ
ционише одлично, али проблема ће бити
у задњој линији. Вратио се Максимовић
из Италије, а многи још увек не могу да
му опросте необјашњиве киксеве у првом
мандату у дресу Црвене Звезде. А било
их је. Још ако томе придодамо реалну

опасност од тога да на десном беку гле
дамо Гобељу, који са погледом неунака
женим мишљу срља у погибељне старто
ве – пиздарија у најави. Малог Еракови
ћа, талентованог штопера и потенцијал

Звезда је, рекло би се,
почела ову сезону
много озбиљније од
својих комшија из
Хумске. Појачала се
лепо, вратила неке
играче после излета у
иностранству и чини
се да јача него про
шле године. Једино
што нема десног бека.
Већ 10 година. Али то
није вест
ног репрезентативца, гледаће да удају до
краја лета и узму лову.
Партизан је катастрофално почео
домаће првенство и већ су се опростили
од титуле. Нешто дебело не штима у
табору црно – белих већ годинама уна

зад, а Европа ће им бити једина шанса
да поправе утисак и евентуално згрну
неку кинту. Е сад, где ће тај новац отићи,
то је већ други пар чарапа. Они, чији су
џепови већ добрано напуњени, одбијају
да прихвате одговорност за лоше резул
тате. Тренери су ти који углавном најебу,
а Илију Столицу у неком моменту сигур
но чека иста судбина као и његове прет
ходнике.
Ипак, пре неколико дана, пала је и
прва жртва из редова управе клуба. Иви
ца Илијев, спортски директор, поднео је
оставку из, како каже, личних разлога. Из
професионалних разлога му вероватно
не би пало на памет да оде.
Нажалост, највише ће остати упамћен
као актер кратког видео – клипа са неког
од београдских сплавова, где је снимљен
како, по узору на свог старијег колегу
Вучелића, жвали неки томпус и игра мах
нито као да је, боже ме опрости, узео
неку дрогицу на нос. Егзотична лобања.
аредног викенда почиње да се пика
фудбал и у Енглеској, Немачкој и
Француској. Енглеска Премијер
лига, наравно, привлачи највише пажње.
И док се у другим јачим лигама углавном
зна ко коси а ко воду носи, луди Енглези
су направили такмичење у којем је све
могуће. Добро, зна се да су Сити и
Ливерпул екипе од којих се највише оче
кује, али не треба занемарити и остале
конкуренте који се силно појачавају и
троше огромне паре. О традицији, стати
стици, медијској покривености и осталим
пратећим садржајима Премијер лиге не
треба ни трошити речи. Јебо Луцифера,
дај сад мало фудбала.

Н

РК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

Припреме пред сезону на Златару

Припреме у Женском рукометном клу
бу „Железничар“ почеле су 21. јула, а
само неколико дана касније, шампионке
из Инђије су отпутовале са стручним
штабом на Златар како би наставиле са
базичним припремама. Пред полазак на
планину, обављено је тестирање на
терену поред спортске хале, а до одла
ска и неколико тренинга.   Поред добро
познатих лица, виђена су и два нова,
Наташа Ловрић и Уна Обреновић, које
су се шампионкама из Инђије придружи
ле непосредно пред почетак припрема.
Како је истакао Влада Шимичић, тренер
ЖРК „Железничар“,   иако је пристигло
неколико нових играчица, стручни штаб
је одлучио да састав из прошле сезоне
буде окосница клуба.
– Припреме на Златару одвијају се

онако како смо и планирали. Услови су
добри, тренирамо двапут дневно у
спортској хали у Новој Вароши-  истиче
Шимичић.
Он је додао да су рукометашице
спремне и орне за рад:
– Последња два дана боравка на Зла
тару искористићемо за одигравање две
контролне утакмице са екипом ЖРК
„Пријепоље“, која је прошле године
играла у Супер Б лиги. Надам се да ће
нас здраље послужити и да ћемо успе
шно окончати припреме, казао је Шими
чић.
Након повратка у Инђију, 3. августа,
следи одигравање осталих контролних
утакмица. Инђијске рукометашице ће 12.
августа одмерити снаге са „Кикиндом“,
13. августа са новосадском „Војводи

ном“, а 20. августа 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 „Орошха
зом“-  рекао је Влада Шимичић, тренер
ЖРК „Железничар“ Инђија и додао да
већ 3. септембра почиње Супер куп.
Рукометашице „Железничара“, као
шампионке Србије,  играју и квалифика
ције за Лигу Европе. Први противник
биће им хрватска екипа „Далматинке“ из
Плоча. Прва утакмица игра се  8/9. окто
бра у Плочама, а реванш у Инђији 15/16.
октобра.
М. Ђ.
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3. август
1778. У Милану је отворена
оперска кућа Скала, дел о
архитекте Ђузепеа Пјермари
нија.
1858. Енглески истраживач
Џон Спик открио је језеро Вик
торија, извориште реке Нил.
4. август
1995. Хрватска војска, у опера
цији “Олуја”, ушла у Републику
Српску Крајину, зону под
заштитом Уједињених нација.
Око 250.000 Срба напустило
домове и кренуло према Босни
и Југославији, у највећем избе
гличком таласу у Европи од
Другог светског рата.
5. август
1716. Аустријски принц Еуген
Савојски са армијом од 40.000
војника у бици код Петровара
дина нанео тежак пораз тур
ској војсци од 150.000 људи
под командом Дарнада Алипаше. У бици погинуло око
30.000 турских војника. Годину
дана касније Еуген Савојски
освојио Београд, који је остао
под аустријском влашћу до
1739.
6. август
1926. Америчк а пливачица
Гертруда Едерле постала прва
жена која је препливала
Ламанш. Пивање трајало 14
часова.
1945. Америк анци у Другом
светском рату бацили прву
атомску бомбу на јапански
град Хирошиму. Град разорен,
а 13 квадратних километара
претворено у пустош. Погину
ло око 117.000 људи, а од
последица бачене бомбе још
217.137.
7. август
1858. Краљица Викторија је за
престоницу британског доми
нион
 а Канаде одабрала Отаву.
1876. Рођена је холандска
играчица Маргарета Гертруда
Зеле, позната као Мата Хари.
Под сумњом да је немачки
шпијун, Французи су је стре
љали у октобру 1917. Име
Мата Хари, које значи “јутарње
око”, узела је док је живела на
Јави пре Првог светског рата.
8. август
1217. Крунисан први српски
краљ
Стеф ан
Нем ањ ић,
познатији као Стефан Прво
венчани. Круну, коју је добио
од папе Хонорија III (12161227), у Србију су донели пап
ски изасланици.
9. август
1945. Америчке ваздушне сна
ге бациле су на Јапан и другу
атомску бомбу. Тада је тешко
разорен Нагасаки, трговачка и
ратна лука Јапана, са око пола
милион
 а становника. Бомба је
експлодирала на 600 метара
изнад града и била је нешто
снажнија од оне бачене на
Хирошиму.
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HOROSKOP
ОВАН: Сусрет са јед
ном особом више
подсећа на игру емо
тивног прикривања и
тестирања него на искрену раз
мену осећања. Избегавајте так
мичарске сит уације, посебно
када не располажете провере
ним информацијама.  Обрадова
ће вас поступак неких блиских
пријатеља. Посветите се ведрим
садржајима и опустите се.
БИК: Вољена особа
игнорише ваше идеје
и покушава да вас
наведе на своје пла
нове. Не можете да се договори
те о основним стварима. На
пословном плану не успевате да
предвидите нечији одговор на
задату тему или да успоставите
добар однос у комуникацији са
сарадницима. Пријаће вам вита
минска исхрана и већа количина
течности.
БЛИЗАНЦИ: Нема
потребе да гајите
велике илузије или
емотивна очекивања,
пред особом коју не познајете
довољно. Лако се заносите.
Будите дискретни. Побољшајте
своју психофизичку кондицију.
Своје мале слабости покажите
само пред породицом и блиском
особом.
РАК: Сусрет са јед
ном особом за вас
представља велик о
задовољство и ужи
так. На жалост тај врхунац брзо
пролази. Пословни проблеми са
којима се тренутно суочавате
захтевају додатни напор и добру
концентрацију. Боље је да се не
заносите неким необичним иде
јама, већ да сачувате свој
пословни или друштвени углед.
Важно је да сачувате присебност
духа и самоконтролу.
ЛАВ: Налазите се на
велики корак испред
других, јер умете тач
но да предвидите
нечију реакцију у пословним пре
говорима. Постављате сувише
строге критеријуме пред вољену
особу, али ваш подстицај делује
благовремено на више начина.
Емотивни изазови представљају
добру прилику да се профилтри
ра заједнички однос.
ДЕВИЦА: Неко од
сар адн ик а
нем а
довољно интересо
вања да испоштује
заједнички пословни договор,
што неминовно условљава
одређени губитак. Делујете
забринуто због нових информа
ција и промена које наговешта
вају ваши сарадници. Упорно
покушавате да у најкраћем року
решите неке велике проблеме.
Нема разлога да се јогуните и да
приговарате свом партнеру због
неких ситница.

ВАГА: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад
ницима како бисте побољшали
своју пословну позицију. Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама јер имате врло
поуздане показатеље о успеху. У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.
ШКОРПИЈА: Делује
те позитивно и анга
жовани сте на разли
читим странама. Уме
те да пренесете стваралачки
импулс на своју околину. Нема
потребе да се упуштате у неке
новчане ризике или да се заду
жујете. Пажљивије ослушкујте
поруке које добијате од блиских
особа. Боље је да пок ажете
више скромност у понашању.
СТРЕЛАЦ: Све кори
сне
инф орм ац ије
могу да вам олакшају
успешно решавање
неких пословних питања које
имате. Нема разлога да одбацу
јете неке идеје само зато што
вам зато што вам звуче сувише
апстрактно. Ако вам је стало да
промените или побољшате свој
однос са вољеном особом онда
покажите више разумевања за
критеријуме које користи друга
страна.  
ЈАРАЦ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и
поуздане критеријуме али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Пролази
те кроз фазу осцилација, склони
сте честим променама у понаша
њу или расположењу. Повреме
но вам је тешко да правилно
ускладите свој љубавни ритам
са блиском особом.
ВОДОЛИЈА: Делујете
веома опрезно и не
желите превише да
ризикујете у послов
ним преговорима. Ипак мораћете
да се суочите са изазовима који
нису по вашој вољи. Прижељкује
те више разумевања и нежности
у љубавном односу. Партнер има
неке необичне идеје тако да сво
јим понашањем у вама подстиче
осећај емотивне несигурности.
РИБЕ: Потребно је да
се растеретите од
дод атн их обавез а,
али немате довољно
енергије да се ангажујете на
виш е стран а истов рем ен о.
Желели бисте да успоставите
бољу контролу над новим дога
ђајима у љубавном живот у,
међутим ништа значајно не
можете да учините без претход
ног договора са својим партне
ром.

Crkveni
kalendar
Среда, 3. август (21. јул)
Свети пророк Језекиљ
Четвртак, 4. август (22. јул)
Света Марија Магдалена – Бла
га Марија
Петак, 5. август (23. јул)
Свети мученици Трофим, тео
фил и други с њима
Субота, 6. август (24. јул)
Св.муч. Христина; Преп. Поли
карп Печерски; Св. муч. Преби
ловачки и Доњохерцеговачки
Недеља, 7. август (25. јул)
Успеније Свете Ане, мајке Пре
свете Богородице
Понедељак, 8. август (26. јул)
Света преп од обн ом уч ен иц а
Параскева-  Петка; Свети Сава
Трећи, Арх.српски
Уторак, 9. август (27. јул)
Свети великомученик Пантале
имон: Св. Климент Охридски

Уштипци
са сланином
Састојци: Тиквице 1 кг, 3 јајета,
сланина 100 г, црни лук 2 главице,
брашно 150 г, со по укусу, бибер
по укусу, уље по потреби.

Припрема: Тиквице ољуштите,
очистите од семенки, нарендајте
на крупно ренде, посолите и оста
вите да пусте воду. Сланину и лук
ситно исецкајте, па их пропржите
у тигању док сланина не поруме
ни, а лук не омекша. Тиквице оце
дите од вишка воде, додајте им
лук и сланину, со, јаја и брашно,
те добро промешајте. Кашиком
вадите уштипке и пржите их у
врелом уљу неколико минута са
обе стране.

• Није важно бити у цве
ту младости. Важно је
имати године у цвату ...
• Понекад погледаш у
очи пса и помислиш –
човек! А онда погледаш
у очи човека и видиш
„џукела“!
• Кад ти је најтеже запе
вај! Нека и други пате!
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ЛИЧНИ СТАВ

Суживот

Разликујемо се дефинитивно. Неко
од нас има више, други мање, привр
жени смо различитим схватањима
живота, другачије вреднујемо ствари
које нас окружују, различитих смо
склоности, нарави, приступа, темпера
мената...
Стекло се мноштво неуједначености
на местима нашег заједничког битиса
ња.
Неко би  такав сплет посматрао као
лонац, који само што не прокључа.
И никако се не би могло рећи да је
далеко од истине.
Судар различитости готово увек про
изведе конфликт или најблаже речено,
нарастајућу жељу да се у конфликт
уђе. Почне од мањих локалних кон
фликата, а онда се шири даље на
регионални, државни, међудржавни,
континентални и глобални ниво.
У свим планетарним сукобима као
корен лежало је појединачно  незадо
вољство опет проистекло из наших
међусобних многоструких разлика и
осећаја неправде и ускраћености.
Као виновници нестабилности могли
би се именовати разни.
Рецимо, заговорници једнакости и
равних части, продавачи илузија и уто
пија. Многи би уперили прстом у њих.
Други би окривили неумереност или
незајажљивост, безосећајност за пра
ву меру и нездраве тежње и мегалома
нију.
Можемо видети наша различита гле
дишта и око узрочника тренутних и

историјских турбуленција.
Све би сигурно било далеко мање
погубно захваљујући нашој проми
шљености и већој толеранцији.
Било би другачије ако бисмо одба
цили заблуде.
Присвајам право да уз сав опрез
дајем ставове о планетарним питањи
ма и хроничним проблемима човечан
ства, задржавајући свест о могућој
недовољној упућености, али уверен
да чисти наум може много тога да
оправда.
Елем, искуства кроз доба и епохе
поучила су нас   да хармонију   међу
људима није могуће досегнути. Поку
шавало се и „пером и бичом“ и опет
ништа. Неминовно је да се превагне
на ову или ону страну. Породица као
ћелија што ће рећи и најмања дру
штвена целина вапи за хармонијом и
идилом, која се и ту на микро терену
једва нек ако може реализовати уз
доста труда и злопаћења. Како моћи
онда пуно већи број који чине станов
ници једне државе и шире свести под
исту раван. Немогуће. Значи, мрка
капа, не заносимо се. Сачуваће се
драгоцени време и енергија.
Дакле, раздваја нас пуно тога. Спаја
нас пак средина у којој живимо због
чега смо свакодневно упућени једни
на друге. Уверења сам да нас спаја и
жеља да спокојно и безбрижно живи
мо и радимо.
Припада нам избор, сујета и хисте
рија једних према другима или помир

љивост и посвећеност својим циљеви
ма.
Морали бисмо бити одговорнији,
носимо сви такво бреме на плећима.
Дужни смо обезбедити мир и благоста
ње.
На брвну смо, или ћемо адекватно
пролазити једни поред других и функ
ционисати упркос постојећим раздори
ма или ћемо дозволити да нас препла
ве острашћености и заједљивости и
тако се стровалити у провалију.
Промислимо трезвено и сачуваћемо
се и сачуваћемо заједницу и територи
ју у којој живимо и на којој живимо.
Напослетку, свако има своју прилику
и обавезан је да уради све да је иско
ристи, после тога нема места за кри
вљење других људи и вечито непо
вољних околности и неједнаке интер
персоналне констелације.
Верујмо да места за све има а када
вера буде пољуљана ипак и онда
задржимо трезвеност колико год тешко
било. Боље је тако.
Амерички и совјетски политичари
свесни саме по себи сукобљености
својих политичких идеологија и разу
мејућ и неоп ходн ост заједн ичк ог
опстанка осмисли су и спроводили  
доктрине „детант“, „коегзистенција“
што можемо превести и као суживот
супротности који су одслик авали
интенцију избегавања даљих ширих
потреса.
Нећемо ми сада бити мање паметни
него они онда.
Стефан Јовић

МАРТИНАЧКА „ДЕЧЈА БЕЋАРИЈАДА“

„Алај` смо се састали бећари...“

У домаћинству породице Стојнић у
Мартинцима је у недељу, 31. јула одржа
на „Дечја бећаријада“. То је манифеста
ција у којој су учествовала деца пред
школског узраста, која су се најпре так
мичила у спортским дисциплинама на
локалном фудбалском игралишту „Бо
рац“, а онда су учествовали у кувању
бећар –паприкаша. За ову прилику су
малишани имали задатак да осмисле и
песмице, такозване „бећарце“ које су
рецитовали, али и вешто отпевали.
– Прва „Бећаријада“ је одржана про
шле године, када смо привели крају про
јекат „Од семенке до плода“, у сарадњи
са породицом Стојнић, која има пласте
нике и производи поврће. Ове године
смо позвали у госте предшколце из
Кузмина, Босута, Сремске Раче и Шаши
наца. Циљ манифестације је дружење,
развијање спортског и такмичарског духа
код малишана, рекла је Славица Јовано
вић, васпитачица Предшколске установе
„Пчелица“, објекат у Мартинцима.
Учешће је узело 75 малишана, а са

Дечја „Бећаријада“

њима су дошле васпитачице и родите
љи. Марта Стојнић, домаћица, обраћају
ћи се присутнима прочитала је стихове
дечјих бећараца.
– Добро дошли, драги гости, овде се
кува, а и гости. Бећарац се данас спре
ма, то је здраво, јер је из Срема. По хра
ни нас знају сви, јер волимо јести ми. И

док се бећарац спрема, све ухвати нека
трема. Са мезом он се слаже, то и док
тор тако каже. Не брините, драги гости,
биће свега да се гости. Бећарац се код
нас кува од давнина, а најслађи је кад га
спрема дечурлија, изрецитовала је дома
ћица.
А. Плавшић

