
Aktuelne informacije iz Srema
na portalu M novine

www.m-novine.com

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

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs

NOVINE
MITROVA^KE NOVINE • SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK
GODINA XXII • 10. AVGUST 2022. • BROJ 1077 • CENA 80 DINARAM

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

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

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

KUPINOVO

Regata Majke Angeline
dvanaesti put

Danijela i Stefan 
napravili video igricu

Asfaltiran
Devoja~ki put
u Grgurevcima



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

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

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

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

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

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

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

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

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

ДУНАВ СКА РЕГА ТА

Уче сни ци бора ви ли
у Ста ром Слан ка ме ну

Ста ри Слан ка мен био је један од 
12 места у нашој земљи у којем су 
уче сни ци 67. Међу на род не дунав ске 
рега те (ТИД) напра ви ли мали пре дах 
у уто рак, 2. авгу ста. Дунав ска рега-
та је нај ста ри ја, нај ду жа и нај ве ћа, 
међу на род на, спорт ско - рекре а тив-
на тури стич ка кану, кајак и веслач ка 
рега та на све ту која кре ће из немач-
ког гра да Ингол шта та и тра је 75 дана. 
Око 120 каја ка ша кре ну ло је на пут 
дуг пре ко 2.500 кило ме та ра, а кам-
по ва ће укуп но у 61. месту дуж Дуна-
ва у осам зема ља. Каја ка ши су ове 
годи не бора ви ли у мари ни крај бање 
у Ста ром Слан ка ме ну где су их уго-
сти ли пред став ни ци Тури стич ке орга-
ни за ци је општи не Инђи ја. Осим из 
наше, у Ста ром Слан ка ме ну бора ви-
ли су каја ка ши из Бугар ске, Немач-
ке, Аустри је, Сло вач ке, Мађар ске и 
Руму ни је. Прет ход но су се, на крат-

ко, зау ста ви ли на недав но уре ђе ној 
пла жи у Чор та нов ци ма ода кле је са 
уче сни ци ма рега те до Ста рог Слан ка-
ме на веслао и дирек тор ТОО Инђи ја 
Милан Бого је вић. 

– Тежи мо ка томе да сва ко ко дође 
у Инђи ју буде уго шћен на при кла дан 
начин и да из наше општи не оде као 
сво је вр стан амба са дор, са пози тив-
ним ути сци ма. И ове годи не смо за 
све уче сни ке при пре ми ли сим бо лич-
не покло не али и зани мљив вечер њи 
про грам у мари ни, иста као је Милан 
Бого је вић

Дејан  Јова но вић из Каја ка шког 
саве за Срби је поздра вио је пред-
став ни ке зема ља, уче сни ка рега те и 
захва лио се пред став ни ци ма инђиј-
ске Тури сти ке орга ни за ци је иста кав-
ши да је та локал на само у пра ва увек 
добар дома ћин.

– При јат но сам изне на ђен што нам 

се у весла њу од Чор та но ва ца до Ста-
рог Слан ка ме на при дру жио дирек-
тор Тури стич ке орга ни за ци је. За 36 
годи на уче шћа у рега ти нисмо има ли 
при ли ку да нам се неко од пред став-
ни ка гра до ва или општи на при дру жи, 
рекао је Јова но вић.

У окви ру вече р њег про гра ма у слан-
ка ме нач кој мари ни уче сни ци ма рега-
те пред ста вљан је сред њо ве ков ни 
Слан ка ме на кроз ради о ни цу изра де 
окло па и бор бе вите зо ва. Уче сни ци 
67. Дунав ске рега те наста ви ли су свој 
пут ка Бео гра ду у сре ду, 3. авгу ста, а 
свој пут завр ша ва ју 28. авгу ста када 
сти жу на крај ње одре ди ште, у бугар-
ски град Сили стри. 

Орга ни за тор ТИД рега те кроз Срби-
ју је Одбор за тури зам Каја ка шког 
саве за Срби је уз помоћ дома ћи на 
Тури стич ких орга ни за ци ја, општи на и 
гра до ва кроз које про ла зе. М. Ђ.

Уче сни ци Дунав ске рега те бора ви ли у Ста ром Слан ка ме ну

Дирек тор ТОО Инђи ја Милан Богојевић уру чио покло не и веслао са уче сни ци ма рега те
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Исто риј ски говор
или непри ме рен посту пак

Говор Вла де те Јан ко ви ћа на кон
сти ту тив ној сед ни ци Народ не 
скуп шти не, кога су неки ана ли

ти чар жур но ока рак те ри са ли као 
„исто риј ски говор“ који ће „оста ти 
упам ћен као све тла тач ка у нови јој 
исто ри ји обно вље ног срп ског пар ла
мен та ри зма“, озна чио је крај четво
ро го ди шње моно лит но сти срп ског 
пар ла мен та, у коме је чак и вла да ју
ћа стра на при жељ ки ва ла да се кри
ти ка са ули це пре се ли у пар ла мент. 
Говор је озна чио и поче так, ако бог да, 
четво ро го ди шње несло жно сти око 
зако на и наци о нал них резо лу ци ја, 
несло жно сти чије је одсу ство Срби ја 
мора ла да прав да они ма који оправ
да ња не желе да чују. 

У уво ду овог крат ког писа ног гово
ра про фе сор је без ма ло обра до вао 
све при сут не наја вом: „Оно што ћу 
рећи са ове сло бод не говор ни це 
искљу чи во је начел не при ро де, 
засно ва но је на дугом живот ном и 
поли тич ком иску ству, тиче се сва ког 
пар ла мен та на све ту и нипо што не 
би тре ба ло бити схва ће но као израз 
лич не при стра сно сти.“ Одмах после 
овог „обе ћа ња“ о начел ном мишље
њу, за све кори сном и при хва тљи
вом, про фе сор је оплео по скуп шти
ни, вла ди и суд ству који не посту па ју 
по вољи наро да већ по непо сред ном 
дик та ту вође. Завр шио је тако ђе 
нима ло начел но: „Поште них избо ра 
неће и не може бити докле год буде 
пот ку пљи ва ња, уце на, при ти са ка и 
наси ља. Докле год се наци о нал ни 
медиј ски про стор не учи ни доступ
ним сви ма, докле год избор не коми
си је буду чека ле да уме сто њих 
одлу че вла да ју ћи поли ти ча ри, докле 
год воља и хир јед ног чове ка буду 
изнад Уста ва, а наро чи то докле год 
све му томе пре ћут но буде повла ђи
вао суд.“

Изда ле ка се види, јер се изда ле ка 
виде ла и рани ја дипло ма тич ност и 

рето рич ка одме ре ност бив шег амба
са до ра и фило ло га, доц ни је прин ци
пи јел ног кри ти ча ра вла сти, да је 
„исто риј ски говор“ у знат ној мери 
излив озло је ђе но сти због неу спе ха у 
нера зу мљи вом избор ном похо ду на 
функ ци ју гра до на чел ни ка Бео гра да, 
ништа мање разу мљи вом од упа да 
наци о нал ног писца и инте лек ту ал ца 
Добри це Ћоси ћа у поли тич ки зве ри
њак „демо крат ског“ вре ме на. 

Ако је само озло је ђе ност у пита њу, 
она би могла и да про ђе, а „исто риј
ски говор“ да буде забо ра вљен, и 
про фе сор би бесум ње могао да лич
ним при ме ром поу чи кул ту ри засту
па ња раз ли чи тих ста во ва и мањи ну 
и већи ну у пар ла мен ту. Али, ако је 
његов „исто риј ски говор“ нека врста 
екс по зеа буду ћих насту па, онда ће 
њего во пот цр та ва ње ути ца ја на скуп
шти ну од стра не ауто ри те та „са дру
ге стра не пар ка“ неиз бе жно изме
шта ти скуп штин ске рас пра ве са 
држав них про бле ма на ира ци о нал не 
суко бе. Немо гу ће је пости ћи оно што 
жели про фе сор: да „срце ове држа ве 
куца под скуп штин ском купо лом, а не 

са дру ге стра не пар ка“. „Срце ове 
држа ве“, наи ме, мора да куца на обе 
стра не пар ка, с тим што ће се срце 
напред њач ке већи не и њених коа ли
ци о них парт не ра неиз бе жно рав на ти 
са рит мом срца с оне стра не пар ка. 

То, међу тим, ника ко не сме да 
пред ста вља смрт ну прет њу за зако
не и резо лу ци је од кори сти за народ 
и држа ву.

Про фе сор је иско ри стио уло гу нај
ста ри јег посла ни ка, ту „тужну при ви
ле ги ју годи на“, испа лио поли тич ку 
касет ну бом бу на напред њач ку поли
ти ку и ауто ри тет са дру ге стра не пар
ка, пре пола га ња закле тве, када нико 
дру ги нема пра во да при сту пи микро
фо ну, и про гла сио пау зу од 60 мину
та. Толи ко је и по про то ко лу потреб
но, али је то слу чај но послу жи ло да 
његов „исто риј ски говор“ наста ви да 
се као ехо одби ја о зидо ве ход ни ка и 
посла нич ких про сто ри ја скуп штин
ског зда ња и напо љу од меди ја до 
меди ја.

Чак је и његов дуго го ди шњи 
стра нач ки коле га из ДСС 
Милош Јова но вић при ме тио да 

је овај „исто риј ски говор“ непри ме
рен посту пак у све ча ној при ли ци кон
сти ту и са ња Народ не скуп шти не. 

Неприн ци пи јел ност у избо ру при
ли ке за говор оду зе ла је ува жа ва ње 
и самом садр жа ју гово ра.

Про фе сор је нешто касни је изја вио 
да ће се пову ћи из пар ла мен та ако 
се у њему буде уда ра ло на лич но сти 
уме сто на про бле ме. То ука зу је да он 
не при зна је да је сво ју „тужну при ви
ле ги ју годи на“ иско ри стио неприн ци
пи јел но. Шта више, он на ауто ри тет 
„са дру ге стра не пар ка“ не гле да као 
на лич ност већ као на про блем. 
Успео је да се, пре пола га ња закле
тве новог скуп штин ског сази ва, прет
пла ти на под у ке оних који нема ју 
довољ но зна ња да би њега нече му 
учи ли. 
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Чак је и дуго го ди шњи 
стра нач ки коле га Вла де те 
Јан ко ви ћа, Милош Јова
но вић, при ме тио да је 
про фе со ров „исто риј ски 
говор” непри ме рен посту
пак у све ча ној при ли ци 
кон сти ту и са ња Народ не 
скуп шти не. Неприн ци пи
јел ност у избо ру при ли ке 
за говор оду зе ла је ува
жа ва ње и самом садр жа ју 
гово ра

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ ОДБОР НИЧ КЕ ГРУ ПЕ „АЛЕК САН ДАР ВУЧИЋ – ЗА 
НАШУ ДЕЦУ“ 

Оштра осу да говора одбор ни це 
гру пе гра ђа на „Град за све нас“

Одбор нич ка гру па „Алек сан дар Вучић 
– за нашу децу, осу ди ла је говор одбор
ни це гру пе гра ђа на „Град за све нас“ 
Ната шу Зец, због гово ра за скуп штин
ском говор ни цом од 29. јула. У уто рак 2. 
авгу ста је одр жа на кон фе рен ци ја за 
меди је на којој се обра тио заме ник 
шефа одбор нич ке гру пе оку пље не око 
Срп ске напред не стран ке, Бран ко Јако
вље вић. 

– Срп ска напред на стран ка и наша 
одбор нич ка гру па у Скуп шти ни гра да 
Срем ска Митро ви ца оштро осу ђу ју изла
га ње одбор ни це гру пе гра ђа на „Град за 
све нас“ Ната ше Зец, на послед њој одр
жа ној сед ни ци Скуп шти не гра да. За нас 
је поми ња ње про у ста шког музи ча ра 
Томп со на у скуп штин ској сали и у овом 
гра ду непри хва тљи во. Пози ва ње да се 
до кра ја авгу ста у Куку јев ци ма одр жи 
кон церт поме ну тог музи ча ра је скан да
ло зно и погре шно, пре све га, уко ли ко се 
под се ти мо да је од четвр тог до сед мог 
авгу ста стра дао срп ски живаљ на про
сто ру Репу бли ке Срп ске Кра ји не, за вре
ме вла сти про у ста шког режи ма, који 
подр жа ва и у сво јим песма ма спо ми ње 
дотич ни музи чар. Тада су сто ти не хиља
да људи оста ли без сво јих домо ва, на 
хиља де жрта ва је прог на но, расе ље но и 
за тај зло чин нико није одго ва рао. 
Мислим да нико не би тре ба ло да поми
ње кон церт Томп со на „до кра ја авгу ста“, 
јер упра во кра јем авгу ста 1942. годи не, 
они које у сво јим песма ма опе ва ва Томп
сон, су у нашем гра ду оду зе ли живо те 
више од 8.000 неви них жрта ва. Међу 
њима су били мно ги виђе ни ји Митров ча

ни, а тада је нестао и митро вач ки јевреј
ски живаљ. Међу стра дал ни ци ма је био 
и чуве ни сли кар Сава Шума но вић. Није 
ми циљ да држим часо ве исто ри је, али 
упра во због тога молим, немој те при зи
ва ти Томп со на у авгу сту. Не може мо да 
оста не мо неми када неко каже да би се 
баланс и толе ран ци ја успо ста ви ли, ако 
би се одр жао кон церт Томп со на. Посеб
но ми је засме та ло када је рече но да смо 
у Чал ми на кон цер ту који је одр жан 
недав но, има ли госте са Мања че. Ти 
људи овде нису гости, него свој на сво
ме. Нашу Митро ви цу су гра ди ли Срем ци, 

Мачва ни, Кра ји шни ци и мно ги дру ги и 
допри не ли томе да она буде град са нај
ве ћом душом у којем има места за све. 
Тако ми види мо толе ран ци ју и при хва
тљив систем вред но сти. Наша осу да 
није из поли тич ких раз ло га, већ из људ
ских и морал них раз ло га. На одр жа ном 
кон цер ту у Чал ми је било више од 4.000 
посе ти ла ца, није се десио није дан инци
дент и ја бих похва лио орга ни за то ре због 
тога. Није се чула нијед на песма која 
било кога вре ђа, што гово ри у при лог 
томе да се та два музи ча ра (Баја мали 
Книн џа који је насту пио у Чал ми и Томп
сон) не могу изјед на ча ва ти, изја вио је 
Бран ко Јако вље вић.

Под се ћа мо, одбор ни ца Зец је за скуп
штин ском говор ни цом комен та ри са ла 
чал ман ско „Кра ји шко посе ло“ на ком је 
насту пио Мир ко Пај чин, позна ти ји као 
Баја мали Книн џа, када је поми ња ла и 
хрват ског музи ча ра. Део спор ног гово ра 
је постао вира лан.

– Он ту сигур но није дошао бес плат но, 
па бих моли ла да ми испри ча те, тај 
новац, како ће то бити рас по ре ђе но и ко 
је дао и поста вио те при о ри те те. Јер, ако 
смо у духу толе ран ци је, ако су нам синоћ 
били гости са Мања че са кокар да ма, 
онда у духу толе ран ци је, пошто смо 
један толе ран тан град, тре ба ло би бар 
до кра ја авгу ста да у Куку јев ци ма дове
де мо Томп со на и да напра ви мо неки 
добар баланс у све му ово ме и да поста
не мо један град толе ран ци је, чуло се 
звуч ног запи са како изго ва ра одбор ни ца.

А. П.
Фото: Б. Т.

Бран ко Јако вље вић

АНСАМБЛ „ВЕНАЦ“ ИЗ ГРА ЧА НИ ЦЕ НАСТУ ПИ ЋЕ  НА СРЕМ ФОЛК ФЕСТУ 

Цело ве чер њи кон церт за Митров ча не
Спе ци јал ни гост ово го ди

шњег Срем Фолк Феста је 
Ансамбл народ них ига ра и 
песа ма Косо ва и Мето хи је 
„Венац” из Гра ча ни це. Публи ка 
ће моћи да ужи ва у њихо вом 
цело ве чер њем кон цер ту дру ге 
фести вал ске вече ри, 12. авгу
ста. Петар Самар џић, заме ник 
гра до на чел ни це и дирек тор 
Фести ва ла, наја вио је ово 
госто ва ње, зајед но са Сте фа
ном Ман чи ћем, коор ди на то
ром орке стра „Вен ца“ на кон
фе рен ци ји за меди је, одр жа ној 
у уто рак дру гог авгу ста у про
сто ри ја ма Тури стич ког инфо –
цен тра. Ман чић се освр нуо на 
исто ри јат Ансам бла, под се тив
ши да је осно ван у При шти ни 
од стра не Мини стар ства кул ту
ре Репу бли ке Срби је 1964. под 
име ном „Шота”, а 1993. годи не 

Ансамбл мења име у „Венац”. 
Осно ван је пре више од пола 
века као покра јин ски ансамбл 
са циљем да истра жу је, сачу ва 
и умет нич ки обли ку је, а потом 
и пре зен ту је у раз ли чи тим 
фор ма ма играч ко, музич ко, 
певач ко и обред но насле ђе 
Косо ва и Мето хи је. У Гра ча ни

ци, малом месту вели ког име
на, где Милу ти нов мана стир 
ста ме но чува срп ско име, 
Ансамбл „Венац” са вели ком 
чашћу саку пља, чува, негу је, 
раз ви ја и пре зен ту је кул тур но 
насле ђе како са Косо ва и 
Мето хи је тако и целе Срби је 
кроз игру, песму, музи ку и оби

ча је. У Срем ској Митро ви ци 
насту па ју први пут, где ће изве
сти пале ту нај ве ћих тра ди ци о
нал них пле со ва из целе Срби
је, нарав но, нај ви ше са про
сто ра Косо ва и Мето хи је. Сте
фан Ман чић родом је из Срем
ске Митро ви це, ту је живео и 
завр шио сред њу шко лу, 
послед њих неко ли ко годи на 
био је део „Срем Фолк Фест“ 
тима, радио је и као водич 
госту ју ћих ансам ба ла на 
фести ва лу, играо и сви рао у 
Фол клор ном ансам блу „Бран ко 
Ради че вић“, али како наво ди, 
за њега је вели ка част што 
дола зи у свој град са „Вен цом“, 
јер позна је коли ко емо ци је и 
пози тив не енер ги је изво ђа чи
ма узвра ћа митро вач ка публи
ка, сто га је сигу ран да ће 12. 
август бити вече за пам ће ње.

Сте фан Ман чић и Петар Самар џић
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АСФАЛ ТИ РА ЊЕ ДЕВО ЈАЧ КОГ ПУТА У ГРГУ РЕВ ЦИ МА

Бржи дола зак до Новог Сада, 
Бео чи на и Врд ни ка

Конач но у Гргу рев це више неће моћи само да се дође, већ да се кроз њих и про ђе, 
изја вио пред сед ник Месне зајед ни це, Душко Крстић

Кра јем про шле годи не 
асфал ти ран је део Фру шко
гор ске ули це у Гргу рев ци ма у 
дужи ни од око два кило ме
тра. Сада су у току радо ви на 
асфал ти ра њу дру гог дела 
тог пута. Дужи на део ни це, од 
Ловач ког дома до Попо вог 
чота, изно си кило ме тар и по. 
Асфалт ће бити широк три 
метра, са бан ки на ма. Укуп на 
вред ност радо ва је два де сет 
мили о на дина ра, а радо ве 
финан си ра Мини стар ство 
пољо при вре де, шумар ства и 
водо при вре де. 

– Радо ви обу хва та ју при
прем не радо ве, укла ња ње 
пање ва, сече ње расти ња и 
шибља дуж тра се, затим 
земља не радо ве, коло во зну 
рекон струк ци ју и одвод ња ва
ње. Дугу је мо вели ку захвал
ност за ове радо ве мини стру 
Бра ни сла ву Неди мо ви ћу, 
пот пред сед ни ку Вла де Срби
је, захва љу ју ћи коме смо у 
послед њих неко ли ко годи на, 
са репу блич ког нивоа вла
сти, обез бе ди ли ула га ња од 
пре ко пола мили јар де дина
ра у обно ву рурал не пут не 
инфра струк ту ре на тери то
ри ји гра да Срем ска Митро
ви ца. То је од кру ци јал ног 
зна ча ја, јер је ула га ње у сео
ске путе ве, ула га ње у опста
нак људи у сели ма, изја вио 
је заме ник гра до на чел ни це 
Петар Самар џић.

Меша ни села изра зи ли су 
захвал ност пре ма мини стар

ству које је издво ји ло сред
ства за радо ве који су у току, 
нагла сив ши зна чај овог пута.

– Конач но у Гргу рев це 
више неће моћи само да се 
дође, већ да се кроз њих и 
про ђе. Зна чај овог пута је за 
наше село вели ки, а ја као 
пред сед ник ове месне зајед
ни це, сањам да ће у будућ
но сти то бити један вели ки 
тури стич ки потен ци јал, изја
вио је Душко Крстић, пред
сед ник Месне зајед ни це 
Гргу рев ци. 

Гргу рев ча ни ма се на овај 

начин отва ра ју нови прав ци 
и скра ћу је пут ка Врд ни ку, 
Новом Саду и Бео чи ну. Рок 

за завр ше так радо ва је 60 
дана.  А. П.

Фото: Б. Т.

Душко Крстић

РАДИ О НИ ЦА „ЕКО ЛО ШКО ПОНА ША ЊЕ“  У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Цивил ни сек тор и еко ло ги ја
У четвр так, 4. авгу ста је одр жа на отво

ре на ради о ни ца са  темом Еко ло шко 
пона ша ње запо сле них и одр жи ве набав
ке у митро вач кој Град ској кући. Пре да ва
ње је орга ни зо ва но као интер ак тив но, а 
циљ је да се ука же на зна чај пона ша ња у 
јав ном и цивил ном сек то ру које води 
рачу на о еко ло ги ји и одр жи вом раз во ју. 
Ради о ни ца је одр жа на у окви ру про јек та 
Одр жи ви раз вој за све – плат фор ма за 
локал ни дија лог, који спро во ди Град 
Срем ска Митро ви ца у парт нер ству са 

Реги о нал ном ини ци ја ти вом Сре ма. 
– Град Срем ска Митро ви ца је заи ста 

пока зао вели ку спрем ност за уво ђе ње и 
укљу че ње цивил ног сек то ра у рад пар ла
мен та. Ми смо то иско ор ди ни ра ли са 
њима и ово је наста вак те глав не ини ци ја
ти ве, рекао је пре да вач Бора Обра до вић 
из Реги о нал не раз вој не аген ци је Срем.

Дома ћи ни и они који су уче ство ва ли у 
ради о ни ци, кажу да је ово један од начи
на осна жи ва ња цивил них дру шта ва.

– Еко ло ги ја је важно пита ње, а наш 

град се тру ди да буде што тран спа рент
ни ји у раду и да осна жи мо цивил на дру
штва. Пре ма јав но сти жели мо да буде мо 
отво ре ни и да гра ђа не укљу чи мо и осна
жи мо мре жу орга ни за ци ја, које се баве 
зашти том живот не сре ди не. Офор ми ли 
смо Зеле ну одбор нич ку гру пу, има ли смо 
две ради о ни це и врши мо еду ка ци ју наших 
запо сле них, изја ви ла је Мир ка Гми зић из 
Кан це ла ри је за локал ни еко ном ски раз
вој.

А. П.

Петар Самар џић

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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ОБНО ВЉЕ НА ЦРКВА СВЕ ТОГ ЛУКЕ У КУПИ НО ВУ

Сабор у част обно вље не све ти ње
Поли ти ка чува ња вере, чува ња тра ди ци је, обно ве наших све тих хра мо ва и заи ста 

је при ви ле ги ја бити део чита вог овог дога ђа ја, иста кла је Дра га на Мило ше вић и 
дода ла да је ове годи не Покра јин ска вла да утро стру чи ла сред ства наме ње на црква
ма и вер ским зајед ни ца ма

Све ча ним доче ком епи ско
па срем ског Васи ли ја испред 
Цркве Све тог Луке, у Купи но
ву је 7. авгу ста почео први 
Сабор Мај ке Анге ли не, одр
жан у част срп ске деспо ти це 
Анге ли не Бран ко вић, а пово
дом обно ве Хра ма Све те Тро
ји це – послед ње обно вље не 
све ти ње у Сре му.

Зајед но са број ним вер ни
ци ма епи ско па су доче ка ли и 
Покра јин ска секре тар ка за 
кул ту ру, јав но инфор ми са ње 
и одно се с вер ским зајед ни
ца ма Дра га на Мило ше вић и 
пред сед ник општи не Пећин ци 
Сини ша Ђокић, који је том 
при ли ком изја вио да су срп
ске све ти ње део нашег наци
о нал ног иден ти те та.

– Обна вља њем све ти ња 
чува мо сећа ње на то ко смо и 
шта смо. Захва љу јем се 
Епар хи ји срем ској што је 
покре ну ла обно ву овог хра ма, 
као и Покра јин ском секре та
ри ја ту који је, као и Општи на 
Пећин ци, финан сиј ски подр
жао обно ву. Како смо се оку
пи ли данас, надам се да ћемо 
се овде оку пља ти и у будућ
но сти и да ћемо чува ти нашу 
тра ди ци ју, нашу духов ност и 
зајед ни штво, пору чио је пред
сед ник Ђокић.

Покра јин ска секре тар ка 
Дра га на Мило ше вић је обно
ву Хра ма Све те тро ји це 
назва ла кру ном обно ве наших 

хра мо ва који су пору ше ни 
током Дру гог свет ског рата.

– Подр шка Општи не Пећин
ци и Покра јин ске вла де обно

ви све ти ња је пору ка да смо 
достој ни свих наших слав них 
срп ских пре да ка, који су сво
јим живо ти ма бра ни ли 

Дра га на Мило ше вић, вла ди ка Васи ли је и Сини ша Ђокић

Пред сед ник општи не Пећин ци Сини ша 
Ђокић састао се 5. авгу ста са начел ни ком 
Поли циј ске упра ве Срем ска Митро ви ца 
Ђуром Ман ди ћем и начел ни ком Поли циј
ске ста ни це Пећин ци Сашом Гази ба ри
ћем. Том при ли ком Ђокић је пред став ни
ци ма поли ци је уру чио дона ци ју у виду 
опре ме вред не бли зу 600.000 дина ра, а 
реч је о тесту на при су ство нар ко ти ка у 
орга ни зму и фото апа ра ту.

– Пећи нач ка локал на само у пра ва и 
Поли циј ска ста ни ца Пећин ци има ју одлич
ни сарад њу већ годи на ма уна зад, а све са 
циљем пове ћа ња без бед но сти наших гра
ђа на. Опре ма коју смо данас дони ра ли 
тре ба да допри не се да се пове ћа без бед
ност наших гра ђа на у сао бра ћа ју, изја вио 
је Ђокић.

Начел ник Ман дић је иста као да ово није 
прва дона ци ја Општи не Пећин ци поли циј
ској ста ни ци у Пећин ци ма, а да је уре ђај 
за дро га тест нешто што  ће сигур но уна
пре ди ти  без бед ност сао бра ћа ја.

ДОНА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ ПОЛИ ЦИЈ СКОЈ УПРА ВИ

Нова опре ма за већу безбедност

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

послед њу срп ску сред њо ве ков ну пре сто
ни цу, послед њу одбра ну Евро пе од 
Осман ли ја. То је оно што јесте наша 
поли ти ка. Поли ти ка чува ња вере, чува
ња тра ди ци је, обно ве наших све тих хра
мо ва и заи ста је при ви ле ги ја бити део 
чита вог овог дога ђа ја, иста кла је Мило
ше вић и дода ла да је ове годи не Покра
јин ска вла да утро стру чи ла сред ства 
наме ње на црква ма и вер ским зајед ни ца
ма.

Орга ни за тор Сабо ра је Архи је реј ско 
наме сни штво пећи нач ко, а на вас кр се ње 
Хра ма Све те Тро ји це чака ло се ско ро 80 
годи на, рекао је архи је реј ски наме сник 
пећи нач ки про то на ме сник Бојан Мија но
вић.

– Ово је заи ста један од нај ве ћих и нај
леп ших хра мо ва у нашој Епар хи ји срем
ској и могу само да се захва лим Њего вом 
пре о све штен ству госпо ди ну Васи ли ју и 
свим нашим сарад ни ци ма, нашој локал
ној само у пра ви и Покра јин ској вла ди, 
који су помо гли да овај храм вас кр сне и 
да часни крст на небу овом сре мач ком 
бла го си ља и оба сја све нас који смо се 
данас у ово ли ком бро ју оку пи ли, рекао је 
Мија но вић.

Сабор је наста вљен вели ком лити јом 
од Хра ма Све тог Луке до Хра ма Све те 
тро ји це, где је епи скоп срем ски Васи ли је 
слу жио прву архи је реј ску литур ги ју у 
обно вље ном хра му, након чега је уру чио 
гра ма те инсти ту ци ја ма и поје дин ци ма 
који су помо гли обно ву хра ма, а међу 
добит ни ци ма гра ма те била је и Општи на 
Пећин ци.

Након литур ги је, у пор ти цркве изве ден 
је при го дан кул тур но  умет нич ки про
грам, који је при пре мио Кул тур ни цен тар 
Пећин ци, а у про гра му су насту пи ли Дру
штво за него ва ње народ не тра ди ци је 
„Купи ник“ из Купи но ва, Фол клор но дру
штво „Извор Доњи Товар ник“, Вокал ни 
састав „Вера, нада, љубав“ из Пећи на ца, 
Певач ко дру штво „Сви тац“ из Деча, здра
ви чар Мило мир Обра до вић и песни ки ња 
Рад ми ла Томаш, обо је из Деча. Д. С.

– Овим шаље мо пре вен тив ну пору ку 
уче сни ци ма у сао бра ћа ју да уко ли ко су 
кори сти ли нар ко ти ке не седа ју за волан, 
јер ће наши сао бра ћај ни поли циј ски слу
жбе ни ци бити у могућ но сти да откри ју 
такве воза че. За  првих шест месе ци ове 
годи не  79 воза ча је искљу че но из сао бра
ћа ја због вожње под ути ца јем алко хо ла, а 
на под руч ју пећи нач ке општи не дого ди ле 
су се 34 сао бра ћај не незго де, у који ма су 
три лица изгу би ла живот, а да тра ге ди ја 
буде већа и јед но дете је смрт но стра да
ло. Про тив уче сни ка у сао бра ћа ју су током 
ове годи не под не те 1.034 пре кр шај не при
ја ве  на под руч ју општи не Пећин ци, а 
посеб но желим да нагла сим да је ана ли
зом уче сни ка у сао бра ћа ју утвр ђе но да 
чак 75 одсто уче сни ка у сао бра ћа ју нису 
са под руч ја општи не Пећин ци. Све су то 
број ке које нас опо ми њу да ста ви мо прст 
на чело и да се запи та мо да ли је вред но 
изла га ти се ризи ку, рекао је Ман дић.

Захва љу ју ћи новом дро га тесту пећи
нач ка поли ци ја ће убу ду ће бити у могућ
но сти да на лицу места утвр ди да ли је 
возач под деј ством нар ко ти ка. С. Ђ.

ЛИКОВ НА КОЛО НИ ЈА НА ОБЕД СКОЈ БАРИ

Оаза живо та и вели ка 
инспи ра ци ја

У Купи но ву је од 2. до 7. авгу ста одр
жа на 13. Ликов на коло ни ја у орга ни за ци
ји Удру же ња за кул тур ни раз вој „Коло
ни ја Купи но во“ и под покро ви тељ ством 
Општи не Пећин ци. Умет ни ке је 4. авгу
ста посе тио пред сед ник општи не Сини
ша Ђокић, који се том при ли ком упо знао 
са њихо вим радом и захва лио им се 
што су Купи но во и јужни део пећи нач ке 
општи не пре по зна ли као место које пру
жа усло ве и инспи ра ци ју за ства ра ње 
умет нич ких дела.

– Умет ни ци и њихо ва дела пома жу да 
глас о општи ни Пећин ци допре до шире 
јав но сти. Дра го ми је што сам видео да су 
умет ни ци задо вољ ни усло ви ма за рад. 
Они ће при чу о лепо ти наше општи не 
и о госто прим ству ста нов ни ка Купи но ва 
пре не ти сво јим при ја те љи ма, коле га ма 
и пошто ва о ци ма њихо вог рада. Ликов на 
коло ни ја у Купи но ву има три на е сто го ди
шњу тра ди ци ју и надам се да ће тра ја ти 
још дуго годи на, пору чио је пред сед ник 
Ђокић.

Сли кар Вели мир Веља Буга рин, који је 
уче ство вао на пре ко 120 ликов них коло
ни ја, а у Купи но ву на 11, рекао нам је да 
на њега при ро да Купи но ва и Обед ске 
баре делу је изу зет но инспи ра тив но. 

– Ја сам на Обед ску бару дола зио и 
пре ове ликов не коло ни је, а од када сам 
почео да дола зим овде, на неким коло
ни ја ма сам  успе вао да ура дим  и  две до 
три сли ке за неко ли ко дана, иако радим 
врло детаљ но. Ово овде је пра ва оаза 
живо та и вели ка инспи ра ци ја, рекао нам 
је Буга рин.

Тога дана на Коло ни ју је сти гла и сли
кар ка Јеле на Вра го вић из Вршца, која 
ове годи не први пут уче ству је на купин
ској коло ни ји. Рекла нам је да јој је у 
Купи но ву при јат но и да све  јако лепо 
изгле да, а  да су  коле ге сјај не. У тре нут
ку када смо с њом раз го ва ра ли још увек 
није поче ла са радом, али се, као пра ва 
Вој во ђан ка, „кани ла да поч не“ и  наја ви
ла  је да ће на њеним сли ка ма сигур но 
бити овда шњих пеј за жа. С. Ђ.

На ово го ди шњој ликов ној коло ни ји су 
уче ство ва ли Кон стан тин Гушић из Врд
ни ка, Вели мир Кара ве лић из Бео гра да, 
Дани ца Новиц ки из Буди са ве, Љиља на 
Кова че вић из Новог Сада, Љиља Ћирић 
из Беше но ва, Вели бор Веља Буга рин из 

Новог Сада, Горан Десан чић из Обре
нов ца, Зоран Ерић из Бео гра да, Јан ко 
Лацо из Зре ња ни на, Милан и Алек са 
Пив нич ки из Новог Сада, Пла мен Вал
чев из Софи је, Јасми на Пајо вић из Заје
ча ра и Јеле на Вра го вић из Вршца.

Уче сни ци „Коло ни је Купи но во“
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ДАНИ ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Про сла вљен Свети Или ја
Обре дом сече ња слав ског кола ча 

првог авгу ста у вединг цен тру „Вани ла“ 
у Ста рој Пазо ви поче ло је обе ле жа ва ње 
Све тог про ро ка Или је као Дана општи не 
Ста ра Пазо ва. На при је му су се оку пи ли 
пред став ни ци поли тич ких, при вред них, 
кул тур них, здрав стве них и про свет них 
инсти ту ци ја ста ро па зо вач ке општи не, 
али и при ја тељ ских и брат ских локал них 
само у пра ва из Сло вач ке и Репу бли ке 
Срп ске.

Због позна тих деша ва ња на Kосову 
и Мето хи ји при је му су били спре че ни 
да при су ству ју пред став ни ци неко ли ко 
брат ских општи на из јужне срп ске покра
ји не, што је пред сед ник општи не Ста ра 
Пазо ва Ђор ђе Ради но вић наро чи то апо
стро фи рао у свом обра ћа њу оку пље
ни ма, упу тив ши речи подр шке нашем 
наро ду да истра ју и да цело држав но 
руко вод ство сто ји иза њих.

Обред је слу жио архи је реј ски наме
сник пазо вач ки Зоран Јовић са све штен
ством пазо вач ког наме сни штва Срп ске 
пра во слав не цркве, а при је му су при су
ство ва ли и пред став ни ци дру гих вер ских 
кон фе си ја са тери то ри је наше општи не. 

Про сла ва Дана општи не Ста ра Пазо ва 
се наста вље на је 2. авгу ста кон цер том 
Хари са Џино ви ћа и Ане Беку те на Тргу 
Др Зора на Ђин ђи ћа где се оку пи ло више 

хиља да људи не само са тери то ри је 
општи не Ста ра Пазо ва већ из дру гих гра
до ва и општи на. Леген де народ не музи ке 
изве ле су сво је нај по зна ти је хито ве које 
је публи ка хор ски испра ти ла. 

Вели ки број људи се про ше тао кор
зо ом до Хра ма Све тог Или је у Срп ском 

кра ју где је био сме штен луна парк, а са 
јед не и дру ге стра не ули це су били про
дав ци слат ки ша и игра ча ка. 

Про сла ва Дана општи не наста вље на 
је у број ним уго сти тељ ским објек ти ма по 
Ста рој Пазо ви до дубо ко у ноћ.

Д. Г.

ОКРУ ГЛИ СТО 

За боље сутра Рома
У Kлубу за днев ни бора вак Цен тра за 

соци јал ни рад у Ста рој Пазо ви недав но 
је одр жан окру гли сто на коме су пре
зен то ва ни резул та ти про јек та „За боље 
сутра“ који је посве ћен осна жи ва њу и 
пру жа њу подр шке ром ској попу ла ци ји 
на тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва у 
сфе ра ма њихо вог ста но ва ња, исхра не, 
оде ва ња, здрав стве не и соци јал не 
зашти те, обра зо ва ња и запо шља ва ња. 

У окви ру про јек та пру жа на је саве то
дав на и прав на помоћ Роми ма у Месним 
зајед ни ца ма општи не Ста ра Пазо ва где 
су се обра ћа ли струч ним сарад ни ци ма 
Цен тра у вези оства ри ва ња пра ва на 
нов ча ну и дру гу помоћ, лега ли за ци ју 
обје ка та, стам бе ног пита ња и дру гих 
прав них ства ри. Про јект ни тим је ура
дио и опсе жно истра жи ва ње про бле ма 
и потре ба ром ске попу ла ци је, где је 
анке ти ран вели ки број њих. Про је кат је 
под ра зу ме вао неко ли ко ради о ни ца у 
вези са здра вљем, вешти на ма, исхра
ном или оде ва њем. 

Окру глом сто лу су при су ство ва ли и 
пред став ни ци дру гих Цен та ра за соци
јал ни рад у Вој во ди ни.

Про је кат „За боље сутра“ је финан си
ран сред стви ма општи не Ста ра Пазо ва, 
а зна чај ни допри нос у њего вој реа ли за
ци ји дала је и Општин ска стам бе на 
аген ци ја у Ста рој Пазо ви.

ВАН ДА ЛИ ЗАМ У
НОВИМ БАНОВЦ ИМА

Оскр на вљен храм 
У раним јутар њим сати ма 4. авгу ста 

непо зна то лице или непо зна та лица 
оскр на ви ла су храм Све тог Васи ли ја 
Остро шког у Новим Банов ци ма. На 
дан када пра во слав на црква про сла
вља спо мен на Св. Мари ју Маг да ли ну 
 Бла гу Мари ју, непо зна ти ван да ли 
оскр на ви ли су спо ља шност ново ба но
вач ког хра ма Све то га Васи ли ја Остро
шког. По обо ду целе гра ђе ви не као и 
по вра ти ма наран џа стим спре јем 
нацр та на је лини ја, док је на фасад
ном делу олта ра испи сан знак упи та, 
на кан та ма за сме ће иден тич ним 
спре јем је напи са но „Лоба ње“.

Овај ван да ли зам прва је при ме ти ла 
жена, која је рано ују тру дошла да 
извр ши при пре ме за јутар њу све ту 
литур ги и ју и пара стос који је посве ћен 
сви ма који су муче нич ки уби је ни у зло
чи нак чој акци ји Олу ја. 

– За почи ни те ља ово га ван да ли зма 
се нај и скре ни је моли мо Госпо ду. Наш 
одго вор на ово јесте тиха моли тва. 
Дра га бра ћо и сестре, чувај мо сво је 
место! Чувај мо свој храм, пору чио је 
ста ре ши на хра ма све ште ник Алек сан
дар Kласнетић. О неми лом дога ђа ју 
оба ве ште на је поли ци ја која ће спро
ве сти истра гу.

У ОПШТИ НИ СТА РА ПАЗО ВА 
УСКО РО ПЕТ НОВИХ БУНА РА

Још боље
водо снаб де ва ње

Гра ђа ни општи не Ста ра Пазо ва тре
нут но се снаб де ва ју водом са 65 буна
ра који раде пуним капа ци те том, пре 
све га у јулу и авгу сту када жива у тер
мо ме тру пре ла зи и 35 сте пе ни и када 
се вода из водо во да често и нена мен
ски кори сти. У циљу ста бил ни јег водо
снаб де ва ња у пла ну је изград ња још 
пет нових буна ра:

– Већ је рас пи сан тен дер за изград
њу три нова буна ра. Инве сти тор је 
Општи на Ста ра Пазо ва и буна ри ће се 
гра ди ти у Новој Пазо ви, у Ста рим 
Банов ци ма и у Новим Банов ци ма, где 
је водо снаб де ва ње и нај у гро же ни је, 
одно сно ода кле се гра ђа ни нај ви ше 
жале на сма њен при ти сак у вечер њим 
часо ви ма. У изра ди је про је кат за 
додат на два буна ра која ће се гра ди ти 
у Ста рим Банов ци ма и Новим Банов
ци ма, иста кла је Мара Гво зде нац, пи  
ар ЈKП „Водо вод и кана ли за ци ја“ Ста
ра Пазо ва .

Уку пан број водо вод них при кљу ча ка 
у општи ни Ста ра Пазо ва изно си око 
26.000 а ква ли тет воде узор ко ва њем 
редов но кон тро ли ше Завод за јав но 
здра вље из Срем ске Митро ви це.

Д. Г.

Сечење славског колача
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Нова гине ко ло шка сто ли ца
Дом здра вља Ириг је наба вио нову 

гине ко ло шку сто ли цу чија је вред ност 
700.000 дина ра, а набав ку је финан си
рао Покра јин ски секре та ри јат за здрав
ство. Реч је о тех но ло шки савре ме ној 
сто ли ци наме ње ној Слу жби за здрав
стве ну зашти ту жена која има три елек
тро мо то ра, ерго ном ски дизајн  а при сту
пач на је и осо ба ма са ина вли ди те том, 
тако да су сва ка ко  сада паци јент ки ња ма 
омо гу ће ни знат но ком фор ни ји усло ве за 
пре глед. 

– Нажа лост, и поред одлич не опре
мље но сти наше гине ко ло шке амбу лан
те, због хро нич ног дефи ци та гине ко ло га 
на тржи шту рада, Дом здра вља Ириг већ 
дуже вре ме нема стал но запо сле ног спе
ци ја ли сту гине ко ло ги је са пуним рад ним 
вре ме ном. При вре ме но, али за сада и 
једи но могу ће реше ње, смо нашли у 

хоно рар ном анга жо ва њу гине ко ло га са 
непу ним рад ним вре ме ном чији рад 
финан си ра локал на само у пра ва, каже 
др Небој ша Ацин, дирек тор ири шког 
Дома здра вља. 

Ири шка здрав стве на уста но ва има 
лека ра који се нала зи на спе ци ја ли за ци
ји из гине ко ло ги је и када се та спе ци ја ли
за ци ја завр ши биће трај но решен овај 
про блем. У Дому здра вља су у току и 
радо ви на рекон струк ци ји РТГ каби не та 
и уград њи новог диги тал ног РТГ апа ра
та, а радо ви се одви ја ју под покро ви тељ
ством Мини стар ства здра вља. Због 
чиње ни це да се исто вре ме но врше и 
рекон струк ци је РТГ каби не та домо ва 
здра вља сусед них општи на, као и Опште 
бол ни це у Срем ској Митро ви ци, др Ацин 
каже да су при ну ђе ни  да сву РТГ дијаг
но сти ку све ду само на крај ње нео п ход ну. 

Зато ће се сва кој потре би паци је на та 
при сту па ти инди ви ду ал но у циљу про на
ла же ња алтер на тив не уста но ве у којој 
би се ура ди ла потреб на дијаг но сти ка. 
Све потреб не инфор ма ци је паци јен ти ће 
доби ти од сво јих иза бра них лека ра.

С. Џ.

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

Одлу ком о реа ли за ци ји буџе та ири шке општи не у 
делу пла ни ра них рас хо да за услу ге соци јал не зашти те 
за теку ћу годи ну утвр ђу ју се при о ри тет не услу ге соци
јал не зашти те које финан си ра локал на само у пра ва из 
сред ства намен ског тран сфе ра и сво јих извор них при
хо да. Ову одлу ку су усво ји ли одбор ни ци СО Ириг на 
послед њој скуп штин ској сед ни ци, уз обра зло же ње 
Мили це Томић из Слу жбе за дру штве не делат но сти, 
општу упра ву и зајед нич ке посло ве. 

– Пот пи сан је уго вор са Мини стар ством за рад, запо
шља ва ње, борач ка и соци јал на пита ња веза но за 
намен ске тран сфе ре у соци јал ној зап ти ти у изно су 
1.198.635 дина ра и зато мења мо део буџе та на рас ход
ној стра ни. На пози ци ји про гра ма соци јал на и дечи ја 
зашти та укуп но је пла ни ра но 4.198.635 дина ра, а од 
тога три мили о на ће бити из нашег општин ског изво ра, 
а оста так су сред ства Мини стар ства, рекла је Мили ца 
Томић.

Ова сред ства ће бити усме ре на на услу гу лич ни пра
ти лац као и рани јих годи на. Уго вор о реа ли за ци ји ове 
услу ге је пот пи сан са НИВЕ УС тимом из Гор њег Мила
нов ца.

 – Тре нут но има мо пет кори сни ка, мада је ове годи на 
нови на да смо пла ни ра ли још два дете та, ако се ука же 
потре ба да нас не би ништа изне на ди ло. Тре нут но ову 

услу гу кори сти дво је деце 
из Ири га, дво је из Врд ни ка 
и јед но дете из Шатри на ца, 
рекла је Мили ца Томић.

Услу га је пот пи са на на 
пери од од годи ну дана, са 
почет ком реа ли за ци је од 1. 
јула ове и тра је до јуна сле
де ће годи не. Сред ства 
доби је на од Мини стар ства 
ће се иско ри сти ти за пери
од до кра ја годи не, а од 
јану а ра до јуна наред не 
годи не тро шко ве ове услу ге 
сно си ири шка општи на као 
и прет ход них годи на.

С. Џаку ла

УСЛУ ГЕ СОЦИ ЈАЛ НЕ ЗАШТИ ТЕ

Сред ства за лич не 
пра ти о це

Мили ца Томић

У ири шкој општи ни је у току 
јав ни увид у нацрт Пла на 
детаљ не регу ла ци је (ПДР) зоне 
куће за одмор у к. о. Врд ник који 
је рас пи са ла Слу жба за имо вин
ско прав не посло ве и урба ни
зам Општин ске упра ве и који 
тра је од 27. јула до 25. авгу ста. 

ПДР зоне куће за одмор са 
ком пле том гра фич ких при ло га 
је изло жен у цен трал ном холу 
згра де Општи не Ириг као и Слу
жби за имо вин ско прав не посло
ве и урба ни зам сва ког рад ног 
дана од 8 до 14 ласо ва, а досту
пан је заин те ре со ва ни ма и у 
диги тал ном обли ку на зва нич
ном општин ском сај ту.

При мед бе на поме ну ти нацрт 
ПДР физич ка и прав на лица 
могу доста ви ти искљу чи во у 
писа ном обли ку на писар ни ци 
Општин ске упра ве или пре по ру
че но Слу жби за имо вин ско 
прав не посло ве и урба ни зам до 
25. авгу ста.

Јав на сед ни ца Коми си је за 
пла но ве Општи не Ириг биће 
одр жа на 5. сеп тем бра у 13 
часо ва у згра ди Општи не. О 
извр ше ном јав ном уви ду Коми
си ја за пла но ве ће сачи ни ти 
изве штај и доста ви ти га носи о
цу изра де пла на, а то је Општи
на Ириг.

С. Џ.

ПЛА Н ДЕТАЉ НЕ РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ ЗОНЕ КУЋЕ 
ЗА ОДМОР У ВРД НИ КУ

У току
јав ни увид

Место зоне кућа за одмор
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ОДР ЖА НА „ПАСУ ЉИ ЈА ДА“ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

И мирис и укус и боја...

Као и рани јих годи на, међу четр де се так еки па, увек има исто толи ко реце па та
Тра ди ци о нал на, два на е ста 

по реду „Пасу љи ја да“ одр жа
на је на дан обе ле жа ва ња 
сла ве Месне зајед ни це „Блок 
Б“ у Срем ској Митро ви ци, 
дру гог авгу ста, на Све тог Или
ју. Подр шку орга ни за ци ји су и 
ове годи не пру жи ли спон зо ри, 
Удру же ње „Кра ље ви на Срби
ја“, као и локал на само у пра
ва.

– Пре све га жели мо да 
поме не мо и оне којих нема, а 
то су наши упо ко је ни при ја те
љи, усну ли при ја те љи пасу
ља ри, који су овде били од 
осни ва ња, а то су Зека, Гој ко 
и Бур куш. То нам даје сна ге 
да и наред них годи на про
сла вља мо Све тог Или ју, а да 
изград њом буду ће цркве, 
конач но им одр жи мо пара
стос баш на овом месту. То 

ће бити један веле ле пан 
храм. Важно је да оса бо ри
мо, јер су дошла вре ме на 
када се мора миси о на ри ти. 
Ово је упра во један вид 
миси о на ре ња у нашем, срп
ском наро ду, да се сло жи мо 
сви око слав ског пасу ља и 
слав ске трпе зе, која је јед но
став на, изја вио је пред сед ник 
Месне зајед ни це „Блок Б“, 
Дра ган Божић. 

У орга ни за ци ју ове мани
фе ста ци је, поред месне 
зајед ни це укљу че но је и неко
ли ко удру же ња гра ђа на. И 
ове годи не је пра ти ла изу зет
на посе ће ност.

– Наше удру же ње је нај ве
ћа невла ди на орга ни за ци ја у 
нашој земљи, бро ји пре ко 
20.000 чла но ва, има мо пре ко 
50 одбо ра и пове ре ни шта ва 

широм наше земље. У Срем
ској Митро ви ци дуго годи на 
функ ци о ни ше наш одбор који 
води Дра ган Божић. Вели ки 
пра зник, Све ти Или ја је при
ли ка да се оку пе људи добре 
воље, да се дру же, да ужи ва
ју. Ово је при ли ка да се срет
ну људи, не само из Срби је и 
не само из Сре ма, већ има мо 
ту и наше при ја те ље из Репу
бли ке Срп ске. Чули смо да ће 
овде бити подиг ну та и црква, 
нови храм, а све су то иде је 
поте кле са ова квих ску по ва, 
изја вио је Милош Мар ко вић, 
пред сед ник Удру же ња Кра
ље ви на Срби ја. 

Као и рани јих годи на, међу 
четр де се так еки па, увек има 

исто толи ко реце па та, што 
тај них, што оних јав них. 

– Мани фе ста ци ја је, што би 
мла ди рекли „у фулу“, сва ка 
част орга ни за то ри ма. Тре ба
ло је да дође мо и про шле 
годи не, али нисмо, даће Бог 
да дође мо и дого ди не. Ја 
редов но посе ћу јем кули нар
ска так ми че ња. Кува ње пасу
ља иде по пла ну, а тај не не 
откри ва мо. Могу само рећи 
да је важно да папри ка која се 
дода је буде ква ли тет на и да 
има чуве них папа ка. То даје 
посе бан укус, рекао је Рада 
Милу ти но вић из Вило ва, уче
сник Пасу љи ја де.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Дра ган Божић Милош Мар ко вић Рада Милу ти но вић

Детаљ са Пасу љи ја де
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КУПИН СКА РЕГА ТА „МАЈ КЕ АНГЕ ЛИ НЕ “ 

12. пло вид ба у част
срп ске деспо ти це

Рега та носи име по срп ској деспо ти ци Мај ки Анге ли ни чиме ода је мо почаст деспот
ској поро ди ци Бран ко вић који су сто ло ва ли упра во овде у Купи но ву. Тако да сло бод
но може мо рећи да Рега та сва ке годи не на нај леп ши могу ћи начин про мо ви ше при
ро ду, тра ди ци ју и исто ри ју нашег кра ја, пору чио је пред сед ник општи не Пећин ци 
Сини ша Ђокић

Рега та Мај ке Анге ли не пло
ви ла је 6. авгу ста по 12 пут 
реком Савом по обо ду Спе ци
јал ног резер ва та при ро де 
„Обед ска бара“. Захва љу ју ћи 
при род ном меан дру реке 
Саве, купин ска рега та има 
старт и циљ у истом месту – 
Купи но ву. Орга ни за тор Рега те 
је Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Пећин ци, док је пећи
нач ка локал на само у пра ва 
свих 12 годи на покро ви тељ 
ове мани фе ста ци је. 

Пред сед ник општи не Пећин
ци Сини ша Ђокић поже лео је 
рега та ши ма мир ну пло вид бу и 
иста као да је локал на само у
пра ва с раз ло гом покро ви тељ 
ове мани фе ста ци је од њеног 
осни ва ња. 

– Река Сава и Спе ци јал ни 
резер ват при ро де „Обед ска 
бара“ су можда нај леп ши део 
наше општи не, нешто што нам 
је при ро да дала, а ми има мо 
оба ве зу да их чува мо и негу је
мо за гене ра ци је које дола зе. 
Тако ђе, Рега та носи име по 
срп ској деспо ти ци Мај ки Анге
ли ни чиме ода је мо почаст 
деспот ској поро ди ци Бран ко

вић који су сто ло ва ли упра во 
овде у Купи но ву. Тако да сло
бод но може мо рећи да Рега та 
сва ке годи не на нај леп ши 
могу ћи начин про мо ви ше при
ро ду, тра ди ци ју и исто ри ју 
нашег кра ја, пору чио је пред
сед ник Ђокић.

Тури стич ка орга ни за ци ја 

сва ке годи не се тру ди да ова 
мани фе ста ци ја про тек не у што 
бољој атмос фе ри, а како нам 
је рекао Пери ца Одо ба шић, из 
ТО, зајед но са Општи ном 
Пећин ци и свим љуби те љи ма 
реке Саве која има сја јан нау
тич ки потен ци јал, Рега та Мај ке 
Анге ли не из годи не у годи ну 

пло ви без бед но и поно сно 
реком којом је деспот ска поро
ди ца Бран ко вић пре више од 
пет веко ва дошла у Срем и у 
твр ђа ви Купи ник, надо мак 
дана шњег Купи но ва, успо ста
ви ла послед њу пре сто ни цу 
срп ске сред њо ве ков не држа
ве.

Моли тву за добру пло вид бу 
очи тао је купин ски месни 
парох јереј Пре драг Михај ло
вић који је том при ли ком рекао 
да му је част да сва ке годи не 
рега та ши ма поже ли мир ну 
пло вид бу. 

На 25 кило ме та ра дуго путо
ва ње Савом, рега та ши су кре
ну ли са План ди шта. Неки први 
пут, неки 12 пут, рега та ши су 
били спрем ни да са при ја те
љи ма ужи ва ју у чари ма реке 
Саве. 

Два на е ста Рега та Мај ке 
Анге ли не про те кла је мир но и 
у добром рас по ло же њу, а за 
без бед ност свих уче сни ка 
били су заду же ни про фе си о
нал ни спа си о ци, као и лекар
ска еки па пећи нач ког Дома 
здра вља.

Након пар сати пло вид бе 
рега та ши су при ста ли на ушћу 
кана ла Вок у реку Саву, где их 
је доче као сре мач ки папри
каш.

Д. С.

Ружи ца Зор кић Ради че
вић из Бео гра да први пут 
уче ству је на рега ти, за коју 
је, како нам је рекла, чула и 
пре, али није успе ла да 
дође. Сада је, каже, дошла 
да иску си све те лепе при че 
које је чула о Рега ти Мај ке 
Анге ли не.

Уче сни ца рега те од првог 
дана је и Зори ца Стај чић из 
Срем ске Митро ви це, која је 
на рега ту дошла упра во 
пло ве ћи реком Савом и за 
коју је, како нам је рекла, 
ово посе бан дожи вљај. Из 
Бео гра да је први пут на 
рега ту чам цем дошла и 
Алек сан дра Костић, која је 
већ наја ви ла дола зак и иду
ће годи не.

Први пут
на рега ти
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БАН СТОЛ: ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ СЛА ВЕ ХРА МА И ПАРА СТОС СТРА ДА ЛИ МА У „ОЛУ ЈИ“

МИЛО РАД ДОДИК: „Олу ју“ 
ника да не тре ба забо ра ви ти

Пово дом обе ле жа ва ња сла
ве Цркве Све те Мари је Маг
да ле не у насе љу Бан стол у 
четвр так, 4. авгу ста слу же на је 
литур ги ја, а затим и пара стос 
стра да ли ма у акци ји „Олу ја“, 
који ма је храм и посве ћен.

Све ту литур ги ју слу жио је 
вла ди ка срем ски Васи ли је, уз 
саслу же ње све штен ства епар
хи је срем ске. Ово го ди шњи кум 
сла ве био је срп ски члан Пред
сед ни штва Босне и Хер це го
ви не Мило рад Додик. Додик је 
иста као да „Олу ју“ ника да не 
тре ба забо ра ви ти као што је 
ника да неће забо ра ви ти они 
који су прог на ни из свог зави
ча ја у Срби ју.

– Не само да не може мо да 
забо ра ви мо, не може мо да 
опро сти мо чиње ни цу да су 
немоћ не коло не избе гли ца, 
у који ма су биле жене, деца, 
стар ци, били бом бар до ва ни од 
стра не њихо вих ави о на, рекао 
је Додик и додао да тре ба да 
се наста ви са гра ђе њем наци
о нал ног иден ти те та:

– Неће мо оду ста ти од оно га 
што чини срп ско наци о нал но 
обе леж је, неће мо зане ма ри ти 
веру, пам ће ње, језик и писмо, 
ни зави чај јер само тако ћемо 
новим гене ра ци ја ма пре не ти 
сећа ње на све што се деси ло.

Додик је иста као и да је про
шли век  век срп ског стра

да ња, дода ју ћи да Хрват ска 
обе ле жа ва „Олу ју“ као побе ду, 
а Срби ја пара сто си ма за уби је
не у тој акци ји, на Петро вач кој 
цести, широм избе глич ке коло
не.

– Срп ски народ је оку пљен 
почет ком овог века у две сво
је држа ве, Срби ју и Репу бли
ку Срп ску, са наме ром да кроз 
овај век мак си мал но допри
не се наци о нал ном једин ству 
и оку пља њу, да пре ста не са 
стра да њем, јер га је било пре

ви ше у про шлом веку, рекао је 
Додик.

Обе ле жа ва њу сла ве хра ма 
на Бан сто лу и пара сто су при су
ство вао је и пред сед ник Вла де 
Вој во ди не Игор Миро вић, који 
је иста као да се оку пља њем на 
Фру шкој гори шаље “завет на 
пору ка”:

– Да буде мо једин стве ни, 
сло жни, спо соб ни да изгра
ђу је мо и Срби ју и Репу бли ку 
Срп ску, да пома же мо срп ски 
народ где год се нала зио... То 

је нај ва жни ја пору ка, јер ћемо 
само сло гом и једин ством успе
ти да спре чи мо да нам се зло 
из 90их годи на поно ви, рекао 
је Миро вић и додао: 

– Репу бли ка Срп ска и Срби
ја више него ика да сло жни је 
гра де будућ ност за све који 
живе не само у Срби ји и РС, 
већ пома жу сна жно и да Срби 
опста ну и у Црној Гори, и на 
Косо ву и Мето хи ји, где су Срби 
нај ви ше угро же ни, што су пока
за ли и послед њи дани. М. Ђ.

Слу жен пара стос стра да ли ма у Олу ји

ФЕСТИ ВАЛ „НОВИ ТВР ЂА ВА ТЕА ТАР“ ПОЧЕТ КОМ СЕП ТЕМ БРА У ЧОР ТА НОВ ЦИ МА

Пред ста ве раз ли чи тих
позо ри шних руко пи са

Фести вал „Нови Твр ђа ва теа тар“ биће 
одр жан од 1. до 7. сеп тем бра у Вили Стан
ко вић у Чор та нов ци ма. Орга ни за то ри су 
наја ви ли богат репер то ар под сло га ном 
„Чуда се дога ђа ју, али тре ба их пре по
зна ти“. У окви ру ово го ди шњег фести ва
ла међу гости ма наћи ће се Маке дон ско 
народ но позо ри ште, са новом постав ком 
Ибзе но вог кома да „Непри ја тељ наро
да“, у режи ји Нине Нико лић, са Нико лом 
Риста нов ским у наслов ној уло зи. Сара
јев ско Народ но позо ри ште насту пи ће 
4. сеп тем бра са пред ста вом „Умјет ник у 
гла до ва њу“ пре ма моти ви ма и фраг мен
ти ма из живо та, дела, писа ма и днев ни ка 
Фран ца Каф ке, у режи ји Але на Шими ћа. 

– Срп ско народ но позо ри ште из Новог 
Сада при ка за ће пред ста ву „Каф ка маши
на“ по тек сту инспи ри са ном дели ма и 

живо том Фран ца Каф ке, у режи ји Вељ
ка Мићу но ви ћа, а пред ста ва по кома ду 
маке дон ског драм ског писца Русо ми
ра Бог да нов ског „Чудо све тог Геор ги ја“, 
у режи ји Нико ле Зави ши ћа, рађе на у 
копро дук ци ји три позо ри шта: из Плев
не (Бугар ска), Ара да (Руму ни ја) и Ниша 
(Срби ја). Послед ња пред ста ва у так ми
чар ској кон ку рен ци ји је нова пре ми је ра, 
која ће бити изве де на почет ком авгу ста 
у Тив ту, по делу позна тог ита ли јан ског 
писца Лорен ца Маро неа „Сит ни це које 
живот зна че“, у режи ји Андре ја Носо ва, 
рађе на у копро дук ци ји Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду, Бео Арт про дук ци је 
и Цен тра за кул ту ру Тиват, иста кла је 
Вида Огње но вић, умет нич ка дирек тор ка 
фести ва ла и дода ла да ће се ван кон ку
рен ци је, пред ста ви ти глум ци позо ри шта 

Пор тал ФСУ из Бео гра да, који ће изве
сти адап та ци ју кома да „Бано вић Стра хи
ња“ Бори сла ва Михај ло ви ћа – Михи за, 
у њеној режи ји, под насло вом „Љубав и 
кри ви ца“.

Ово го ди шњи репер то ар обу хва та 
пред ста ве раз ли чи тих позо ри шних руко
пи са у који ма се на висо ко умет нич ки 
начин сме ло отва ра ју нека пита ња и 
запо чи њу рас пра ве о нама, нашем вре
ме ну и нашој несна ђе но сти, дода је умет
нич ка дирек тор ка фести ва ла.

Фести вал је осно ван 2008. годи не под 
нази вом “Твр ђа ва Теа тар”, а идеј ни тво
рац је Вида Огње но вић. Првих пет годи
на одр жа ван је у Сме де ре ву, а од 2014. 
годи не одр жа ва се у Чор та нов ци ма, у 
Вили Стан ко вић.

М. Ђ.
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ПРИ ПРЕ МА ОБРА ЗОВ НИХ УСТА НО ВА ЗА НОВУ ШКОЛ СКУ ГОДИ НУ

Радо ви у шко ла ма
Током лет њег рас пу ста у 

инђиј ским основ ним и сред
њим шко ла ма изво де се 
број ни радо ви. У Основ ној 
шко ли „Јован Попо вић“ уре
ђе не су две учи о ни це за уче
ни ке при прем ног пред школ
ског про гра ма. Про сто ри је су 
окре че не, поста вљен је нови 
лами нат, тра ка сте заве се, 
кли ма уре ђа ји, адап ти ра ни 
су сани тар ни чво ро ви и изме
ште на је ста ра котлар ни ца у 
спе ци јал ни кон теј нер. Осим 
поме ну тих радо ва, у „Јован 
Попо вић“ шко ли рено ви ра
на је учи о ни ца у при зе мљу 
обра зов не уста но ве, окре че
ни су ход ни ци, купљен је нов 
наме штај за две учи о ни це и 

про ду же ни бора вак и кли ма
ти зо ва не су две кан це ла ри
је. Угра ђе на су и ПВЦ вра та 
на ула зу у фискул тур ну салу 
из прав ца пар ка, а у току су 
при прем не рад ње за кре че ње 
хола у при зе мљу шко ле. Све 
радо ве финан си ра Општи на 
Инђи ја а њихо ва вред ност је 
8,26 мили о на дина ра.

Осим радо ва у „Јован Попо
вић“ шко ли, ових дана, изво де 
се и радо ви на поста вља њу 
нове елек тро мре же у Основ
ној шко ли „Петар Кочић“. Како 
су иста кли над ле жни, после 
60 годи на било је вре ме да 
се заме ни ста ра инста ла ци ја 
у свим учи о ни ца ма, фискул
тур ној сали и каби не ти ма за 

тех ни ку и тех но ло ги ју.  Поред 
елек тро радо ва , окре че но је 
при зе мље шко ле, заме ње
на је дотра ја ла сто ла ри ја у 
пет про сто ри ја и купљен је 

наме штај за јед ну учи о ни цу. 
Вред ност радо ва је око седам 
мили о на дина ра а њих , тако
ђе, финан си ра локал на само
у пра ва. М. Ђ.

Заме њен лами нат у ОШ „Јован Попо вић“

СПОРТ СКО  РЕКРЕ А ТИВ НА ЗОНА ЛЕЈЕ У ИНЂИ ЈИ

Нови живот ЗОО врта „Коки“
Зоо ло шки врт „Коки“ нала зи се у спорт

ско  рекре а тив ној зони Леје у Инђи ји и у 
при ват ном је вла сни штву Слав ка Попо
ви ћа, љуби те ља живо ти ња који је овој 
оази пре више од 25 годи на удах нуо 
живот. Од тада, и данас, са сво јих десет 
прсти ју сва ко днев но води рачу на о живо
ти ња ма и изгле ду оми ље ног врта нај
мла ђих Инђин ча на али и њихо вих роди
те ља. 

– Лока ци ја сада шњег ЗОО врта наста
ла је дав не 1995. годи не, када смо уз 
сагла сност Скуп шти не општи не Инђи ја 
доби ли папи ре за поче так град ње зоо ло
шког врта и тада су поче ли први радо ви 
на уре ђе њу, сећа се Слав ко и дода је да 
врт посто ји од 1991. годи не када су се 
живо ти ње нала зи ле на пла цу њего ве 
куће.

– Више од 40 годи на се бавим живо ти
ња ма и оду век сам сањао да имам један 
ова кав про стор где могу да држим живо
ти ње. Моја жеља оду век је била да сво ју 
љубав пре ма живо ти ња ма поде лим и са 
дру ги ма, тако је и настао зоо ло шки врт.

Ипак, тре ба нахра ни ти вели ки број 
живо ти ња. Попо вић каже да је лак ше 
лети, јер тада има више зеле ни ша али да 
има помоћ локал не само у пра ве и добрих 
људи који су спрем ни да дони ра ју хра ну.

Сва ку ста бљи ку у Зоо ло шком врту 
„Коки“ Слав ко је руч но заса дио и зато је 
овај про стор пре пун зеле ни ла. 

– Нијед но дрво још није посе че но. Када 
сам од нека да шње депо ни је напра вио 
лива ду, поса дио сам пуно сад ни ца, које 
се и данас нала зе овде и кра се про стор 
ЗОО врта. Тако ђе, тру дим се да обез бе
дим аде ква тан моби ли јар за децу па сва
ке годи не напра вим нешто ново, тако сам 
недав но поста вио јед ну врсту руч ног рин
ги шпи ла за нај мла ђе исти че Слав ко.

Како би овај про стор добио леп ши и 
дру га чи ји изглед пред став ни ци локал не 
само у пра ве у дого во ру са Слав ком Попо
ви ћем ових дана тра же аде ква тан начин 

да се извр ши нека врста фузи је са Јав
ним кому нал ним пред у зе ћем „Кому на
лац“ или да се фор ми ра посеб на уста но
ва, о чему је гово рио пред сед ник општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак на састан ку 
Систе ма 48 у петак, 5. авгу ста.

– У наред не две неде ље виде ће мо на 
који начин може мо да орга ни зу је мо рад 
ЗОО врта у окви ру закон ских нор ми. Да 
ли ћемо пре ко „Кому нал ца“ обез бе ди ти 
два рад ни ка или ћемо фор ми ра ти посеб
ну уста но ву, што би било нај бо ље реше
ње, обја снио је Гак и додао да је њихо ва 

иде ја и жеља да Слав ко оста не управ ник 
ЗОО врта.

– Има мо план да уре ди мо ста зе, да 
обно ви мо каве зе како би све изгле да ло и 
функ ци о ни са ло мно го лак ше и боље. 
Зоо ло шки врт би имао свој буџет и за 
само две годи не успе ли би да у пот пу но
сти про ме ни мо изглед тог про сто ра. План 
је да уз нову спорт ску халу, Келт ско село 
и ЗОО врт офор ми мо јед ну пра ву, тури
стич ко – спорт ско – рекре а тив ну зону у 
овом делу нашег гра да, иста као је пред
сед ник општи не Инђи ја.  М. Ђ.

Ина че, место на којем се четврт века 
нала зи ЗОО врт нека да је био некул ти
ви сан про стор, дивља депо ни ја, коју је 
Попо вић након састан ка са, сада покој
ним управ ни ком бео град ског ЗОО врта 
Вуком Бојо ви ћем, одлу чио да пре тво ри у 
оазу при ро де и место на којем ће живе ти 
број не дома ће и дивље живо ти ње.

– Вук ми је тада рекао да је ово фан
та стич на лока ци ја, али да ћу има ти 
мно го посла и био је у пра ву. Међу тим, 
мени није било тешко да сло бод но вре
ме про ве дем раде ћи на оства ре њу свог 
сна. Посао у зоо ло шком врту и није 
посао, то је начин живо та, обја шња ва 
Слав ко.

Саве ти Вука Бојо ви ћа

Слав ко Попо ви ћ са медве ди ма
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Одлич на реа ли за ци ја буџе та
Изве штај  о извр ше њу одлу

ке о буџе ту  за пери од до 30. 
јуна  усво јен је на 25. скуп
штин ској сед ни ци која је одр
жа на 3. авгу ста. Под се ти мо, 
укуп ни при хо ди и при ма ња и 
рас хо ди и изда ци ово го ди
шњег буџе та су пла ни ра на на 
2,96 мили ја р ди дина ра, док је 
реа ли за ци ја пла на за прво 
полу го ђе изно си ла 1,5 мили
јар ди дина ра. То зна чи да је 
план реа ли зо ван са 51,2 про
це на та. У општин ску касу се 
од поре за на дохо дак, добит и 
капи тал не добит ке сли ло 
620,7 мили о на дина ра, од 
поре за на имо ви ну 213,7 
мили о на, а од тран сфе ра са 
дру гих нивоа вла сти 202,9 
мили о на дина ра. сто вре ме но, 
рас хо ди и изда ци буџе та су 
изно си ли ско ро мили јар ду и 
63 мили о на дина ра, што је 
реа ли за ци ја пла на од 36,13 
одсто. 

У извр ше њу про грам ске 
струк ту ре буџе та нај ве ће је 
уче шће код про гра ма опште 
услу ге локал не само у пра ве, 
пред школ ског вас пи та ња, 

орга ни за ци је сао бра ћа ја и 
сао бра ћај не инфра струк ту ре, 
кому нал не делат но сти и соци
јал не и дечи је зашти те.

Пред сед ни ца општи не 
Алек сан дра Ћирић је изра зи
ла задо вољ ство ова квом реа
ли за ци јом пла ни ра но буџе та 
која је дости гла цифру од пре
ко 50 про це на та.

– Види мо јед но раци о нал но 
тро ше ње ова ко енорм но  

вели ког буџе та и нада мо се да 
ћемо до кра ја кален дар ске 
годи не што више сред ста ва 
иско ри сти ти за капи тал на ула
га ња која смо након дру гог 
реба лан са наја ви ли и већ су 
поче ли да се реа ли зу ју, иста
кла је пред сед ни ца Ћирић.

Она је дода ла да се види 
зна ча јан помак и на при ход ној 
и на рас ход ној стра ни и ука за
ла на пода так да је  до  сада 

реа ли зо ва но и рас пи са но 112 
јав них набав ки, а прет ход не 
годи не је било реа ли зо ва но за 
целу кален дар ску годи ну 110 
набав ки.  

Одбор ни ци су на овој скуп
шти ни изгла са ли и дво је нових 
чла но ва Општин ског већа. У 
Веће су тај ним гла са њем иза
бра ни  Мари на Ћор ко вић и 
Алек сан дар Крња ић, док је 
дужно сти чла на Већа раз ре
ше на Биља на Јова но вић. 

Уме сто Јеле не Овцин на 
место в. д. дирек то ра Цен тра 
за соци јал ни рад је име но ван  
Милош  Кул пи нац, дипло ми ра
ни еко но ми ста.

За в. д. дирек то ра ЈП „Стам
бе но“ поно во је име но ван 
Стој ша Јова но вић, дипло ми
ра ни сао бра ћај ни инже њер,  а 
за в. д. дирек то ра ЈП за урба
ни стич ко пла ни ра ње, упра
вља ње путе ви ма и изград њу 
Рума Вла ди са ла ва Повић, 
дипли ми ра ни инже њер гра ђе
ви не, која је и у прет ход ном 
ман да ту била на дирек тор 
овог јав ног пред у зе ћа.

С. Џаку ла

Алек сан дра Ћирић Милош Кул пи нац

„Хрт ков ци  30 годи на после“ 
је сло ган под којим је обе ле же
но три деце ни је од дола ска 
прог на них Срба из Хрват ске на 
ове про сто ре, па тако и у Хрт
ков це. Исто вре ме но, 2. август 
је и цркве ни пра зник и сла ва 
села Све ти Или ја. Све ча ност 
је запо че ла поме ном у сео ској 
цркви, а потом су пред став ни
ци локал не само у пра ве, СУБ
НОРа Рума и Саве за Срба из 
реги о на поло жи ли вен це на 
спо мен пло чу жртва ма теро ра 
која се нала зи на Дому кул ту ре 
„Све ти Сава“ у Хрт ков ци ма, а 
на којој се нала зи 15 име на 
Срба стра да лих у пери о ду од 
1992. до 2000. годи не.

Миле Шапић из Саве за Срба 
из реги о на је иста као да ће ово 
удру же ње, као и његов пред
сед ник Мио драг Лин та, наста
ви ти сво ју бор бу за оства ре ње 
пра ва прог на них Срба са про
сто ра бив ше Југо сла ви је који 
су прог на ни са сво јих веков них 
огњи шта. То се одно си на, 
изме ђу оста лог, оте та ста нар
ска пра ва, неис пла ће не пен зи
је, пра ва на рат ни стаж кра ји
шким бор ци ма и сва дру га пра
ва. 

Венац су, у име локал не 
само у пра ве, поло жи ли Сте ван 

Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума и Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра ве. 

– На дана шњи дан са тугом 
обе ле жа ва мо стра дал ни штво 
срп ског наро да на про сто ри ма 
бив ше Југо сла ви је током рато
ва деве де се тих, а  чија се име
на нала зе на овом спо мен обе
леж ју у овој Месној зајед ни ци. 
Исто ри ја срп ског наро да је 
исто ри ја стра дал ни штва. На 
свим вели ким исто риј ским и 
циви ли за циј ским водо дел ни
ца ма наш народ је увек знао 
да се опре де ли на стра ну 
прав де и сло бо де и та опре де
ље ност кошта ла га је мно гих 
жрта ва. Нема тог места у овој 
нашој лепој домо ви ни које није 
има ло током исто ри је у раз ли
чи тим исто риј ским ета па ма 
зна чај не жртве у бор би за сло
бо ду, за прав ду, за јед на кост, 
иста као је Сте ван Кова че вић.

Он је додао и да посто је 
мно га места која сво је жртве 
кроз исто ри ју нису попи са ла, 
која их нису запам ти ла и то је 
нешто што нам, као наро ду, не 
слу же на част.  

У кул тур но  умет нич ком  
про гра му уче ство ва ли су чла
но ви  КУД „Десан ка Мак си мо
вић“ из Хрт ко ва ца. С. Џ.

ХРТ КОВ ЦИ

Три деце ни је после

Пола га ње вена ца на спо мен обе леж је у Хрт ков ци ма



1510. AVGUST 2022.  M NOVINE

У ОШ „Змај Јова Јова но вић“ у Руми је у току про
је кат „Будућ ност је поче ла“ који се реа ли зу је у окви
ру про гра ма Ера змус+. Про је кат тра је годи ну дана и 
завр ша ва се у децем бру ове годи не. 

– Кроз овај про је кат четво ро наших коле га ће се 
обу чи ти како да пра вил но ода бе ру апли ка ци је и 
ала те помо ћу којих ће се лак ше орга ни зо ва ти рад 
шко ле, а наста ву учи ни ти инте ре сант ни јом и за уче
ни ке иза зов ни јом.  Тако ђе, како да при ме њу ју нове 
плат фор ме  и упо зна ју се са  при ме ри ма добре 
прак се коле га из дру гих зема ља, каже Жакли на 
Него ва но вић, дирек тор ка град ске  ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“. 

Реа ли за ци ја про јек та ће допри не ти и јача њу везе 
фор мал ног и нефор лам лног обра зо ва ња , али и 
језич ких и диги тал них ком пе тен ци ја, те бољем пра
ће њу савре ме них кре та ња у обла сти обра зо ва ња.

РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Ана Беку та на Град ском тргу

Први дан авгу ста Румља ни ма је донео 
два кон цер та. Прво су се рум ској публи ци 
на Град ском тргу пред ста ви ле све узра сне 
гру пе АНИП „Бран ко Ради че вић“, а потом 
је добру атмос фе ру додат но загре ја ла 
наша позна та фолк пева чи ца Ана Беку та.

АНИП „Бран ко Ради че вић“ je за ову при
ли ку насту пио у пуном саста ву пока зав ши 
Румља ни ма сву лепо ту и богат ство нашег 
фол кло ра.

– Ово је била при ли ка да се пред ста ви
мо рум ској публи ци после дветри годи не 
пау зе, јер толи ко нисмо насту па ли пред 
нашом публи ком у окви ру Кул тур ног лета. 
То је био цело ве чер њи кон церт са свим 
гру па ма, шест дечи јих гру па, изво ђач ки 
састав и народ ни орке стар. Сва ка гру па 
је има ла јед ну коре о гра фи ју, а изво ђач ки 
састав је извео две коре о гра фи је. Про
грам је нај ша ре ни ји могућ, од Вој во ди не 
до југа земље и довољ но атрак ти ван за 
нашу публи ку, каже Петар Попо вић, шеф 
Ансам бла.

Ове годи не АНИП „Бран ко Ради че вић“ 
је имао запа же не насту пе на так ми че њи
ма, па је тако и при прем ни састав осво јио 
прву награ ду на Репу блич ком фести ва лу. 

– Нарав но, нај ве ће је задо вољ ство поја
ви ти се пред сво јом публи ком, иста као је 
Попо вић.

Нарав но, број на публи ка, не само из 
Руме, дошла је на Град ски трг на кон церт 
наше попу лар не фолк пева чи це Ане Беку
те. Дуга кари је ра иза Беку те обе ле же на је 
број ним хито ви ма које је публи ка пева ла 
зајед но са њом. Сја јан наступ је окон чан 
вели ким колом на Град ском тргу.

На Град ском тргу у Руми је одр жа на 1. 
и 2. авгу ста и тра ди ци о нал на мани фе ста
ци ја „Рум фест“ која се одр жа ва и као део 
Кул тур ног лета. На више штан до ва гра
ђа ни су могли да купе дома ће про из во де 
сла не и слат ке, као и пред ме те дома ће 
ради но сти. А 2. авгу ста су свој кон церт 
има ли и дома ћи бен до ви. Насту пи ле су 
гру пе „Фре ди Кру гер“ и „Бусо ле без“.

У окви ру Кул тур ног лета одр жан је и 
кон церт посве ћен опу су позна тих пева ча 
народ не музи ке који већ дуго нису са нама 
 Сил ва не Арме ну лић и Томе Здрав ко ви
ћа. 

Овај кон церт је осми сли ла и при ре ди ла 
Алек сан дра Сашка Падр ов, а инспи ра ци ја 
јој је био попу лар ни филм „Тома“. Са њом 

је насту пио и Дра го љуб  Кова че вић Гаша 
који је певао Томи не песме. 

– После фил ма „Тома“ је дошло да апсо
лут не екс пан зи је тих њихо вих песа ма и 
зна ју их све гене ра ци је. Зато сам и дошла 
на иде ју да се напра ви јед но ова кво вече 
Сил ва ни них и Томи них песа ма. Наш циљ 
је да се ове лепе песме не забо ра ве. 
Све песме су хито ви, а доста њих је јако 
музич ки зах тев но за пева че. Про на шла 
сам се у њеним песма ма које ми одго ва
ра ју и по типу гла са и по тем пе ра мен ту, 
све су то живот не песме и при че. Нисам 
се пуно при пре ма ла за њих јер их слу
шам цео живот. Песма „Грли ме, љуби ме“ 
је пре див на песма, као шан со на, то нису 
само народ ња ци, више су шла ге ри, рекла 
је Сашка Падр ов. 

Она је дода ла да ово није њено прво 
Кул тур но лето у Руми, али јесте први 
наступ  на Град ском тргу.

Кул тур но лето се наста вља, а до кра ја 
авгу ста биће орга ни зо ва но још доста ква
ли тет них кон це ра та, књи жев них вече ри, 
позо ри шних, филм ских и ликов них деша
ва ња.

С. Џаку ла

Ана Беку та Наступ гру пе „Бусо ле без“

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВА НО ВИЋ“ 

Про је кат „Будућ ност је поче ла“
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ОДЛУ КА О ПОДИ ЗА ЊУ И ОДР ЖА ВА ЊУ СПО МЕ НИ КА

Бри га о спо ме нич ком насле ђу
Одбор ни ци СО Рума су, 

на сво јој послед њој сед ни ци, 
доне ли одлу ку о поди за њу 
и одр жа ва њу спо ме ни ка и 
скулп ту лар них дела на тери
то ри ји рум ске општи не, али и 
доне ли реше ње о обра зо ва
њу Коми си је за спо ме нич ка 
обе леж ја.

Гово ре ћи о овој одлу ци 
Алек сан дра Ћирић, пред сед
ни ца Општи не је ука за ла на 
оба ве зу очу ва ња кул тур ног 
и сакрал ног насле ђа, али не 
само на Косо ву и Мето хи ји, 
већ и у нашој сре ди ни, јер 
очу ва њем свог наци о нал ног 
иден ти те та ми чува мо и себе. 

Зато ће, од момен та доно
ше ња ове одлу ке, сва ка ини
ци ја ти ва за поди за ње спо
ме ни ка и спо мен обе леж ја 
мора ти да про ђе прво кроз 
фор ми ра ну Коми си ју, потом 
иде на сед ни цу СО Рума, а 
ако се усво ји онда се шаље 
Мини стар ству кул ту ре на 
дава ње сагла сно сти. 

– Тако ћемо има ти прав
ни основ зашто посто ји неки 
спо ме ник, који је раз лог поди
за ња спо ме ни ка или спо
мен обе леж ја.Коми си ја ће се 
бави ти потре ба ма за поди за
њем неког спо ме ни ка, местом 
где ће бити поди за ни, чува њу 
спо ме ни ка, али и бри зи да не 
дође до ван да ли зма на овим 
спо ме нич ким обе леж ји ма. У 
ову Одлу ку су уне ти и мура
ли који су вид модер не умет
но сти. Заи ста лепо изгле да
ју на вели ким повр ши на ма, 
али смо суо че ни да је пре 
два месе ца у самом цен тру 
осва нуо мурал који није баш 
при клад ног садр жа ја и који је 
посве ћен оте тим беба ма. То 
је бол на тема о којој не тре
ба на ова кав начин рас пра
вља ти и није при клад но да 
посто ји на тако фре квент ном 
месту, није при клад но да се 
таква тема осли ка ва у виду 
умет нич ких дела, иста кла је 
Алек сан дра Ћирић.

У састав Коми си је за спо
ме нич ка обе леж ја Општи не 
Рума име но ва ни су

Сне жа на Јан ко вић, дипл 
исто ри чар ка и пред сед ни
ца Коми си је, Урош Нико лић, 
дипл. архе о лог и Биља на 
Милу ти но вић, дипл. архи тек
та.

Сне жа на Јан ко вић каже 
да је ова одлу ка доне та на 
осно ву Зако на о пла ни ар њу 
и изград њи, Зако на о локал
ној само у пра ви и Ста ту та 
Општи не и пред ви ђа да сва
ки поје ди нац, физич ко или 
прав но лице, удру же ње или 
орга ни за ци ја може да под не
се ини ци ја ти ву за поди за ње 
спо ме ни ка, али да та ини ци
ја ти ва мора да про ђе одре ђе
ну про це ду ру. 

– Зато је и фор ми а ра
на Коми си ја за спо ме нич ко 
насле ђе, зна чи ко год жели 
да подиг не било какво спо
ме нич ко обе леж је обра ћа се 
општи ни, тј Коми си ји и Оде

ље њу за урба ни зам и гра
ђе ње за лока циј ску дозво лу, 
а крај њу одлу ку доно си СО 
Рума. Одлу ка је добро ура ђе
на, она садр жи и неке казне
не мере што се тиче угро жа
ва ња спо ме нич ког насле ђа, 
руше ња или укла ња ња тако 
да је то од зна ча ја за нашу 
општи ну, иста кла је Сне жа
на Јан ко вић, пред сед ни ца 
Коми си је за спо ме нич ка обе
леж ја.

С. Џаку ла

Сне жа на Јан ко вић

МАЛИ РАДИН ЦИ

Асфал ти ра на део ни ца пута
Реха би ли та ци ја пута пре ма 

Малим Радин ци ма у дужи ни 
од 500 мета ра је завр ше на, а 
ради се, пре ма речи ма људи 
из „Срем пу та“ који је изво ђач 
радо ва, о нај кри тич ни јој  део
ни ца на овом пута која је зах
те ва ла хит но сани ра ње. 

Завр ше так радо ва на део
ни ци је 3. авгу ста, оби шла 
пред сед ни ца Општи не Алек
сан дра Ћирић и начел ник 
Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић. 

Пред сед ни ца Ћирић је 
иста кла да је локал на само у
пра ва одмах реа го ва ла и 
одлу чи ла да се поч не са 
реха би ли та ци јом тог кри тич
ног дела пута.

 – После ових радо ва, до 
кра ја кален дар ске годи не 
наста вља мо са реха би ли та
ци јом чита вог овог пут ног 
прав ца пре ма Малим Радин
ци ма. Сред ства су обез бе ђе
на из општин ског буџе та, а за 
реха би ли та ци ју овог пут ног 
прав ца је издво је но 7,4 мили
о на дина ра. Сле де ћа на реду 
су наша при град ска насе ља 
„Цигла на“ и  „Аеро дром“, 
потом редов но одр жа ва ње и 
крпље ње рупа на путу, а 
затим поно во ради мо прав це 
у сели ма, каже Алек сан дра 
Ћирић.

Нај вље но је и асфал ти ра

ње Фру шко го р ске ули це у 
Добрин ци ма, а усво је ним 
ПДР Добри на ца је одре ђе но 
да део атар ског пута буде 
наме њен за про ла зак вели ких 
пољо при вред них маши на, 
како би се Фру шко гор ска ули
ца, после асфал ти ра ња рас
те ре ти ла од пре ко мер ног сао
бра ћа ја.

Има ју ћи у виду изу зет но 
висо ке тем пе ра ту ре пред сед
ни ца Ћирић је рад ни ци ма 
„Срем пу та“ анга жо ва ним на 
радо ви ма на асфал ти ра њу, 
доне ла фла ши ра ну воду.

Жив ко Стој ко вић, заме ник 
пред сед ни ка Саве та МЗ Мали 

Радин ци је иста као зна чај 
радо ва на реха би ли та ци ји 
овог пута за мешта не, буду ћи 
да је то једи ни пра вац пре ма 
Руми. 

– Апе ло ва ли смо на локал
ну само у пра ву да се уре ди 
овај пут и заи ста смо захвал
ни што се не ради само о 
крпље њу рупа на путу, него 
ком плет ном пре свла че њу 
асфал том. У пла ну је још про
ши ре ње и сани ра ње асфал та 
на самом ула ску у село који је 
у изу зет но лошем ста њу, 
изград ња капе ле и про ши ре
ње гро бља, као  и наси па ње 
пута до като лич ког гро бља. 

То су неки основ ни пла но ви 
бит ни за нас који би тре ба ло 
да се реа ли зу ју у наред ном 
пери о ду, каже Жив ко Стој ко
вић.

С. Џаку ла

Жив ко Стој ко вић

Радо ви на путу ка Малим Радин ци ма
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ПРО ДУ ЖЕ НО РАД НО ВРЕ МЕ 
COVID АМБУ ЛАН ТЕ

Пове ћан број
паци је на та

Због пове ћа ња бро ја паци је на та 
про ду жен је рад COVID амбу лан те 
Дома здра вља Рума тако да она при
ма паци јен те сва ког дана у пери о ду 
од 7 до 22 сата. Тре нут но у овој амбу
лан ти раде чети ри лекар ске еки пе. 

Број паци је на та који се јавља ју се 
пове ћа ва, у послед њих неко ли ко 
дана тај број је пре ко сто лица која 
дола зе са сум њом да су зара же на 
коро на виру сом, а при ме тан је и 
висок про це нат паци је на та са пози
тив ним тестом. При ме ра ради, 5. 
авгу ста, али не за пун рад ни дан је 
тести ра но 47 лица а пози тив них је 
било чак 40, док је 4. авгу ста од 59 
тести ра них пози ти ван тест доби ло 37 
паци је на та.

Број теле фо на амбу лан те за паци
јен те са респи ра тор ним тего ба ма је:

фик сни, 471 220; 470 322; 470 422 
локал 143 који је досту пан од 7 до 20 
часо ва рад ним дани ма, као и мобил
ни 069/ 643 583 и 063/ 635 792 који су 
доступ ни од 7 до 19 часо ва свим 
дани ма.

ПОЛИ ЦИЈ СКА СТА НИ ЦА 
РУМА

Реги стра ци ја
без зака зи ва ња

Нови на у раду Поли циј ске ста ни це 
у Руми је да гра ђа ни који реги стру ју 
мотор на вози ла не мора ју да има ју 
зака за не тер ми не. До ово га је дошло 
због изме на у орга ни за ци ји рада у ПС 
Рума што је резул ти ра ло сма ње њем 
гужви и чека ња у редо ви ма. Тре ба 
иста ћи да се ова изме на одно си само 
на оне посло ве веза не за реги стра ци
ју мотор них вози ла.

С.  Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Мере енергетске 
санације

Коми си ја за реа ли за ци ју мера 
енер гет ске сана ци је на тери то ри ји 
Гра да Срем ска Митро ви ца, рас пи са
ла је јав ни позив за уче шће при вред
них субје ка та у спро во ђе њу мера 
уград ње солар них пане ла и уна пре
ђе ња тер мо –тех нич ког систе ма путем 
уград ње кало ри ме та ра, цир ку ла ци о
них пум пи и дели те ља топло те. На 
јав ни позив се могу при ја ви ти сви 
при вред ни субјек ти са тери то ри је 
Репу бли ке Срби је. Јав ни позив тра је 
до 17. авгу ста. Сва доку мен та ци ја је 
доступ на на зва нич ном сај ту локал не 
само у пра ве и у Услу жном цен тру 
Град ске упра ве.

А. П.

УРЕ ЂЕ ЊЕ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

Поче ли наја вље ни 
радо ви

У рум ском Кул тур ном цен тру „Бра на 
Црн че вић“ запо че ли су обим ни радо ви 
на уре ђе њу како спо ља шњо сти, тако и 
уну тра шњо сти објек та. Ти радо ви ће, по 
окон ча њу, вра ти ти Кул тур ном цен тру 
ста ри сјај и омо гу ћи ти знат но боље 
усло ве како за број ну публи ку, изво ђа че, 
тако и запо сле не у овој уста но ви кул ту
ре. Тако су у току радо ви на уре ђе њу 
свих мер мер них пла тоа на ула зу у обје
кат, тач ни је заме њу ју се про па ле мер
мер не пло че, а затим се пла тои чисте и 
поли ра ју.

Тако ђе, 5. авгу ста запо че ло се и са 
укла ња њем ста рих сто ли ца у Вели кој 
дво ра ни Кул тур ног цен тра које ће бити 
репа ри ра не и поно во поста вље не, а 
биће укло ње ни и ста ри и поста вље ни 
нови ити со ни. 

О коли ком је послу реч гово ри и пода
так да у овој дво ра ни има 700 сто ли ца. 
Вред ност ових радо ва је око 8,3 мили о
на дина ра, седам мили о на је обез бе ђе
но кроз про је кат „Гра до ви у фоку су“ који 
сва ке годи не рас пи су је Мини стар ство 
кул ту ре и инфор ми са ња, док ће оста так 
обез бе ди ти локал на само у пра ва из свог 
буџе та.

Кул тур ни цен тар је изгра ђен 1985. 
годи не и на њему од тада није било зна
чај ни јих радо ва. Поред поме ну тих, пла
ни ра на је и поправ ка кро ва, јер обје кат 
про ки шња ва, пра ње вели ких ста кле них 
про зо ра, као и кре че ње згра де спо ља и 
изну тра.

С. Џаку ла

РУМА

Ком плет но уре ђе ње
игра ли шта „Рупа че“

Уско ро би у Руми тре ба ло да поч ну 
радо ви у окви ру про јек та одр жа ва ње 
кошар ка шког и руко мет ног тере на, тач ни
је тере на који је Румља ни ма познат као 
игра ли ште „Рупа че“. Овај терен се нала
зи на углу ули ца Фили па Кља ји ћа и др 
Пре дра га Вуле те.

Од Покра јин ског секре та ри ја та за спорт 
и омла ди ну доби је но је пет мили о на 
дина ра за тар тан под ло гу, као и за сав 
потре бан спорт ски моби ли јар. Недо ста ја
ло је 860.320 дина ра које је тре ба ло да 

обез бе ди локал на само у пра ва што је 
реба лан сом и обез бе ђе но. 

– Ми смо потом одлу чи ли да издво ји мо 
и додат них три мили о на дина ра за уре ђе
ње бетон ских кон струк ци ја, одно сно три
би на. Виде ли смо, на тере ну, да је нео п
ход но сани ра ње целог игра ли шта за шта 
је сада укуп но опре де ље но 8,8 мили о на 
дина ра. Јав ну набав ку рас пи су је мо та 
две неде ље, а ардо ве оче ку је мо наред
ног месе ца, рекао је Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра ве. С. Џ.

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“

Игра ли ште Рупа че
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АКСЕН ТИ ЈЕВ КУЋЕ РАК У ОГА РУ ТУРИ СТИЧ КА АТРАК ЦИ ЈА

Има један куће рак у Сре му ... 
Мој дале ки пре дак сагра дио је ову, за оно вре ме екс клу зив ну кућу, која је једи на 

била над зем на, док су све у селу тада биле зему ни це. Три годи не су тада шњи неи ма
ри гра ди ли ову кућу са три собе од дрве та и земље гли ну ше. У то вре ме то је била 
веле леп на кућа, која је има ла пред њу, тако зва ну гостињ ску собу за сла вља, сред њу 
собу за сва ко днев ни бора вак поро ди це и зад њу спа ва ћу, при ча Милан Алек сић, који 
је кућу дари вао Општи ни Пећин ци да поста не тури стич ка атрак ци ја и сећа ње на дав
но про ху ја ле дане

„Има један куће рак у Сре му, 
зидан је од бла та из ина та. С’ 
погле дом на јабла но во гра ње 
и сало ном за пла ка ње!“, речи 
су чуве не там бу ра шке песме 
Вла де Кани ћа, а посве ће не 
Аксен ти је вом кућер ку, нај ста
ри јој сачу ва ној кући у Сре му, у 
селу Огар код Пећи на ца.

Нај ста ри ји куће рак у Сре му 
у Шумар ском шору број 20 у 
Ога ру, надо мак Обед ске баре, 
подиг нут је дав них дана у 
првој поло ви ни 18. века. 

О њего вом постан ку при ча 
Милан Алек сић, пото мак чуве
не поро ди це Стој шић, досе
ље не у овај крај у Вели кој 
сео би Срба ља 1690. годи не.

– Мој дале ки пре дак сагра
дио је ову, за оно вре ме екс
клу зив ну кућу, која је једи на 
била над зем на, док су све у 
селу тада биле зему ни це. Три 
годи не су тада шњи неи ма ри 
гра ди ли ову кућу са три собе 
од дрве та и земље гли ну ше. У 
то вре ме то је била веле леп на 
кућа, која је има ла пред њу, 
тако зва ну гостињ ску собу за 
сла вља, сред њу собу за сва
ко днев ни бора вак поро ди це и 
зад њу спа ва ћу, при ча Милан 
Алек сић, који је кућу дари вао 
Општи ни Пећин ци да поста не 
тури стич ка атрак ци ја и сећа
ње на дав но про ху ја ле дане.

Темељ куће поста вљен је 
директ но на земљу без уко па
ва ња, док су зидо ви напра
вље ни од дрва упле те них у 
пру ће па обле пље них бла том. 
Кров је пре кри вен трском са 
Обед ске баре.

Кућу је насле ди ла Мила но
ва мај ка од послед њег мушког 
потом ка Стој ши ћа лозе, њеног 
бра та Аксен ти ја коц ка ра и 
бое ма, који је, по Мила но вом 
при ча њу, про ћер дао има ње, 
али ста ру поро дич ну кућу није 
имао срца про да ти, те ју је 
њему заве то вао.

– Пре у зео сам је на чува ње, 
али за њену темељ ну обно ву 

пара нисам имао, па сам је 
покло нио Општи ни Пећин ци, 
да буду ћа поко ле ња има ју 
шта да виде и нау че о сво јим 
пре ци ма, вели Милан и дода је 
да је поно сан на нов изглед 
чуве ног срем ског кућер ка.

Мада под зашти том држа ве 
од 1999. годи не један од нај
вред ни јих спо ме ни ка народ
ног гра ди тељ ства Сре ма 
неза у ста вљи во је про па дао 
под зубом вре ме на, да би 
њего ва обно ва запо че ла пре 
неко ли ко годи на на ини ци ја ти
ву и по про јек ти ма митро вач
ког Заво да за зашти ту спо ме
ни ка кул ту ре.

Сред ства за кон зер ва тор
ско  реста у ра тор ске радо ве 
тада су издво ји ли Покра јин ски 
секре та ри јат за кул ту ру и 
Општи на Пећин ци, а захва
љу ју ћи Мини стар ству трго ви
не и тури зма радо ви су наста
вље ни 2015. и 2016. годи не.

– Уз ста лан над зор струч
ња ка митро вач ког Заво да 
спро ве де ни су обим ни радо ви 
на теме љи ма, кров ној кон
струк ци ји, сто ла ри ји и посеб
но вред ном резба ре ном дрве
ном заба ту. За посе ти о це пра
ву атрак ци ју пред ста вља 
отво ре но огњи ште усред куће, 
изнад ког је вели ки дим њак на 
коме се нала зи роди но гне
здо, чији се ста на ри сва ке 
годи не изно ва вра ћа ју, каже 
Љуби ша Шула ја, дирек тор 
Заво да за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре у Срем ској Митро ви
ци.

Обно вљен Аксен ти јев куће
рак данас пред ста вља неза о
би ла зну тури стич ку атрак ци ју 
Општи не Пећин ци. Посе ти о ци 
су оду ше вље ни роман тич ном 
архи тек ту ром, вели ким трав
на тим дво ри штем са него ва
ним цвет ним вртом, роди ним 
гне здом на оџа ку, одво де ћи их 
у неко дав но вре ме ста рог 
Сре ма, који пола ко неста је.

Нар ци са Божић

Некад и сада: Обно вљен Аксен ти јев куће рак

Уну тра шњост ста ре сре мач ке куће
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СТЕ ФАН ТЕШИЋ И ДАНИ ЈЕ ЛА ВИСЛАВ СКИ ИМА ЈУ ВИЗИ ЈУ ДА ЗАРА ЂУ ЈУ ОД
ПРА ВЉЕ ЊА ВИДЕО ИГРИ ЦА

Мату ран ти осми сли ли
видео игри цу

Чита ва тема око игри це дошла је спон та но. Били смо на сла до ле ду у посла сти чар
ни ци, када сам ја одлу чио да нећу упи си ва ти факул тет и да ћу да поч нем да пра вим 
игри це. Пошто Дани је ла из хоби ја воли да црта, питао сам је да помог не са гра фич
ким делом игри це која је доби ла назив „Атрак то ид“, рекао је Сте фан Тешић

Сте фан Тешић из Диво ша и Дани је ла 
Вислав ски из Срем ске Митро ви це су 
осми сли ли, про гра ми ра ли и лан си ра ли 
игри цу за мобил не теле фо не, која се 
зове „Атрак то ид“. Ови мла ди људи су тек 
завр ши ли Сред њу тех нич ку шко лу „Нико
ла Тесла“, смер елек тро тех ни чар. Сте
фан је одлу чио да не наста ви шко ло ва
ње, већ да се посве ти про гра ми ра њу 
игри ца, а Дани је ла се нада упи су на 
Факул тет тех нич ких нау ка у Новом Саду.

– Чита ва тема око игри це дошла је 
спон та но. Били смо на сла до ле ду у 
посла сти чар ни ци, када сам ја одлу чио 
да нећу упи си ва ти факул тет и да ћу да 
поч нем да пра вим игри це. Пошто Дани је
ла из хоби ја воли да црта, питао сам је 
да помог не са гра фич ким делом игри це 
која је доби ла назив „Атрак то ид“, рекао 
је Сте фан Тешић.

Игри ца се одви ја у све ми ру. Онај ко је 
игра сусре ће се са асте ро и ди ма који се 
при бли жа ва ју један дру гом, на првом 
нивоу игри це, док не истек не вре ме. До 
тада се они кре ћу све брже и брже, а 
кон цен тра ци ја игра ча мора бити све 
већа. Зада так игра ча је да не дозво ли да 

се асте ро и ди при бли же један дру гом. На 
дру гим ниво и ма поја вљу је се црна рупа, 
која испа љу је про јек ти ле, који се мора ју 
избе га ва ти. У јед ном делу се поја вљу ју и 
мете о ри као опа сност и црве ни треп ћу ћи 
узвич ни ци, а све то би тре ба ло да се 
избег не, тако ђе.

– Звуч ни ефек ти су наста ли на крај ње 
инте ре сан тан начин. Реци мо, посто је 
дра гу љи које ску пља те, слич но пое ни ма, 
па смо мора ли да осми сли мо како ћемо 
то звуч но да нагла си мо. У том тре нут ку 
сам пио кафу и мешао сам је каши чи
цом. Тад ми је пало на памет да звук 
уда ра каши чи це у шољу може да се 
иско ри сти као ефе кат у игри ци. Пока за
ло се да је то одлич на иде ја. Сни мио сам 
на микро фон од каме ре, сре дио кроз 
про грам за обра ду зву ка и то је било то. 
Неке звуч не ефек те смо усти ма про из во
ди ли, па их обра ђи ва ли. Били смо кре а
тив ни. Има мо у пла ну један већи про је
кат, али је зах тев ни је, јер је нас само 
дво је, каже Сте фан.

Дани је ла је у про је кат игри це утка ла 
сво ју кре а тив ност и тале нат за диги тал
но црта ње.

– Ја се из хоби ја бавим диги тал ним 
црта њем и углав ном цртам за себе и 
сво је при ја те ље. Када ме је Сте фан 
питао да му помог нем око игри це, иде је 
су саме нави ра ле. Нисам била сигур на 
да ли да при ста нем да радим то, јер се 
испо ста ви ло да то није само пар црте жа, 
већ се ради о дизај ни ра њу изгле да чита
ве игри це, али ми се запра во то и сви де
ло. Црта ла сам све те мете о ре и дру га 
тела, искљу чи во прсти ма на табле ту у 
јед ном бес плат ном про гра му са интер не
та. Про грам сам толи ко добро нау чи ла 
да све могу да нацр там сво јим прсти ма, 
што поже лим, дакле не кори стим оне 
ала те или олов чи це. Испа ло је боље 
него што сам оче ки ва ла, тако да смо 
спо ји ли наша инте ре со ва ња у овој игри
ци, каже мла да Дани је ла Вислав ски.

Овај тим има визи ју пред собом, а то је 
да само стал но зара ђу ју од пра вље ња 
нових игри ца. 

Игри ца „Атрак то рид“ доступ на је на 
Goo gle плат фор ми за андро ид теле фо
не, међу тим уско ро ће бити доступ на и 
они ма који кори сте опе ра тив ни систем 
ком па ни је Applе.  А. Плав шић

Дани је ла Вислав ски и Сте фан Тешић
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СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (14) ЈА КВИН ТА, ЖЕ НА КРА ЉА БО ДИ НА

Ду кљан ска ле ди Маг бет
Пише: др Сне жа на Булат

Ка ко ка же Јо ван Су бо тић, 
„епо ха Бо ди на, Ја квин те 
и Не ма ње, нео спор но је 

нај ва жни ја и нај сил ни ја у 
на шој на род ној хи сто ри ји“. 
Син пр вог ду кљан ског кра ља 
Ми ха и ла, Бо дин, био је вла
дар Ду кље из ме ђу 1082. и 
1108. 

Ка ко на во ди Пур ко вић, 
„Бо ди нов отац Ми ха и ло до био 
је ти ту лу кра ља, а он да (1077) 
од па пе Гр гу ра VII зна ке кра
љев ског до сто јан ства. Та ко је 
Ду кља по ста ла кра ље ви на, 
као што је ду го вре ме на доц
ни је оста ло у се ћа њу и за бе ле
жи ло се ка ко је Зе та област 
„где је би ло кра љев ство ис пр
ва“. У вре ме кра ља Бо ди на 
ство ре на је (1089) ка то лич ка 
Бар ска ар хи е пи ско пи ја, чи ји 
ће ар хи е пи скоп доц ни је да 
по не се на слов При мас Ср би
је“.

Ји ре чек ка зу је да су „ве зе 
Ср ба са Апу ли јом, до ве ле 
до тле, да је Ар ги риц, угле дан 
гра ђа нин из Ба ри ја, а у вре ме
ну про па сти ви зан тиј ске вла
сти у Ита ли ји, во ђа нор ман ске 

стран ке у гра ду, по се тио лич но 
кра ља Ми ха и ла, и сво ју кћер 
удао за Бо ди на (ок то бар 
1080)“. Пре ма Љетописупопа
Дуљанина, ова вла сте лин ка, 
зва ла се Ја квин та. 

О вла да ви ни кра ља Бо ди на, 
ка зу је Ана Ком ни на, Љетопис
попаДуккљанина и ду бро вач
ки ана ли сти. Ме ђу тим, за нас 
је у овом мо мен ту ва жан
Љетопис, јер је при ча не по
зна тог Ду кља ни на о Бо ди но вој 
вла да ви ни, ујед но и при ча о 
ње го вој же ни Ја квин ти.

Ду кља нин на во ди, да је 
то ком сво је вла да ви не, Бо дин 
био у же сто ким бор ба ма са 
сво јим ро ђа ци ма. Чи ни се да је 
у при чи о овим бор ба ма, 
ис при ча на са др жи на не ка кве 
мрач не на род не еп ске пе сме, 
у ко јој је кра љи ци Ја квин ти 
до де ље на нај го ра и нај стра
вич ни ја уло га. 
Љетопис попа Дукљанина, 

кра ља Бо ди на пред ста вља 
као ве ро лом ни ка и бра то у би цу 
ко ји је раз вла стио свог стри ца 
Ра до сла ва и ње го ве си но ве, а 
по том на сил нич ки пре у зео 

вр хов ну власт у Ду кљи.
Да ља при ча ко ја ка зу је о 

пе ри о ду вла да ви не кра ља 
Бо ди на, от кри ва нам де та ље 
ко ји су у ве зи са ње го вом 
же ном, же ном де мон ског 
ка рак те ра. У овом спи су ока
рак те ри са на је Ја квин та као 
зла же на, ко ја је не пре ста но 
иза зи ва ла ди на стич ке сва ђе и 
би ла кри вац за мно ге не да ће 
ко је су за де си ле Бо ди нов 
двор. 

Ја квин та је Бо ди ну ро ди ла 
че ти ри си на, Ми ха ла, Ђор ђа, 
Ар ки ри ца и То му.

Страх да ће ње ни си но ви, 
на кон му же вље ве смр ти оста
ти без пре сто ла, на ве шће 
Ја квин ту да по ста не по кре тач 
кр ва вих раз до ра. „Ме ђу тим, 
Ја квин ту, Бо ди но ву же ну, ја ко 
је бо ље ло да гле да ка ко Бра
ни сла вље ви си но ви ја ча ју и 
мно же се. Бо ја ла се, на и ме, да 
Бра ни слав или ње го ви си но ви 
по смр ти ње ног му жа не пре у
зму кра љев ство. Сто га су јој 
стал но сме та ли и тра жи ла је 
згод ну при ли ку да их уни шти“.

У же љи да на што жи во пи

Ро до слов
Ду кљан ске

ди на сти је

Ка ко ка же
Јо ван Су бо тић,
„епо ха Бо ди на,

Ја квин те
и Не ма ње,
нео спор но

је нај ва жни ја
и нај сил ни ја у

на шој на род ној 
хи сто ри ји“.

Син пр вог 
ду кљан ског

кра ља Ми ха и ла,
Бо дин, био је 

вла дар Ду кље 
из ме ђу 1082.

и 1108. 
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла дар ке кроз исто ри ју“ суфи
нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, инфор ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. 

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је 
доделио средства.

сни ји на чин про го во ри о од но си ма из ме ђу 
кра ља Бо ди на и кра љи це Ја квин те, пи сац 
Барског родослова, пра ви па ра ле лу са 
при чом из Новогзавета, те ка же: „Та ко у 
јед но ври је ме кад је Бра ни слав, са ње го
вим бра том Гра ди сла вом и си ном Бе рих
ном на ив но до шао у град Ска дар, Ја квин
та, ви дје ћи да су до шли са ми, об ра ду је 
се, па при шав ши кра љу по че бе стид но 
на ва љи ва ти и го во ри ти му да их ухва ти и 
ста ви у там ни цу, ина че ни ка кав жи вот не 
мо же има ти са њим, ако то не учи ни. Го во
ра ше му: ‘Знам да ћеш умри је ти, па ће 
они пре у зе ти кра љев ство, а тво ји си но ви 
ће је сти за њи хо вом тр пе зом’. Што ду жи
ти? Кра ља Бо ди на по би је ди ла је же на као 
Иро да Иро ди ја да, док су су сје де ли за 
руч ком и је ли по кра ље вој на ред би, ухва
ће ни су и ста вље ни у там ни цу, а по што 
краљ ни је хтио да се од у пре же љи сво је 
же не, по ста за тр пе зом вје ро лом ник, као 
Ирод уби ца“.

Не ду го на кон Бо ди но вог по те за, 
њи хо ва бра ћа, си но ви, не ћа ци и сви 
ро ђа ци, оти шли су у Ду бров ник и 

ушли у град са че ти ри сто ти не на о ру жа
них љу ди. Бра ћа и си но ви кне за Бра ни
сла ва и оста так вој ске, на чи ни ли су ве ли
ки по кољ над вој ском кра ља Бо ди на. 
Пре лом ни тре ну так, би ла је смрт неког
Косара, пре ма ко ме је кра љи ца га ји ла 
сна жна осе ћа ња. Та да „ви дје ћи то кра љи
ца, од мах рас пле те ко се, па се по че 
же сто ко уда ра ти по ли цу, пла ка ти и го во
ри ти свом му жу: ‘Јао, јао, јао, да ли зби ља 
не ви диш, о кра љу, ка ко уби ја ју тво је? Зар 
још не ви диш шта учи ни Ко ча пар? За што 
да пу стиш да жи ве њи хо ва бра ћа ко ју 
др жиш у око ви ма’? Та да краљ раз је шњен, 
ис пру жив ши сво јом ру ком мач, на ре ди да 
се пред гра дом Ду бров ни ком и у при су
ству њи хо ве род би не од се че гла ва кне зу 
Бра ни сла ву, ње го вом бра ту и си ну, до да
ју ћи та ко уби ство на вје ро лом ство“.

На кон вла да ви не од два де сет и шест 
го ди на, краљ Бо дин је пре ми нуо, око 
1101. го ди не и са хра њен је код Ска дра, у 
цр кви Све тог Сер ги ја и Вак ха. На кон смр
ти кра ља Бо ди на, вла да ри су ве о ма че сто 
сме њи ва ли.

„Та да Ми ха ла, ње гов син, хтје де да 
на сли је ди при је сто, али због зло бе ње го
ве мај ке, на род зе мље га ни је хтио, већ 
по ста ви се би за кра ља До бро сла ва, бра та 
кра ља Бо ди на“. Ме ђу тим, док је вла дао, 
До бро слав је су ро во по сту пао са сво јим 
на ро дом, те је убр зо зба чен с вла сти. „Кад 
се нај зад за че бор ба у Ду кљи, на ри је ци 
ко ја се зо ве Мо ра ча, бу де по ра же на вој
ска кра ља До бро сла ва, а сам би за ро
бљен.“ 

Сле де ћи вла дар, био је краљ Вла ди
мир, Бо ди нов бра та нац ко ји је „во лео мир 
и са сви ма је био у ми ру“. Ова кав раз вој 
до га ђа ја, про бу ди ће у Ја квин ти бес, те ће 
у скла ду са сво јом при ро дом, на ста ви ти 
да чи ни зло де ла. Бор бе у ди на сти ји не 
пре ста ју, за хва љу ју ћи  сви ре пој Ја квин ти.

Но ве Ја квин ти не жр тве, по ста ли су 
краљ Вла ди мир и До бро слав. Вла ди мир 
је на кон два на ест го ди на вла да ња отро
ван од стра не сво јих двор ја на, да ка ко, 
пре ма Ја квин ти ном на го во ру.

„Два на е сте го ди не вла да ња кра ља Вла
ди ми ра, Ја квин та, ка ко су је са вје то ва ли 
не ки вр ло рђа ви љу ди, ко ји би ја ху не при
ја те љи жу па на Ву ка на, да де им смр то но
сни на пи так ко ји је на чи ни ла у Ко то ру ђе 
је бо ра ви ла. Кад ови стиг ну у Ска дар, 
при бли же се кра љу пре ко ру ку ње го вих 
слу гу, и он пре ва рен од њих, па де у по сте
љу. Ја квин та, пак, зна ју ћи да ће он умри
је ти, до ђе са сво јим си ном Ђор ђем у Ска
дар да по сје ти кра ља, али чим је краљ 
ви ђе, гур ну је од се бе и на ре ди да иза ђе 
на по ље. Кад је иза шла, они ма ко ји су ту 
ста ја ли ре че: ‘За што краљ та ко ра ди, 
ка кво сам зло ја учи ње ла? Ако го спо дин 
краљ же ли да зна, ње гов стриц До бро
слав, ко ји се на ла зи у око ви ма, сам је 
учи нио да он не на сле ди кра љев ство’. И 
од мах ода тле оде и до ђе до Го ри це че ка
ју ћи кра ље ву смрт. По том тај но, мно го 
обе ћа ва ју ћи, по ру чи кра ље вим љу ди ма 
да чим краљ умре, уби ју До бро сла ва“.

Не срећ ни краљ је умро и са хра њен је у 
ма на сти ру Све тих Ср ђа и Вак ха, а „кра
ље ви љу ди, ис ко ри стив ши при ли ку у 
са ве ту Ја квин те удру же се про тив кра ља 
До бро сла ва, па из ву кав ши га из за тво ра, 
ис ко па ју му очи и по ша љу га у ма на стир 
Све тих Ср ђа и Вак ха, где је жи ве ћи ду го 
го ди на са ка лу ђе ри ма, ка сни је умро“. 

Сви по чи ње ни зло чи ни, би ли су под
стак ну ти Ја квин ти ном сна жном 
же љом да свом си ну обез бе ди кру

ну. Ко нач но, укло нив ши с вла сти кра ље ве 
Вла ди ми ра и До бро сла ва, кра љи ца 
Ја квин та је угле да ла свог си на Ђор ђа на 
ду кљан ском пре сто лу. 

Да кле, на кон смр ти кра ља Вла ди ми ра, 
кра љев ство је пре у зео Ђор ђе, али се на 
пре сто лу ни је ду го за др жао. Пре ма Ћо ро
ви ће вим ре чи ма, „Бра ни са вље ви ћи, по ти
сну ти с вла сти и не си гур ни за жи вот, тра
же скло ни шта и пот по ре у Дра чу. За по вед
ник Дра ча, Јо ван Ком нен, доц ни ји цар, 
ра до упо тре бља ва при ли ку да се упле те у 
зет ске од но се. Грч ка вој ска по бе ди Ђор ђа 
и за у зе Ска дар. За вла да ра би до ве ден 
Гру бе ша Бра ни са вље вић, оче вид но као 
шти ће ник Гр ка. Ра зу мљи во је сто га, што 
се Ђор ђе обр ће са да пре ма Ра шкој, у ко ју 
се спа сао“. 

А Ђор ђе ва мај ка, Ја квин та, ко ја је у 
ду ши но си ла то ли ко зло де ла, ухва ће на је 
у Ко то ру и од ве де на у Ца ри град, где је и 
умр ла.

Ка ко би ре кла Не сто ро вић, „за и ста има 
не чег свој стве ног ду ху ле ди Маг бет, у 
по ја ви ју на ки ње из срп ске исто ри је ра ног 
сред њег ве ка, ле пе кћер ке углед ног гра
ђа ни на Ба ри ја, Бо ди но ве удо ви це“. 
Ду кљан ска ле ди Маг бет у дра ми Дра гу ти
на Или ћа на кон цу уз ви ку је: 

„Же на, без кру не, без свог пре сто ла!
Усред олу је на да сру ше них,
Зе мља и не бо по тре са ју се: 
Чу јеш ли ка ко гр ме обла ци?
Ко веч на тру ба су да стра шно га
Ри чу ћи за мном, то је... Ја квин та“!

У сле де ћем бро ју:
Бе ло сла ва же на

кра ља Вла ди сла ва

СУЂЕЊЕ ЗА УБИ СТВО
НЕМА ЊЕ ГРЧИ ЋА

Дани је ла одло жи ла 
казну због деце

Апе ла ци о ни суд у Новом Саду пре и
на чио је прво сте пе ну пре су ду Вишег 
суда у Срем ској Митро ви ци и Зора ну 
Дими ћу (53) из Субо ти це, сма њио 
затвор ску казну са 20 на 15, док је дру
го оп ту же ној Дани је ли Ђила со вић (43) 
из Бео гра да, оста ла иста казна у тра
ја њу од осам годи на затво ра. Отац 
уби је ног Нема ње Грчи ћа (37) из Бео
гра да, Јован комен та ри шу ћи пре су ду 
Апе ла ци о ног суда за наш лист, не 
кри је раз о ча ре ње што је уби ци њего
вог сина сма ње на казна за пет годи на.

Након годи ну дана коли ко је тра јао 
суд ски про цес у Вишем суду у Срем
ској Митро ви ци, роди те љи уби је ног 
Грчи ћа, отац Јован и мај ка Мира, нису 
сазна ли који је био мотив уби ства 
њихо вог сина, које се дого ди ло у 
вечер њим сати ма 25. апри ла 2019. 
годи не у јед ном при ват ном апарт ма ну 
у Врд ни ку. Током истра жних рад њи и 
суђе ња утвр ђе но је да је Дани је ла 
нама ми ла Нема њу, који јој је био 
невен ча ни супруг и са којим има две 
ћер ки це, како би био ликви ди ран.

– Човек који је већ роби јао и сада 
почи нио уби ство, уме сто да буде баш 
кажњен, њему сма ње. По Апе ла ци ји 
добио је 13 годи на затво ра за уби ство 
и пет годи на за кри вич но дело недо
зво ље на про из вод ња, држа ње, ноше
ње и про мет оруж ја и екс пло зив них 
мате ри ја, и то му обје ди не у једин
стве ну казну затво ра од 15 годи на. За 
мене је то несхва тљи во, гово ри отац 
уби је ног Нема ње дода ју ћи да му и 
даље није јасно зашто то није било 
ква ли фи ко ва но као тешко уби ство. 

– Мој Нема ња је уби јен са два мет
ка. Уби ца му је при шао, док је лежао 
поко шен од првог мет ка и ове рио га са 
још јед ним у поти љак, а тужи ла штво је 
то ква ли фи ко ва ло као уби ство, при ча 
Јован.

Очај ни отац каже да се тре нут но 
бори за ста ра тељ ство уну ка, које су 
код мај ке, која тре ба да иде на издр
жа ва ње затвор ске казне због уби ства 
њихо вог оца.

– Децу сада виђам на сва ка 34 
дана. Дани је ла је одло жи ла затвор ску 
казну за шест месе ци, мислим да је 
наве ла неки од раз ло га због деце. И 
опет пона вљам, ако није желе ла да 
буде са мојим сином, могла је то људ
ски реши ти, а не да деци на сви реп 
начин оду зме оца, каже очај ни отац.

У пре су ди се наво ди, да се Дани је ла 
тог коб ног дана  око 13 часо ва сре ла 
са Зора ном у Зоб на ти ци, где су се 
дого во ри ли о извр ше њу кри вич ног 
дела. Он се так си јем уве че дове зао до 
Врд ни ка, где је она већ бора ви ла са 
Нема њом. Понео је рука ви це, жен ску 
чара пу и кач кет, као и пиштољ мар ке 
Чешка са при гу ши ва чем. Дани је ла му 
је рекла у којем су апарт ма ну, оста ви
ла је одшкри ну та вра та, а онда је упао 
уну тра и упу цао Грчи ћа. С. Костић
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КАКО СУ СЕ МИТРОВ ЧА НИ УЧИ ЛИ ГРАД СКОМ ЖИВО ТУ? (7)

„Сва ки који се буде ухва тио
да фалич но мери бити ће
нов ча ном гло бом кажњен..“

При пре ма: Дејан Мостар лић

Град ска упра ва у Митро ви ци која ће након 1881. годи не и доби ја ња ста ту са Гра да функ
ци о ни са ти као Град ско погла вар ство изда ва ла је про гла се који су садр жа ли све бит не 
одлу ке веза не за сва ко днев ни живот гра ђа на Митро ви це и окол них насе ља. Ове одлу ке 
обја вљи ва не су у Про гла сним књи га ма, при чему су стро го одре ђе на места њихо вог обна
ро до ва ња (На сред пија це код крста, пред кућа ма поје ди них митро вач ких гра ђа на, пред 
Казни о ном, на ћошку код Каме ни те ћупри је, на ћошку код Злат на буна ра....).Про гла сне 
књи ге Град ске упра ве у Митро ви ци сачу ва не су у Исто риј ском архи ву „Срем“ и пред ста
вља ју дра го це но изво ри ште пода та ка о исто ри ји Срем ске Митро ви це, Сре ма и нека да
шњих држа ва на овим про сто ри ма

У про гла су број 152 од 17. мар та 
1880. годи не гра ђан ство се упо зо ра ва 
на поја ву пре ва ре од стра не изве сног 
Арва ја Лајо ша и њего ве супру ге Лизе 
који када им се ука же при ли ка, вла
сни ке и пут ни ке запре жних кола нуде 
вином од кога ови пада ју у несвест, 
након чега им кола и коњи бива ју 
укра де ни, одно сно оте ра ни.
„Нјеки Арвај Лајош ињегова жена

Лиза варају свет ди могу и имаду,
народ и путнике на кола са вином
својимизчутурепонудитиичимсе
којиокуситепонуде,онесвестисеи
паднекаомртав,дотлеониотерају
колаикоње“

У Про гла су општин ског уре да број 
350 од 4. јула 1880. годи не напо ми ње 
се да је више пута јав но од вла сни ка 
кућа затра же но да чисте тра ву и коров 
испред сво јих кућа. Како је мали број 
гра ђа на при хва тио ову оба ве зу изда је 
се Про глас којим се вла сни ци кућа 
оба ве шта ва ју да ће анга жо ва ни над
ни ча ри у поне де љак оби ла зи ти све 
куће и чисти ти тра ву и коров тамо где 
је затек ну, на рачун вла сни ка, одно сно 
газда тих кућа.

„Поштојевећнеколикопутајавно
проглашенодасетраваи коровина
изпред кућа чисти и пошто сетом
налогу врло мало грађана одазвали
јесу,тосесадкаозадњипутгледе
тогапрогласујеијављадаћедунад
ничариупонедељакодкућедокуће
ићиидинебудеочишћено,нарачун
кућегаздеочистити.“

У Про гла су број 421 од 17. авгу ста 
1880. годи не сва ки вла сник куће умо
ља ва се да у вечер њим сати ма после 
испа љи ва ња 3 топов ска пло ту на 
осве тле сво је про зо ре у част рођен да
на аустро у гар ског цара Фра ње Јоси
фа (ина че рође ног 18. авгу ста 1830. 
годи не).
„Свакикућевласниксеумољава,да

дадеданасувечер,чим3топапукну,
својепенђереосветлаватинаславу

рођендана Његовог Величанства
цараикраљанашегпремилостивог.“

У Про гла су број 346 од 30. јуна 
1880. годи не сто ји да је општин ском 
уре ду сти гло мно штво при ту жби на 
начи не мере ња сувих и теч них роба у 
трго ви ни хра ном, пићем и дру гим про
из во ди ма, па се лица која врше неис
прав на мере ња а буду зате че ни у овој 
недо зво ље ној рад њи, упо зо ра ва ју да 
ће пла ти ти нов ча ну казну од 5 до 50 
форин ти.
„Већнебројенотужбијеовомуреду

стигло, да се са мерењем,како у
сувим тако и у текућим, неправда
чини.Ово даје овоме уреду повода
свакогамного опозорити, да се при
мерењу сваковрсних ствари, ране,
пићаувеликоимало,тачноравнати
има.Сваки који се буде ухватио да

фаличномериилиданепунимјередо
означенога знака,битићеновчаном
глобомод5до50форинтикажњен..“

Све до чан ство о првим избо ри ма за 
Град ско заступ ство у Митро ви ци 
нала зи мо у Про гла су број 345 од 29, 
одно сно 30. авгу ста 1881. годи не. 
Бира чи ма се даје упут ство за посту па
ње са бирач ким листо ви ма и обја
шња ва ју пода ци наве де ни у овим 
листо ви ма.
„Листови/цедуље/којисуданасна

бирачеподељени;умољавајусеисти
даизволетелистићенасвојбирачки
листпрелепитизаолакшањеизбор
ном повјереништву при избору који
ћеседана31.овогмесецаобавити;
на ти листићи означен је сваком
бирачуњеговбирачкиразред,текући
бројбирачкелистинеиимебирача.“

Осве тли ти про зо ре у сла ву рођен да на цара 
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Први пут сам открио боје када је Југо
сло вен ска кино те ка изба ци ла реста у
ри ра ну вер зи ју фил ма Варљиволето

`68. Осе ћао сам да ће се деси ти нешто 
вели ко, па сам се као глав ни јунак Пери ца 
заљу био. Заљу био сам се у ква ли тет ну 
дома ћу кине ма то гра фи ју коју смо нека да 
има ли. Да, ми смо има ли култ не фил мо ве, 
да југо сло вен ски филм има сво је посеб но 
место у Исто ри ји фил ма Деј ви да Кука. И 
може те мисли те шта хоће те о Лудимгоди
нама,Хајдедасеволимо,Теснимкожама, 
међу тим, и ти фил мо ви и те како има ју сво
је место и ако их назо ве мо „роза тала сом“ 
егал су црном тала су. Међу тим, када су 
филм режи ра ли Паска ље вић, Кара но вић, 
Горан Мар ко вић, Зафра но вић, па и Кусту
ри ца из сво је прве фазе, сва ки филм је 
раван кла сич ном рома ну и изгле да као да 
га је неки Рус писао пола сво га живо та. 

Поно во сам пре неко ли ко дана гле дао 
Варљиво лето и са неке мање дис тан це 
сме шкао се и сво јим вар љи вим годи на ма. 
Можда је зато што сам на пра гу три де се те, 
нео т кри ве ног ми доба (а можда су и те годи
не вар љи ве, виде ћу), па се са сетом освр
ћем као годи на ма деча штва и мла до сти. 
Нисам се као Пери ца заљу бљи вао у про
фе сор ску соци о ло ги је Неве ну Море но, али 
сам нашао сво ју Руже ну. И изгу био је. Но, 
шта је нама Варљиволето? Живот који се 
не тако дав но живео без потре ба које данас 
има мо. Сви из ових наших срем ских палан
ки може мо да се пои сто ве ти мо са овим 
фил мом, јер чак и са ово ли ко ауто мо би ла 
ми и даље тера мо бицикл(о) и даље може
мо да иде мо на неки штранд, пла жу или 
лидо. И даље има мо неки подрум вина или 
барем раки је. И даље је нај сла ђи моме нат 
лета закла на лубе ни ца. И даље су ту мај ке 
које зали ва ју руже (ајд, сад, оче ви им баш и 
не дају душу и име на). И даље се гене ра
циј ски суко бља ва мо са роди те љи ма и 
децом. И даље... И даље... Али жури мо за 
брзим живо том, а жуди мо за иди лом.

Годи на ма је Варљиво лето `68. чека ло 
да се сни ми, али је саче ка ло пра вог реди те
ља, чешког ђака и љуби те ља Јир жи ја Мен
це ла, Гора на Паска ље ви ћа. Са Паска ље ви
ћем је сти гла и пра ва при ча која је обо га ти
ла сце на рио Гор да на Михи ћа. Прво бит ни 
Михи ћев сце на рио је носио назив Само
једномсеживи а назив је пот пу но под се ћао 
на филм Рај ка Грли ћа Само једном се
љуби. Када се Паска ље вић укљу чио у про
је кат, унео је лич ну чешку епи зо ду и сту ден
ску љубав Мир ку, коју је лудо заво лео као 

два де сет јед но го ди шњи сту дент на чуве ној 
пра шкој филм ској ака де ми ји. Са Мир ком се 
волео целе школ ске годи не, а она је током 
лета дошла с њим у Југо сла ви ју, где су 
зајед но вре ме про ве ли на мору. Исто као у 
фил му када „Лут ки це“ или „Пањен ки“ одла
зе у Чехо сло вач ку због совјет ске инва зи је 
после јед не лет ње и неза бо рав не ноћи коју 
је Пери ца про вео са Руже ном, Мир ка се 
тако ђе те вар љи ве 1968. вра ти ла у Праг и 
са роди те љи ма избе гла у Швај цар ску. 
Паска ље вић више није могао да је нађе и 
тако је наста ла нај бо ља тинеј џер ска љубав

на при ча наше кине ма то гра фи је. Да ствар 
не буде пот пу но црна, Паска ље вић је срео 
сво ју мла да лач ку љубав мно го касни је, али 
суд бин ски слу чај но, током јед ног борав ка у 
Аме ри ци. Зато је Паска ље вић ностал ги ју за 
чешким семе стри ма уне се и у назив, који би 
био цитат на чешки филм Варљиволето, 
који је код нас био пре ве ден као Хировито
лето.

„Пери ца је на деду! И ја сам на деду!“  а 
деда нај бо љи на све ту и са ликом који је 
играо Мија Алек сић, мотив Чешке је био 

можда и нај ја чи у фил му. Деда се сећа 
сокол ског сле та у Брну ‘22. и како се има ло 
шта осе ти ти, а и за ручи це јунач ке се 
нашло поне што. Иако нам ћо раст, лик Весе
ли на Цвет ко ви ћа, Пери чи ног оца, нарав но, 
мае страл ни Бата Стој ко вић је учио нај бо
љим анта го ни стом на фил му веро ват но 
ика да. Мира Бањац, која игра јед ну трпљи
ву и тиху мај ку и дома ћи цу, занат ски је јед
ну епи зо ду оди гра ла тако да се пам ти. Али 
није било лако сни ми ти то вар љи во лето 
сре ди ном осам де се тих. Листом су филм
ски сту ди ји одби ја ли ову иде ју, да ли због 
вели ке при че о дога ђа ји ма 1968. тек сни ма
ње је при хва ти ло Цен тар филм, али са 
сма ње ним буџе том. Слу чај но је Паска ље
вић срео Мила на Вуко са, дирек то ра Теле
ви зи је Бео град, који је схва тио потен ци јал 
овог сце на ри ја и замо лио га да напра ве 
сери ју од три епи зо де. Тако се филм сни
мио, а иако се рад ња деша ва лети, сни ма
ње се одви ја ло у сеп тем бру и окто бру у 
Срем ским Кар лов ци ма, који су дали нај
леп ши опис про вин циј ског живо та који тече 
сво јим током. Чуве на сце на на пла жи када 
Бата Стој ко вић због Штим ца, одно сно отац 
због Пери це, дожи вља ва сра мо ту за сра
мо том, сни мље на је у јед ном дану, јер је 
посто ја ла опа сност да тако лепих дана 
више неће бити, као и да ли ће бити 
довољ но сун че ве све тло сти за пот пу но 
лет њи сет.

Наста нак умет нич ког дела као што је 
филм је умет ност за себе, али остав
шти на таквих фил мо ва може директ

но да ути че на укус те умет но сти. Варљиво
летојесте и хоће од кад је све та и века па 
док га буде, нешто што је сва ко дожи вео и 
дожи ве ће. То је филм који буја од боја, као 
што и млад живот буја од живо та и све је 
пуно леп ше и боље, и нагла ше ни је. Чула 
ника да нису тако осе тљи ва као када се 
прво вар љи во лето деси. Југо сло вен ка 
кино те ка и један мобил ни опе ра тер заслу
жу ју нај ви шу могу ћу захвал ност ове држа
ве, јер спро во де вео ма скуп про цес реста у
ра ци је и диги та ли за ци је, и чува ју наше 
бла го. Надам се да ћу и сле де ће неде ље на 
теле ви зи ји наи ћи на исти овај филм и ужи
ва ти у боја ма, јер вра ћа њем боја овом и 
дру гим нашим фил мо ви ма, као да се вра ћа 
ори ги нал на боја живо ту, и онда схва та мо 
зашто је тако посеб на она спе ци јал на 
нијан са жуте. Гле дај те Варљиволето`68.и 
про жи ви те ону емо ци ју за коју мисли те да је 
оста ла у неком дру гом вама.

Читан ка

„Пери ца је на деду! И ја 
сам на деду!“  а деда нај
бо љи на све ту и са ликом 

који је играо Мија Алек
сић, мотив Чешке је био 
можда и нај ја чи у фил му. 
Деда се сећа сокол ског 

сле та у Брну ‘22. и како се 
има ло шта осе ти ти, а и за 
ручи це јунач ке се нашло 

поне што. Иако нам ћо раст, 
лик Весе ли на Цвет ко ви ћа, 
Пери чи ног оца, нарав но, 
мае страл ни Бата Стој ко

вић је учио нај бо љим 
анта го ни стом на фил му 
веро ват но ика да. Мира 
Бањац, која игра јед ну 
трпљи ву и тиху мај ку и 

дома ћи цу, занат ски је јед
ну епи зо ду оди гра ла тако 

да се пам ти

ПРИ ЧА М НОВИ НА

Које је ваше „вар љи во лето“? 
Моје је ово

Но, шта је нама Вар љи во лето? Живот који се не тако дав но живео без потре ба 
које данас има мо. Сви из ових наших срем ских палан ки може мо да се пои сто ве ти
мо са овим фил мом, јер чак и са ово ли ко ауто мо би ла ми и даље тера мо бицикл(о) 
и даље може мо да иде мо на неки штранд, пла жу или лидо. И даље има мо неки 
подрум вина или барем раки је. И даље је нај сла ђи моме нат лета закла на лубе ни ца. 
И даље су ту мај ке које зали ва ју руже (ајд, сад, оче ви им баш и не дају душу и име
на). И даље се гене ра циј ски суко бља ва мо са роди те љи ма и децом. И даље... И 
даље... Али жури мо за брзим живо том, а жуди мо за иди лом
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ОСАМ ДЕ СЕТ ПЕ ТО ГО ДИ ШЊИ ЈАКОВ ОКРУ ГИЋ ИЗ МОРО ВИ ЋА, СВО ЈЕ ВРЕ МЕ НО ЈЕ 
БИО НАДА ЛЕ КО ПОЗНАТ ПО ПРО ИЗ ВОД ЊИ ДРВЕ НИХ ЧАМА ЦА

Занат само у сећа њу
Осам де сет пе то го ди шњи Јаков Окру гић 

из Моро ви ћа, сво је вре ме но је био нада ле
ко познат по про из вод њи дрве них чама ца. 
По зани ма њу је био колар. Рад ни век је 
про вео у Шума ри ји у Моро ви ћу и једи ни је 
као секач са мотор ном тесте ром у руци, 
радио тамо све до пен зи је. С обзи ром да ј 
вре ме ном коња било све мање и да у се 
пре ста ла пра ви ти запре жна кола, пре ква
ли фи ко вао се и у сло бод не вре ме почео 
пра ви ти дрве не чам це. Данас деда Јаша 
живи у Моро ви ћу са сво јом супру гом Ђен
ком и поно сно чува успо ме не на то вре ме.

– Током Дру гог свет ског рата моја поро
ди ца је про те ра на из Моро ви ћа и запа ље
на нам је кућа. Вра ти ли смо се у Моро вић 
1944. годи не и усе ли ли се у тро шну кућу 
коју смо обно ви ли. На пла цу поред цркве, 
од шупе смо напра ви ли два оде ље ња где 
смо живе ли нас сед мо ро: бака, деда, моји 
роди те љи и нас три бра та Мар ко, Мати ја и 
ја. Било је тешко одра ста ти у првим после
рат ним годи на ма. Тада сам имао осам 
годи на али сам зајед но са оцем и бра ћом 
радио све како у дома ћин ству како би има
ли од чега живе ти. Није дан посао ми није 
био стран, при ча деда Јаша.

Кад је одра стао за занат, отац је  њега и 
њего ву бра ћу саве то вао за буду ћа зани ма
ња. Нај ста ри ји брат се бавио пољо при вре
дом, нај мла ђи брат је завр шио шко лу и 
касни је факул тет, а деда Јаша изу чио је 
колар ски занат.

– У то вре ме у Моро ви ћу је посто ја ла 
Шума ри ја којој је то зани ма ње било 
потреб но. Занат сам изу чио у Моро ви ћу 
код јед ног ста рог мај сто ра. Био је само 
колар, није био уни вер зал ни мај стор. Про
вео сам код њега чети ри годи не, а затим 
код дру гог мај сто ра у Шума ри ји, тако ђе 
чети ри годи не. Био је врло спо со бан и од 
њега сам пуно нау чио. На сре ћу, у Моро ви
ћу смо има ли шуме. У шума ма је увек било 
„лако“ доћи до нов ца. У то вре ме није било 
дру ма ни трак то ра и бал ва ни су се мора ли 
спла ви ти. У ту свр ху били су потреб ни чам
ци. Мени је посао ишао од руке. У почет ку 
сам све радио руч но и ква ли тет но. Зато су 
ме у често зва ли у Шума ри ју да изра ђу јем 
дије ло ве за кола и све оста ло што је било 
потреб но, каже он.

Први рад који је изра дио руком био је 
рем за сви ње, а први чамац је напра вио 
1956. годи не.

– Када сам завр шио занат тати сам 
напра вио нова шин ска кола, неко ли ко 
дрве них дрља ча и ваљак. Све руч но уз 
помоћ тесте ре, након чега сам их „фау сто
вао“ и уз помоћ хобле, обли ко вао. У то 
вре ме у Шума ри ји су посто ја ли  „пари зе
ри“, вели ки тешки точ ко ви који су носи ли 
дебе ле бал ва не. Њих сам тако ђе попра
вљао за шума ри ју. Пра вио сам и тзв. 
ћупри ји це (мосто ве), уз помоћ којих се 
пре ко кана ла ула зи ло у шуму. Први чамац 
сам напра вио 1956. и тај дога ђај је био зва

ни чан. Моји роди те љи купи ли су дрво 
топо ле, изре за ли га и кад се дрво осу ши ло, 
напра вио сам  чамац. Тад је то био једи ни 
нови чамац у селу. Након тога се нада ле ко 
про чу ло за мене. Прве чам це сам пра вио 
за мање нов ца како бих имао више муште
ри ја. Људи су ми дола зи ли  од Чач ка, па 
све до Загре ба. Нај ви ше су ми дола зи ли 
риба ри из Бач ке Палан ке и Вуко ва ра. 
Осим што сам знао напра ви ти чамац умео 
сам га тако  загла ди ти „да се одмах очи 
зале пе њега“. Све сам то пости зао добрим, 
ква ли тет ним и упор ним радом. За десет 
годи на, од 1975. до 1985. годи не, напра вио 
сам пуно чама ца, не знам коли ко.Само за 
Шума ри ју сам напра вио више од 20 чама
ца“.

Тек касни је је купио маши не. Нај пре 
маши ну за обра ду дрве та, руч ну хобла ри
цу и вре ме ном дру ге потреб не ала те, уз 
помоћ којих је лак ше и брже радио свој 
посао. За само 15 мину та успе вао је напра
ви ти држа љи це. Свој тале нат је пре нео на 
сина Петра, али због напрет ка нове тех но
ло ги је, његов посао није ишао добро. 

– Данас нема чам џи ја. Пла сти ка је исти
сну ла дрве не чам це и сву дрве на ри ју. 
Нажа лост није дан чамац нисам сачу вао за 
себе, каже на кра ју раз го во ра деда Јаков.

С. Д.

– Чам ци се не пра ве од фур нир ског 
дрве та што је у послед ње вре ме прак са 
неких про из во ђа ча, него од суша ца, ква
ли тет ног дрве та исе че ног у даске, које се 
суше у хла ду на про ма ји 10 до 18 месе ци, 
при род ним путем. Јеф ти ни тру пац се осу
ши и то је „јеф ти на чор ба без меса“. Зато 
се људи данас све више одлу чу ју за купо
ви ну пла стич ног чам ца који се може оште
ти ти, али се уз помоћ леп ка може зале пи
ти, каже Јаков Окру гић.

Пла сти ка
исти сну ла дрво

Ђен ка и Јаков Окру гић

Јаков и његов отац Из ста рих албу ма: Како су се некад руч но пра ви ли чам ци
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ПРВА MOZ ZART BET ФУД БАЛ СКА ЛИГА СРБИ ЈЕ, 2 . КОЛО

Мини ма лац ново бе о град ског 
„Рад нич ког“

ФК „Рад нич ки“ Нови Бео град  ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца 1:0 (0:0)
ФК „Рад нич ки“ НБ: Лаза ре вић, С. 

Ракић, Трај ко вић, Стан ко вић, Сми ља
нић (од 81. мин. Н. Ракић), Велич ко вић 
(од 46. мин. Сићо вић), Ђор ђе вић, Симић 
(од 46. мин. Ђокић), Јевре мо вић (од 63. 
мин. Све тли чић),Сто ји са вље вић (од 90. 
мин. Мија и ло вић), Ста ни ми ро вић. Тре
нер: Милош Јок сић

ФК „Рад нич ки“ СМ: Дра ги ће вић, 
Ивић, Абу ба кар, Ристић, Пан тић, Ристо
вић (од 77. мин. Чара пић, Ракић (од 69. 
мин. Пиус), Милин ко вић, Илић, (од 69. 
Кова че вић), Грбо вић (од 83. мин. Про
тић), Спа се но вић (од 83. мин. Гајић). 
Тре нер: Дејан Нико лић

Жути кар то ни: Трај ко вић, Ста ни ми
ро вић, Лаза ре вић, Све тли чић, С. Ракић 
(„Рад нич ки“ НБ), Грбо вић, Милин ко вић 
(„Рад нич ки“ СМ)

Суди ја: Ненад Ђор ђе вић. Помоћ ни ци: 
Крстић, Стој ко вић. 

Фуд ба ле ри срем ско ми тро вач ког „Рад

нич ког“ вра ти ли су се „пра зних шака“ 
са госто ва ња поврат ни ку у Прву лигу 
Срби је, еки пи „Рад нич ког“ из Новог Бео
гра да у субо ту 6. авгу ста. Бео гра ђа ни су 
до првих бодо ва у 2. колу прво ли га шког 
так ми че ња дошли након три јум фа мини
мал ним резул та том 1:0. 

После увод ног испи ти ва ња сна га и 
непо ве за не игре обе еки пе усле ди ла су 
прва узбу ђе ња пред оба гола. Гости ма 
је нај пре непре ци зним шутем из петер
ца са леве стра не запре тио Вла ди мир 
Симић, да би после гре шке одбра не 
Ново бе о гра ђа на Игор Пан тић нео ме
та но упу тио шут за два де се так мета ра. 
Након тога усле ди ла је нај о збиљ ни ја 
при ли ка дома ћи на када је после про
до ра по десној стра ни Дра ган Сто ји са
вље вић про шао гол ма на митро вач ког 
„Рад нич ког“ и пла си рао лоту иза њего
вих леђа, али је у послед њем тре нут ку 
на гол лини ји интер ве ни сао поу зда ни 

Абу ба кар Садик. Митров ча ни су после 
цен тар шу та Лаза ра Иви ћа поно во запре
ти ли удар цем гла вом Алек сан дра Раки
ћа. Напа ди гости ју из завр шни це првог 
дела игре наста вље ни су почет ком дру
гог полу вре ме на добрим „сло бод ња ком“ 
Нико ле Милин ко ви ћа и шан са ма Иго ра 
Пан ти ћа и Нико ле Грбо ви ћа. Гости су 
узвра ти ли непре ци зним шутом гла вом 
Сто ји са вље ви ћа. У 75. муну ту меча 
после поку ша ја дома ћих игра ча да са 
десне уба це лоп ту у пете рац про тив ни
ка суди ја је сиг на ли зи рао игра ње руком 
у шесна е стер цу. Сигу ран изво ђач једа
на е стер ца био је Дра ган Сто ји са вље
вић, иако је гол ман Дра ги ће вић „про чи
тао“ његов шут. Митров ча ни су до кра ја 
меча неу спе шно поку ша ва ли да дођу до 
изјед на че ња. У наред ном колу, у срем
ском дер би ју „Рад нич ки“ у Срем ској 
Митро ви ци доче ку је еки пу ФК „Инђи ја“.

Д. Мостар лић

ФК „ИНЂИ ЈА“ У ДРУ ГОМ КОЛУ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ

Реми јем до првог бода
ФК „Инђи ја“ Инђи ја – ФК „Мета лац“ Гор њи Мила но вац 2:2 (2:1)

ФК „Инђи ја“: Рнић, Десан чић, Јањић 
(Сто ја но вић 58′), Недељ ко вић (Ризнић 
85′), Радо са вље вић, Рађен (К), Срби ја
нац (Вуко вић 67′), Ста но је вић (Ђокић 
67′), Сла ви ша Сто ја но вић (Вук че вић 67′), 
Ђоко вић и Ђурић. Тре нер: Јован ГолићЛ

ФК „Мета лац“: Мир ко вић, Абах, Анто
ни је вић, Бач ку ља (Луко вић 77′), Фићо вић 
(Лукић 46′), Мили ће вић (К), Мило шев 
(Нико лић 64′), Шко рић, Здрав ко вић, 
Жива но вић (Рат ко вић 46′) и Ђурић. Тре
нер: Дејан Рађе но вић.

Реми јем завр ше на је дер би утак ми ца 
дру гог кола Прве лиге Срби је оди гра на 
на Град ском ста ди о ну „Тојо тајерс аре на“ 
у Инђи ји. Добро позна ти про тив ни ци, 
дома ћа „Инђи ја“ и „Мета лац“ из Гор њег 
Мила нов ца при ка за ли су бор бе ност на 
тере ну а виђе на су чак чети ри гола на 
овом сусре ту, два за дома ће, два за 
госте.

„Зеле но  бели“ су били вео ма анга жо
ва ни од самом стар та утак ми це жељ ни 
бодо ва након пора за у првом колу од 
еки пе „Вршца“. Ипак, до вођ ства и првог 
гола дошли су гости из Гор њег Мила нов
ца. Жив ко вић је при мио лоп ту у казне
ном про сто ру дома ћи на, са кор нер лини
је упу ћу је оштар цен тар шут. Лоп та пога
ђа у гру ди бека „Инђи је“, Срби јан ца и 
одби ја се у мре жу, 0: 1. До изјед на че ња 
дошло је у 24. мину ту меча. Десан чић је 
одлич но про на шао Сла ви шу Сто ја но ви
ћа, а овај из казне ног про сто ра по тра ви 

пога ђа мре жу за 1:1. Резул тат ски пре о
крет сти же у 36. мину ту. Десан чић про на
ла зи Недељ ко ви ћа у казне ном про сто ру 
госту ју ће еки пе, лоп та одла зи у гол за 2: 
1.

Гости су у дру гом полу вре ме ну кре ну
ли офан зив ни је на гол „зеле но  белих“. 
У 57. мину ту затре сла се мре жа дома ћих 

за 2:2. Рађен је поку шао да изби је лоп ту, 
она му пре ла зи пре ко ноге, пра ви лук и 
Рнић оста је немо ћан. Тај резул тат оста је 
до кра ја сусре та.

У 3. колу Прве лиге Срби је Фуд бал ски 
клуб „Инђи ја“ госту је ФК „Рад нич ком“ из 
Срем ске Митро ви це, а тај сусрет игра се 
у субо ту, 13. авгу ста. М. Ђ.

Екипа ФК „Инђија“
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У ФУД БАЛ СКОМ КЛУ БУ „ФРУ ШКО ГО РАЦ“ ИЗ МАН ЂЕ ЛО СА СА ОПТИ МИ ЗМОМ
ОЧЕ КУ ЈУ НОВУ СЕЗО НУ У СРЕМ СКОЈ ЛИГИ

Ман ђе ло ша ни „упа ли ли 
мото ре“ на соп стве ни погон

У сусрет новој фуд бал ској 
сезо ни на клу пи фру шко

гор ског срем ско ли га ша 
нашао се иску сни тре нер 

Мита Нин ко вић који је 
радио са еки пом у при

прем ном пери о ду. Оди гра
не су при ја тељ ске утак ми
це са еки па ма из Лаћар ка, 

Куку је ва ца, Диво ша и 
Срем ске Раче. На недав

ном тур ни ру у Рав њу тим 
из Ман ђе ло са савла дао је 
фуд ба ле ре „Зеке Буљу ба

ше“ али је у фина лу 
„покле као“ пред еки пом 

„Под ри ња“ која је сла ви
ла резул та том 2:0

У Фуд бал ском клу бу „Фру шко го рац“ из 
Ман ђе ло са заслу же но се уби ру пло до ви 
опре де ље ња и клуп ске стра те ги је да се 
на теме љу ква ли тет не базе соп стве них 
мла дих фуд ба ле ра, уз нео п ход но и 
систе мат ско ула га ње у инфра струк ту ру 
достиг не и оси гу ра ста тус сигур ног срем
ско ли га ша. После више го ди шњег насту
па у међу оп штин ској фуд бал ској лиги, 
„Фру шко го рац“ је од про шле годи не члан 
под руч не Срем ске фуд бал ске лиге. Пре
ми јер но игра ње у овој лиги окон ча но је 
пла сма ном на 12. пози ци ју, што људи из 
клу ба сма тра ју успе хом с обзи ром је еки
па тек ушла у виши так ми чар ски ранг и 
чиње ни цу да је ова фуд бал ска дру жи на 
пре по зна тљи ва по вели ком бро ју мла дих 
игра ча који су доби ли шан су да игра ју у 
првом тиму. Кури о зи тет клу ба са пито мих 
пади на Фру шке горе, из места које бро ји 
мање од 1500 ста нов ни ка јесте у томе 
што већи ну њего вих прво ти ма ца чине 
игра чи из самог Ман ђе ло са. Ујед но, мла

ђе кате го ри је „петли ћа“ и каде та бро је 
више од педе се так тален то ва них кли на
ца. Каде ти из Ман ђе ло са били су у про
шлој сезо ни нај бо љи у сво јој, при лич но 
ква ли тет ној кадет ској лиги.

Анга жо ва њем и тру дом људи из упра ве 
клу ба и локал не само у пра ве, терен „Фру
шко гор ца“ изгле да одлич но а поста вље
ни су и рефлек то ри који омо гу ћа ва ју 
вечер ње тре нин ге. У првен стве ној пау зи 
на игра ли шту је поста вље но 150 сто ли ца 
које оче ку ју публи ку на пре ми јер ној утак
ми ци 14. авгу ста када у госте дола зи 
нови члан Срем ске лиге, еки па „Шума ра“ 
из Ога ра. Посао пред сед ни ка клу ба оба
вља Ран ко Три ву но вић а бри гу о спорт
ском сек то ру и фина си ра њу клу ба води 
Ђор ђе Марић.

У сусрет новој фуд бал ској сезо ни на 
клу пи фру шко гор ског срем ско ли га ша 
нашао се иску сни тре нер Мита Нин ко вић 
који је радио са еки пом у при прем ном 
пери о ду. Оди гра не су при ја тељ ске утак

Шеф струч ног шта ба „Фру шко гор ца“ 
Мита Нин ко вић који иза себе има 
више од 25 годи на тре нер ског рада са 
нај зна чај ни јим клу бо ви ма Сре ма и 
Мачве сма тра да је фуд бал послед
њих годи на зна чај но напре до вао. 
Првен стве но је постао бржи и зах те ва 
већу физич ку спрем ност игра ча. Оно 
што тре не ра Нин ко ви ћа посеб но раду

је јесте еви дент но побољ ша ње спорт
ске инфра струк ту ре али и орга ни за ци
је већи не еки па Срем ске лиге. Он 
сма тра да срем ско ли га ши поред 
инфра струк ту ре има ју и нај ква ли тет
ни је так ми че ње на про сто ри ма Вој во
ди не о чему све до че и пла сма ни срем
ских клу бо ва у бара жи ма на кра ју 
првен ства.

ТРЕ НЕР МИТА НИН КО ВИЋ: 
Нај ква ли тет ни је
так ми че ње у Вој во ди ни

Први тим „Фру шко гор ца“ пред нову фуд бал ску сезо ну 2022 / 23.
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ми це са еки па ма из Лаћар ка, Куку је ва ца, 
Диво ша и Срем ске Раче. На недав ном 
тур ни ру у Рав њу тим из Ман ђе ло са 
савла дао је фуд ба ле ре „Зеке Буљу ба
ше“ али је у фина лу „покле као“ пред еки
пом „Под ри ња“ која је сла ви ла резул та
том 2:0. Доса да шњи тре нер Вла да Цви
је тић више ће се посве ти ти мла дим 
играч ким пого ни ма а шеф стру ке првог 
тима Нин ко вић задо во љан је током при
пре ма и чиње ни цом да је клуб, уз пот по
ру тален то ва них мла дих игра ча сачу вао 
про шло го ди шњи састав. Жеља је да се у 
насту па ју ћој сезо ни при ка жу добре игре 
и у нешто јачој кон ку рен ци ји оси гу ра сте
че ни пето ли га шки ста тус.

– Задо во љан сам анга жо ва њем игра ча 
на при пре ма ма. Мислим да су схва ти ли 
озбиљ ност лиге и зна чај тре нин га како 
би смо се што боље при пре ми ли за утак
ми це са тешким про тив ни ци ма од којих 
су мно ги кан ди да ти за осва ја ње Срем ске 

лиге. Сва ка утак ми ца пред сто је ћег 
првен ства за нас мора бити као утак ми
ца бара жа. „Фру шко го рац“ је по играч ком 
саста ву нај мла ђи клуб у лиги и сма трам 
да је пра во богат ство овог клу ба што у 
пого ну првог тима рачу на мо на седам до 
осам игра ча рође них од 2002. до 2004. 
годи не. При томе, они су ско ро сви стан
дард ни игра чи. Рекао бих да је то и нај
ве ће поја ча ње клу ба, уз пода так да су 
наши игра чи углав ном рође ни или живе 
у Ман ђе ло су, што је тако ђе рет кост. Има
мо иде а лан спој мла до сти и иску ства. 

Због тога су амби ци је клу ба усме ре не да 
се у наред ним сезо на ма а посеб но овој 
сле де ћој која ће бити нај те жа, обез бе ди 
да „Фру шко го рац“ поста не сигу ран срем
ско ли гаш и да у сво јим редо ви ма увек 
има игра че из мла ђих  соп стве них пого
на. Само у том слу ча ју будућ ност фуд ба
ла у Ман ђе ло су биће обез бе ђе на, рекао 
је тре нер Мита Нин ко вић и нагла сио да 
ово село и његов клуб реал но заслу жу ју 
под руч ни так ми чар ски ранг. 

Под се тио је нови шеф стру ке на недав
ни успех ман ђе ло шких каде та уз нагла
сак да већи ну ових мла дих игра ча тре ба 
„саче ка ти“ и дати им шан су да се сво јим 
игра ма дока жу и при кљу че саи гра чи ма у 
нај ја чем тиму. Кроз раз го вор са тре не
ром сазна је мо да у при пре ми за нову 
сезо ну није било зна чај ни јих одла за ка 
или дола за ка у клуб изу зев поврат ни ка 
Бори во ја Јоши ћа који је дошао из Сала
ша Ноћај ског. Изу зев тре не ра Нин ко ви ћа 
и њего вог помоћ ни ка, игра ча првог тима 
Душа на Гра би ћа, клу пу „петли ћа“ „Фру
шко гор ца“ уз струч ну подр шку тре не ра 
Цви је ти ћа води ће Митар Стој ко вић, док 
је на клу пи каде та прво ти мац Нема ња 
Трнић. Међу нај мла ђим „петли ћи ма“ тре
нут но је више од 20 кли на ца а два де се
так њих тре ни ра у под млат ку, одно сно 
кадет ском саста ву, што је при лич но 
вели ка цифра с обзи ром на број ста нов
ни ка села. Од мла дих игра ча који су пер
спек ти ва клу ба у овом тре нут ку издва ја ју 
се Пре драг Жижић, Дра ган Масла рић, 
Дејан Ива но вић, Бојан и Нико ла Симић и 
мла ди Мијић, док на тре нин зи ма нај ви ше 
„пову ку“ иску сни игра чи и носи о ци игре 
Жељ ко Ђорић, капи тен Или ја Ћорић, 
Душан Гра бић, Алек сан дар Ристић и 
Мио драг Трнић.

Д. Мостар лић

„Фру шко го рац“ је по играч ком саста ву нај мла ђи клуб 
у лиги и сма трам да је пра во богат ство овог клу ба што 
у пого ну првог тима рачу на мо на седам до осам игра ча 
рође них од 2002. до 2004. годи не. При томе, они су ско
ро сви стан дард ни игра чи, каже тре нер Мита Нин ко вић

Пре драг Жижић – Пега, како га мно ги 
зову, сма тра се јед ним од нај ве ћих 
тале на та не само „Фру шко гор ца“ већ и 
срем ског фуд ба ла. Мла ди бонус играч 
рођен 2004. годи не већ дру гу сезо ну је 
поу зда ни десни бек првог тима. Одлу
чио је да оста не у клу бу из свог Ман ђе
ло са, све стан да ће овде има ти нај ве ћу 
шан су за стан дард ну игру и напре дак. 
Фуд ба лом је почео да се бави пре осам 
годи на у чуве ној „Учи ној“ фуд бал ској 
шко ли „Сир ми ум“ у Срем ској Митро ви
ци где је про вео пет годи на. Од 2018. 
годи не заи грао је за мла ђе каде те 
„Фру шко гор ца“ а онда је сво јим добрим 
изда њи ма и првен стве но тру дом и 
зала га њем на тере ну, при ву као пажњу 
помоћ ног тре не ра Гра би ћа и људи из 
упра ве клу ба који су га при кљу чи ли 
тре нин зи ма а потом и зва нич ним утак

ми ца ма првог сени ор ског тима. Пре
драг каже да има подр шку поро ди це и 
нај бли жих. 

– Добра је ствар што у нашем тиму 
увек има петшест бонус игра ча и мла
ди ма се даје вели ка шан са. При ме ра 
ради, мој саи грач на левом беку тако ђе 
је играч из мла ђих кате го ри ја. Мислим 
да Ман ђе лос има нај бо ље усло ве за 
фуд бал у око ли ни и то се јасно види по 
новим три би нам, рефлек то ри ма, свла
чи о ни ца ма... Оста ла је иста еки па уз 
два нова игра ча. Даје мо све од себе а 
нај ве ћи део нашег тима је из Ман ђе ло
са. Нама је бит но да смо сви сло жни и 
функ ци о ни ше мо на тере ну и ван њега 
као један, каже Пега Жижић. 

На пита ње како се сна ла зи у кон ку
рен ци ји ста ри јих иску сних и сна жни јих 
игра ча, овај осам на е сто го ди шњак каже 

да је после прве сезо не већ нави као на 
игра ње у таквој кон ку рен ци ји где се од 
модер ног бека оче ку ју чести офан зив
ни про до ри и упо тре бљи ви цен тар шу
те ви.

– Про шло првен ство смо оства ри ли 
добар резул тат с обзи ром да смо тек 
ушли и лигу а овог лета смо при пре ме 
поче ли озбиљ ни је и нешто рани је, па 
се надам бор би за сам врх табе ле, 
каже мла ди бек Ман ђе ло ша на коме су 
спорт ски начин живо та и успех у фуд ба
лу циљ и крај ње опре де ље ње. Пеђа 
сма тра да у настав ку сво је кари је ре 
тре ба да пока зу је труд, озби љан рад и 
тре нинг у нади да ће се поја ви ти нека 
повољ на пону да или позив. Пред њим 
је вели ка фуд бал ска пер спек ти ва с 
обзи ром да је још две годи не прак тич но 
омла ди нац. 

ТАЛЕН ТО ВА НИ БЕК ПРЕ ДРАГ ЖИЖИЋ: 
На тере ну смо сви као један

Пре драг Пега ЖижићМита Нин ко вић
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Пре ми ја
Ко пра ти до ма ћи фуд бал, се ти ће се 

ур не бе сних по ја ча ња ко ја су кроз 
исто ри ју про де фи ло ва ла кроз Цр ве

ну Зве зду,  да би се на кра ју ис по ста ви ло 
да су са мо офу ца на, оли ња ла мач ка ко ја 
је ис па ла из џа ка.

Не вре ди сад све на бра ја ти, вој ска је 
то по ве ли ка ра зних атрак тив них и ег зо
тич них пи ка ча лоп те са свих стра на све
та. По пра ви лу, на 10 но вај ли ја убо де се 
је дан при сто јан играч.

Ме ни је у сећању остао онај Бар кос из 
Ју жне Аме ри ке, ко га су на кра ју зва ли 
„Вар кос“.  Деч ко гра ђен као мот ка, ко ји је 
из гле дао као да га је по пла ва из ба ци ла,  
пред ста вљен је у Цр ве ној Зве зди као 
вр сни гол ге тер. Уме сто то га, екс пре сно 
се вра тио ода кле је до шао. Што је нај го
ре, у на ред ним го ди на ма је пу нио мре же 
по Бра зи лу, а ус пео је да се до ву че и до 
ре пре зен та ци је Ар ген ти не.

Па ту је и онај Ни ге ри јац што се на про
мо ци ји по ја вио са ви шком ки ло гра ма у 
ис фле ка ном дук су. Ка жу да је опа лио 
пље ска ви цу пар ми ну та пре сли ка ња. Ту 
је и онај Су зу ки, Ка ва са ки, је бем ли га 
ка ко се зва ше, што га Пик си до вео из 
Ја па на за два и по ми ли о на. Спи сак је 
по ду жи.

Елем, чи ни се да је овог ле та Зве зда 
убо ла пре ми ју. Не знам ко ли ко то има 
ве зе са Тер зом и Мр ке лом, али чи ње ни ца 
је да је до ве де но не ко ли ко вр хун ских 
игра ча. Ба рем  по оно ме што смо од њих 
ви де ли на по чет ку се зо не.

Убо ји ти тан дем Кан гва – Кан га од мах је 
про ра дио. Већ на пр ви по глед ви де ло се 
да се ра ди о игра чу ко ји да је пот пу но 

но ву ди мен зи ју игри цр ве но – бе лих. При
до шли ца Кан гва је бу квал но пре сли ка ни 
Кан га, са мо јед но сло во их раз ли ку је. 
Ипак, чи ни се да је овај но ви фи зич ки још 
спрем ни ји и агил ни ји од свог ко ле ге ко ји 
је већ са да оста вио ду бок траг у Зве зди
ном дре су. Њих дво ји ца су као бу ве ко је 
ле те по те ре ну и мо же се ре ћи да се не 
пам ти ка да је је дан наш тим имао ова ко 
луд ве зни ред.

А шта ре ћи о Бу ка ри ју ко ји је сво јим 
игра ма на по чет ку се зо не за бе зек нуо 
ве ћи ну фуд бал ске јав но сти. Деч ко игра 
по де сној стра ни, брз је као ме так, а уме 
и да стр па гол. Пју ни ку је про шле не де ље 
ста вио три ко ма да. Пр ви гол је био по себ
на при ча. Она ко из га зи ти про тив нич ког 
гол ма на је чист без о бра злук. Пун по го дак 

при ли ком до во ђе ња ова квог би се ра.
Не тре ба за бо ра ви ти и Алек сан дра 

Пе ши ћа у шпи цу, ко ји би, ако се коц ки це 
по кло пе, мо гао би ти од ве ли ке ко ри сти 
еки пи Де ја на Стан ко ви ћа. Деч ко уме да 
игра фуд бал, пи та ње је са мо ка ко ће се 
укло пи ти и у ка квој ће фор ми до че ка ти 
оне нај бит ни је утак ми це у Евро пи.

Мла ди Сте фан Ми тро вић, до ве ден из 
Рад нич ког из Ни ша, је по себ на при ча. 
Са да је већ сви ма ја сно за што су чел ни
ци бе о град ског клу ба за ин та ли да га 
до ву ку у сво је ре до ве. Ко ри сти сва ку 
шан су ко ја му се ука же и би ће убо ји то 
оруж је, по себ но у мо мен ти ма ка да не ко 
са клу пе тре ба да раз мр да еки пу и по диг
не тем по. Већ се упи си вао у стрел це.

Ка да се све ово узме у об зир, мо же се 
већ са да ре ћи да је клуб из Љу ти це 
Бог да на на пра вио од ли чан по сао у 

пре ла зном ро ку. Ве ли ких од ла за ка из 
клу ба ни је би ло, нај бо љи игра чи Ка таи и 
Ива нић су оста ли. Ка да њи ма до да мо 
ове но вај ли је ко је су се сјај но укло пи ле у 
тим, мо же мо при ча ти о пра вој „европ ској“ 
Зве зди.

Ко ли ки су до ме ти овог ти ма, ви де ће се 
вр ло бр зо. Мо жда већ у на ред ној рун ди 
ква ли фи ка ци ја. Ово са да из гле да сјај но, 
по себ но због то га што ће се сва ки меч у 
Евро пи игра ти пред пу ним ста ди о ном. 
На рав но, док их не ка зне. Оста је са мо 
оно чу ве но пи та ње: шта је бо ље за Зве
зду и ње не на ви ја че – Ли га шам пи о на 
или Ли га Евро пе? Да ли су цр ве но бе ли, 
ако се пла си ра ју, ко нач но зре ли за ком пе
ти тив но уче шће у нај ја чем европ ском 
фуд бал ском так ми че њу?    

Ме ни је у сећању остао 
онај Бар кос из Ју жне Аме
ри ке, ко га су на кра ју зва
ли „Вар кос“. Ту је и онај 
Ни ге ри јац што се на про

мо ци ји по ја вио са ви шком 
ки ло гра ма у ис фле ка ном 
дук су. Ка жу да је опа лио 
пље ска ви цу пар ми ну та 
пре сли ка ња. Ту је и онај 

Су зу ки, Ка ва са ки, је бем ли 
га ка ко се зва ше, што га 

Пик си до вео из Ја па на за 
два и по ми ли о на

АК „СИР МИ УМ“

13 меда ља за нај мла ђе так ми ча ре
Нај мла ђи атле ти ча ри АК „Сир ми ум“ 

насту пи ли су про те клог викен да на так
ми че њу у Сме де рев ској Палан ци и осво
ји ли три на ест меда ља.

Иста као се Дејан Мој син са два зла
та, прво у баца њу вор тек са а онда је у 
ско ку у даљ оду ше вио сјај ним ско ком од 
4,32 метра  лич ним рекор дом и вред ним 
резул та том за 2011. годи ште. 

Нађа Вуко вић била је злат на на 60 
мета ра резул та том 9,43 што је њен лич
ни рекорд. Сре бр ну меда љу осво ји ла је у 
трци на 50 мета ра са пре по на ма.

Ново име „Сир ми у ма“, Михај ло Текић 
осво јио је зла то у трци са пре по на ма.

Огњен Тубић је све бољи и ово га пута 
осво јио је два сре бра у ско ку у даљ и 
трци пре ко пре по на.

Мина Петро вић осво ји ла је зла то 
у баца њу вор тек са а њен брат Урош 
Петро вић брон зу у трци 50 мета ра са 
пре по на ма.

Рас по ло же на је била и Неда Јан ко вић 
са сре бром у баца њу вор тек са а Ната ли

ји Кова чић при па ла је брон за у вор тек су. 
Атле ти ча ри „Сир ми у ма“ насту пи ли су у 
новим так ми чар ским дре со ви ма. И на 

кра ју нај млђи, Алек сан дар Радо ва но вић 
осво јио је брон за ну меда љу у дисци пли
ни дво бој.

Нај мла ђи атле ти ча ри „Сир ми у ма“
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МИНИ – ОЛИМ ПИЈА ДА ЗДРА ВЉА, КУЛ ТУ РЕ И СПОР ТА ТРЕ ЋЕГ ДОБА

Ста рост не мора бити досадна
У сре ду, тре ћег авгу ста је 

у Послов но спорт ском цен
тру „Пин ки“ одр жа на Мини – 
олим пи ја да здра вља, кул ту ре 
и спор та тре ћег доба, у орга
ни за ци ји Град ског удру же ња 
пен зи о не ра, а уз подр шку 
Гра да Срем ска Митро ви ца

– На овај начин жели мо да 
мла ди ма пре не се мо пору ку 
да ста ре ње може бити врло 
актив но. Уз ове мани фе ста
ци је, сем учла ње ња, бри ге 
о мате ри јал ном, соци јал ном 
поло жа ју пен зи о не ра, ми већ 
пет годи на дели мо и паке те 
соли дар не помо ћи чла но
ви ма са нај ни жим при ма њи
ма. Има мо и хор, као један 
вид дру же ња. Нај у спе шни ји 
на реги о нал ном так ми че њу 
ће пред ста вља ти Срем на 
Покра јин ском так ми че њу у 
Зре ња ни ну 15. авгу ста, где ће 
бити так ми ча ри из целе Вој
во ди не, па сле ди Олим пи ја да 
тре ћег доба Срби је у Врњач
кој Бањи од 28. сеп тем бра 
до тре ћег окто бра, изја ви ла 
је Мир ја на Тре ска ни ца, пред
сед ни ца митро вач ких пен зи
о не ра.

Зоран Мишче вић, заме ник 
начел ни ка Град ске упра ве 
за кул ту ру и спорт, отво рио 
је мани фе ста ци ју, а томе је 
прет хо дио кра так, при го дан 
кул тур но – умет нич ки про
грам.

– Бавље ње спор том није 

само пости за ње врхун ских 
резул та та, већ бавље ње спо
то ви ма под ра зу ме ва и низ 
дру гих нави ка. То су сти
ца ње кул тур них нави ка и 
добар однос пре ма здра вљу. 
Бавље ње спор том, у позни јим 
годи на ма, има за циљ бри гу о 
теле сном и душев ном здра
вљу, кул ту ри начи на живо та, 
јер уко ли ко јача мо и миши ће 
и аероб ну и ана е роб ну издр
жљи вост, про ду жа ва нам се 
и живот ни век и ква ли тет ни је 
живи мо, иста као је Мишче
вић. 

Уче ство ва ло је седам еки
па из локал них само у пра ва 

Срем ског окру га. Так ми ча ри 
су пока за ли уме ће у пика ду, 
шути ра њу лоп те у гол, уба

ци ва њу лоп те у кош и брзом 
хода њу.

А. П.

Мир ја на Тре ска ни цаЗоран Мишче вић

Детаљ спорт ског дога ђа ја

ДВО ДНЕВ НИ СЕМИ НАР ФУД БАЛ СКОГ САВЕ ЗА ВОЈ ВО ДИ НЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Тести ра ње деле га та и суди ја
У Срем ској Митро ви ци одр жан је дво

днев ни семи нар за деле га те и суди је са 
листе Вој во ђан ских фуд бал ских лига за 
так ми чар ску сезо ну 2022/23.

У току семи на ра првог дана је одр жа но 
тести ра ње, док је дру ги дан био резер ви
сан за физич ку про ве ру.

Уче сни ци ма су се на при је му у Град ској 
кући обра ти ли начел ник Град ске упра ве 
за кул ту ру и спорт Васиљ Шево, који им је 
поже лео сре ћу у пред сто је ћој сезо ни, као 
и Горан Дра ча, заме ник пред сед ни ка Фуд
бал ског саве за Вој во ди не, Цви јић Мио
драг, гене рал ни секре тар Фуд бал ског 
саве за Вој во ди не и гене рал ни секре тар 
Судиј ске орга ни за ци је Вој во ди не Бран ко 
Павло вић, који је и руко во дио семи на ром. 

Како је рекао Горан Дра ча, ова план ска 
актив ност која се одви ја сва ке годи не пре 
почет ка так ми чар ске сезо не, када се 
врши физич ка про ве ра суди ја, њихо во 
тести ра ње, као и тести ра ње деле га та, 
пред ста вља при пре му за наред ну сезо ну, 
како би она поче ла у скла ду са прох те ви
ма Фуд бал ског саве за.

Циљ овог семи на ра је еду ка ци ја деле

га та и суди ја путем пре да ва ња и DVD 
мате ри ја ла FSV, FSS и UEFA, уз то једин
стве на при ме на Пра ви ла игре, као и про
ве ра при пре мље но сти суди ја за оба вља
ње дужно сти на утак ми ца ма Вој во ђан
ских фуд бал ских лига, што укљу чу је 
здрав стве не спо соб но сти и и физич ку 

спрем ност. Тако ђе, извр ше на је и про ве
ра тео рет ске спрем но сти деле га та и суди
ја.

Уче сни ци семи на ра су по њего вом 
завр шет ку има ли при ли ку да се боље 
упо зна ју са Срем ском Митро ви цом, оби
ла ском Музе ја Сре ма.

Семи нар Фуд бал ског саве за Вој во ди не
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ОВАН: Оче ку је вас 
пу но са ста на ка и 
ко му ни ка ци је са 
са рад ни ци ма. На жа

лост, мно ги са стан ци би ће од ло
же ни, а одр жа ни не у спе шни или 
чак пре ки ну ти. При сут на је 
мо гућ ност ула ска у љу бав ни тро
у гао, а ви се не ће те пре ви ше 
оба зи ра ти на ста тус дру ге стра
не. Што се ти че здра вља мо гу ћи 
про бле ми ве за ни за гла ви и ге ни
та ли је.

БИК: Пред ва ма је 
не де ља по ве ћа ног 
оби ма по сла и  при
том вас оче ку ју и 

те шко ће. Би ће те при си ље ни да 
уло жи те ви ше тру да у по слов ну 
сфе ру. На по љу љу ба ви не ма 
не ких зна чај ни јих про ме на. Нај
бо ље да кон тро ли ше те љу бо мо
ру јер је су ви шна и мо же по ква
ри ти од нос без по тре бе. При чу
вај те ди сај не ор га не.

БЛИ ЗАН ЦИ: За до
вољ ни сте си ту а ци
јом на по слу. Ефи ка
сно сте ор га ни зо ва

ни,  по све ће ни оба ве за ма и 
од ра ђу је те их на од го во ран 
на чин. Ка да је љу бав у пи та њу 
отво ре ни сте за ула зак у љу бав
ни тро у гао без об зи ра да ли сте 
сло бод ни или за у зе ти. Има те 
ути сак да сте фи зич ки ја ки и 
от пор ни, али су ди сај ни ор га ни 
угро же ни.

РАК:  То ком ове не де
ље би ће те или на 
са стан ци ма, те ле
фон ској ве зи или 

ис пред екра на пи шу ћи мејл. 
Глав ни за дат ци су пра вље ње 
но вих пла но ва, ус по ста вља ње 
до го во ра и но ве са рад ње. Уко ли
ко сте сло бод ни или у ве зи че ка 
вас ди на ми чан од нос са но вим  
од но сно  те ку ћим парт не ром. 
Ка да је здра вље у пи та њу нај бо
ље да по ве де те ра чу на о ис хра
ни.

ЛАВ:  Пред ва ма је 
ма ло не по во љан 
пе ри од то ком ко јег 
не ће те ус пе ти да 

на ђе те за јед нич ки је зик са 
са рад ни ци ма ни ти да ре ши те 
по слов не про бле ме. Уз то, не ће
те би ти за до вољ ни фи нан си ја
ма. Ге не рал но сте сви, без 
об зи ра на ста тус у ма њој или 
ве ћој ме ри не за до вољ ни емо
тив ном сфе ром. Мо гућ је бол у 
ко сти ма.

ДЕ ВИ ЦА:  Ко нач но 
ус по ста вља те са рад
њу са са рад ни ци ма и 
ја ко сте за до вољ ни 

због то га. Оче ки ва ња су при лич
но ви со ка. Област љу ба ви по се
ду је по тен ци јал, али ни сте у 
си ту а ци ји да га ис ко ри сти те због 
пре ви ше по слов них оба ве за. 
Дру га по ло ви на не схва та на нај
бо љи на чин ва ше по на ша ње и 
ми сли да је иг но ри ше те. Цир ку
ла ци ја је ло ша.

ВА ГА:  За до вољ ни 
сте ка ко се по сао 
од ви ја, са рад њом са 
ко ле га ма и фи нан си

ја ма. Ка да је љу бав у пи та њу 
мо гућ но сти су број не. Ако сте 
сло бод ни упо зна ће те осо бу 
ко ја оста вља од ли чан ути сак, 
ако сте у ве зи ужи ва ће те са 
парт не ром. Здра вље је осе
тљи во и по треб но је по ве сти 
ра чу на о ди сај ним ор га ни ма.

ШКОР ПИ ОН: Упр кос 
по ве ћа ном бро ју 
оба ве за од лич но се 
сна ла зи те. До бар 

сте ор га ни за тор, бр зо раз ми
шља те и де ла те, та ко да ће све 
би ти од ра ђе но мак си мал но 
про фе си о нал но. Љу бав на сфе
ра је спе ци фич на у сми слу 
мо гућ но сти ула ска у љу бав ни 
тро у гао, осим ако сте у бра ку. 
Ка да је здра вље у пи та њу осе
тљи ве су ге ни та ли је и бу бре зи.

СТРЕ ЛАЦ:  На по слу 
вас оче ку ју те шко ће 
ко је ће вас мо ти ви
са ти да уло жи те 

до дат ни труд што ће уро ди ти 
пло дом. Уко ли ко сте сло бод ни 
ко нач но упо зна је те осо бу ко ја 
оста вља од ли чан ути сак, али је 
за у зе та. У слу ча ју да сте за у зе
ти у од но су по сто ји до за љу бо
мо ре и ло ше ко му ни ка ци је. 
При чу вај те ди сај не ор га не.

ЈА РАЦ:  До би ја те 
но ву по слов ну по ну
ду ко ја не оста вља 
по во љан ути сак да 

сте скло ни да је од би је те. Уко
ли ко сте сло бод ни оче ку је вас 
но во по знан ство. Уко ли ко сте 
за у зе ти има те дру га ин те ре со
ва ња: мо же вас за ни ма ти тај на 
ве за уко ли ко сте у ве зи или 
фи нан си је, уко ли ко сте у бра ку. 
Нер во зни сте и по тре бан вам је 
од мор.

ВО ДО ЛИ ЈА: Оче ку је 
вас по че так но вог 
по слов ног про јек та. 
Ка ко је од дру штве

ног зна ча ја би ће те пред очи ма 
јав но сти и у кон так ту са пред
став ни ци ма ме ди ја од лич но 
ће те се сна ћи. Уко ли ко сте сло
бод ни или у ве зи не за до вољ ни 
сте емо тив ном сфе ром, а је ди
но уко ли ко сте у бра ку од нос је 
за до во ља ва ју ћи. По треб но је 
да по ве де те ра чу на о ис хра ни. 

РИ БЕ: Успе шно пли
ва те по слов ним 
во да ма. Има те 
до бру ин ту и ци ју на 

ко ју се осла ња те. Ка да је 
љу бав у пи та њу при лич но сте 
па сив ни. Иа ко вас не ко за ни ма 
ни шта не ра ди те по пи та њу 
ус по ста вља ња кон та ка та. Уко
ли ко сте за у зе ти парт нер је 
не рас по ло жен. Мо гу ћи про бле
ми са сто ма ком. Не мој те се на 
сво ју ру ку ле чи ти.

VREMEPLOV
10. ав густ

1675. По на ло гу кра ља Чар лса 
II, по ло жен је ка мен те ме љац 
Кра љев ске  оп сер ва то ри је у 
ју жном лон дон ском пред гра ђу 
Гри нич. За да так оп сер ва то ри је 
био је да из у ча ва њем по ло жа ја 
зве зда по ма же на ви га ци ји. 
Пр ви кра љев ски астро ном био 
је Џон Флем стид. 

11. ав густ
1919. Умро аме рич ки ин ду
стри ја лац шкот ског по ре кла 
Ен дру Кар не ги. Ве ли ко бо гат
ство уло жио у до бро твор не 
свр хе, нај че шће у осни ва ње 
јав них би бли о те ка у САД и 
Ве ли кој Бри та ни ји. Кар не ги је
ва за ду жби на 1926. при ло жи ла 
100.000 до ла ра за из град њу 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке у 
Бе о гра ду

12. ав густ
1914. По че ла Цер ска бит ка, 
за вр ше на 20. ав гу ста по бе дом 
срп ске над аустро у гар ском вој
ском. То је би ла пр ва срп ска и 
пр ва са ве знич ка по бе да у 
Пр вом свет ском ра ту. 

13. ав густ
1923. Му ста фа Ке мал Ата турк 
по стао пр ви пред сед ник Тур
ске. То ком вла да ви не, до смр
ти, 1938, спро вео ра ди кал не 
ре фор ме у зе мљи, при бли жив
ши Тур ску Евро пи. 
1961. По че ла из град ња Бер
лин ског зи да

14. ав густ
1457. Гу тен бер го ва штам па ри
ја у Мајн цу из да ла је пр ву 
штам па ну књи гу у бо ји. “Мајн
ци шки псал тир” био је штам
пан у цр ве ној и цр ној бо ји. 
1945. Ја пан је при хва тио са ве
знич ке зах те ве за без у слов ну 
ка пи ту ла ци ју, чи ме је окон чан 
Дру ги свет ски рат. Ка пи ту ла ци
ја је пот пи са на 2. сеп тем бра на 
аме рич ком бој ном бро ду 
“Ми су ри” у То киј ском за ли ву. 

15. ав густ
1914. Про ла ском бро да “Ан
кон” отво рен Па нам ски ка нал, 
про коп дуг 81,6 ки ло ме та ра, 
ко ји у нај у жем де лу сред ње 
Аме ри ке спа ја Атлант ски и 
Ти хи оке ан. Ка нал је зва нич но 
отво рен тек у ју лу 1920.
1994. У Су да ну ухап шен и 
из ру чен Фран цу ској је дан од 
нај по зна ти јих свет ских те ро ри
ста Иљич Ра ми рес Сан чес, 
по знат као „Кар лос Ша кал”.

16. ав густ
1717. У би ци код Бе о гра да, у 
аустриј скотур ском ра ту, у ко јој 
се на стра ни Аустри ја на ца 
бо ри ло и 6.000 Ср ба из Вој во
ди не, принц Еуген Са вој ски 
по ту као тур ску вој ску и за у зео 
Бе о град. По жа ре вач ким 
ми ром, ко ји је усле дио 1718, 
Аустри ји при па ли се вер на 
Ср би ја, Ба нат и се вер на Бо сна. 
Бе о град је остао под аустриј
ском вла шћу до 1739, ка да су 
га по но во пре у зе ли Тур ци. 

HOROSKOP

Сре да, 10. ав густ (28. јул)   
Све ти апо сто ли и ђа ко ни Про
хор, Ни ка нор, Ти мон и Пар мен

Че твр так, 11. ав густ (29. јул)   
Све ти му че ник Ка ли ник; Све та 
му че ни ца Се ра фи ма

Пе так, 12. ав густ (30. јул)   
Пре по доб на ма ти Ан ге ли на 
Срп ска

Су бо та, 13. ав густ (31. јул)   
Св. пра вед ни Ев до ким; Св. 
му че ни ца Ју ли та (Го спо јин ске 
по кла де)

Не де ља, 14. (1)  ав густ 
Из но ше ње Ча сног Кр ста – Св. 
муч. Ма ка ве ји (Поч. по ста)   

По не де љак, 15. (2)  ав густ 
Пре нос мо шти ју Све тог пр во му
че ни ка и ар хи ђа ко на Сте фа на

Уто рак, 16. (3)  ав густ 
Пре по доб ни Иса ки је, Дел мат и 
Фа уст

Crkveni
kalendar

Пу динг
од ба де ма

Са стој ци: 1 ли тар мле ка, 150 г 
ше ће ра, 1 ке си ца ва ни лин ше ће
ра, 1 пу динг од ва ни ле, 30 г гу сти
на, 70 г мле ве них ба де ма, 30 г 
ма сла ца.

При пре ма: У ду бљу шер пу 
си пај те 800 мл мле ка, до дај те 
ше ћер и ва нил ше ћер, па све ста
ви те на сред ње ја ку ва тру да про
ври. У остат ку мле ка раз му ти те 
пра шак за пу динг и гу стин и то 
си пај те у про вре ло мле ко, стал но 
ме ша ју ћи на ти хој ва три. Од мах 
до дај те и ба де ме и ку вај те док 
сме са не поч не да се згу шња ва. 
Скло ни те са ва тре, до дај те 
ма слац и ме шај те док се не ис то
пи. Сме су од мах си пај те у ча ше и 
укра си те.

• Не ко га ку пи ди ја мант, а 
не ко га „Ја ви се кад стиг
неш ку ћи“ .
• Ако имаш циљ ... на ћи 
ћеш и пут ...
• Док уго диш сви ма, 
се бе нај ви ше ис ква риш!
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ЛИЧ НИ СТАВ

И туђе и лоши је
Пише: Сте фан Јовић

Тешко је наћи област живо та 
где се наш човек није оства
рио, тешко је наћи људ ску 

потре бу коју не може мо задо во љи
ти у окви ру наших држав них гра ни
ца.

Хоћеш госто љу би ве и срдач не 
људе, хоћеш тури стич ке потен ци ја
ле, здра ву хра ну и бистру пла нин
ску воду, хоћеш под ви ге из про шло
сти, хоћеш музи ку и спорт, сли кар
ство и књи жев ност, хоћеш науч ни ке 
свет ског гла са, ресур се за про из
вод њу, хоћеш мудрост и поште ње, 
толе ран ци ју....

Нема овде ника кве ксе но фо би је 
и боја зни од стра ног и непо зна тог, 
ника да га у нашем наро ду масов но 
није ни било и увек нам се нео сно
ва но импу ти ра ло нешто непо сто је
ће. Ука зи ва ли смо добро до шли цу и 
пру жа ли уто чи ште угро же ни ма, 
дога ђа ји из недав не про шло сти 
потвр ђу ју.

Нека ме испра ви неко ако има 
гре шке али све мислим да сво јих 
врли на и изу зет но сти или нисмо 
све сни, или не жели мо да при зна
мо соп стве не вред но сти или све то 
зна мо али се сти ди мо да се јав но 
дичи мо сви ме што очи то посе ду је
мо.

Упле ло се уче ње које про па ги ра 
окре ну тост ка дома ћем као зату
пље ност а при хва та ње стра ног као 
израз савре ме но сти и еман ци по ва
но сти.

Сва ка ко, није добра искљу чи вост 
било које врсте. Има ју и дру ги наро
ди сво је бла го у разним обли ци ма, 
даро ви те поје дин це који изно се на 
виде ло ква ли тет не ства ри вред не 
ува жа ва ња и наше жеље да их 
истра жи мо и поза ба ви мо им се.

Међу тим, ја не знам при мер 
држа ве где се у све ширим кру го ви
ма толи ко пожељ но посма тра ју 
интер на ци о на ли зам и мун ди ја ли
зам на уштрб патри о ти зма, стра ни 
кул тур но умет нич ки про дук ти насу
прот музич ког ства ра ла штва са 
ових про сто ра које јед но ста ван 
истан ча ни слух не може да под ре
ди или ста ви у сен ку туђег ства ра
ла штва, где се бор ба за наци о нал
ни инте рес у стар ту непо жељ но 
тре ти ра и где се бора вак у сво јој 
држа ви жељ но жели про ме ни ти 
дести на ци јом напо љу.

Није то при хва тљи во и зато у 
било којој озбиљ ној држа ви на то 
не може да се наи ђе. Гро мо гла сно 

из хиља де грла ори се Мар се ље за, 
Бри тан ци су се грче ви то про ти ви ли 
сеце си ји Фокланд ских остр ва насе
ље них са пар хиља да жите ља и 
мале повр ши не... Не мора мо ићи 
дале ко за поуч ним дока зом, погле
дај мо реги он и при су тан наци о нал
ни понос тамо, усхи ће ност код 
инто ни ра ња хим не, из ниче га гото
во гра ђе ње слав не про шло сти у 
циљу ства ра ња про сто ра за обе ле
жа ва ње и надах ну ће.

А ми све то има мо, ништа не 
мора мо да пре у ве ли ча ва мо, 
довољ но да само отво ри мо очи и 
ота ра си мо се погле да које нам је 

неко уба цио у гла ву или смо ми 
сами тако увр те ли, не знам ни сам.

Има мо и те како чиме да се поно
си мо. У мно го чему има мо пер спек
ти ву да над ја ча мо дру ге који има ју 
боље пола зи ште. Земља која је 
про сто расад ник тале на та које са 
стра не пом но мер ка ју као плен за 
гра ђе ње свог про фи та.

И није тра ге ди ја допу ни ти сво ја 
инте ре со ва ња нечим стра ним 
врсним, тра ге ди ја је и за револт је 
наше врсно заме ни ти стра ним 
неква ли тет ним. Има их нажа лост 
који ће поми сли ти да тиме себе 
пред ста вља ју савре ме ни јим и више 

in, а у ства ри тиме се само уни жа
ва.

Негде се реци мо при ме ра ради 
уси ље но еми ту је пре те жно моно то
на и на објек тив ној музич кој ска ли 
ниско вред на музи ка са углав ном 
енгле ског говор ног под руч ја, а поку
шај неког да посег не за дома ћим 
бала да ма се исме ва, про бра на 
дома ћа народ на музи ка се ква ли
фи ку је као „треш и џибе ра на“ и 
оста вља место за тре ска ње и 
дослов но „ уда ра ње у здрав мозак“ 
нечег ино стра ног.

Нити је наше нити је леп ше. Па 
бар нам је умет ност рас про стра ње
на, можеш да бираш чиме ћеш се 
диви ти. Умет ност је само један од 
при ме ра.

Неко дру ги ће пошто ва ти сво је 
макар било нај ло ши је, неки од нас 
ће пре зре ти сво је које реал но може 
сву да да пари ра само да би се 
неко ме допао, добио похва лу и тап
ша ње по раме ну и пока зао да се 
модер ни зо вао и иза звао тобо жње 
при хва та ње тамо где не при па да. 

Само овде ће се наћи мисао 
да је при зна ње издва ја ња 
тери то ри је нео п ход но ради 

одба ци ва ња непо треб ног бала ста, 
тим стра шни ја мисао јер је реч о 
насил ној и бес прав ној сеце си ји. 
Ниг де то не би било при хва тљи во, 
у неким држа ва ма би било и опа
сно про мо ви са ти иде ју сма њи ва ња 
њихо ве тери то ри је, али ми смо 
толе ран тан народ и на то сам поно
сан.

Није ми ника ко жеља да неко ме 
солим памет, сва ко чини што мисли 
да му нај бо ље при ста је.

Више ми је ста ло да се при вр же
ност оно ме што је наше и поти че од 
нас учвр сти него што желим да гру
па ци је које сто је супрот но моме 
схва та њу одвра тим од њихо ве 
фило зо фи је, можда је то залуд но, а 
и на сву сре ћу мислим да су у 
мањи ни.

Ко је поно сан „наше горе лист“ 
нека такав и оста не, ко је на путу 
да у томе буде пољу љан нека ипак 
оста не на сво јим пози ци ја ма зато 
што је то добро и исправ но.

И на кра ју упра во је ста вља ње 
нас самих, наше држа ве и све га 
нашег испред све га дру гог и модер
но и савре ме но и еман ци по ва но и 
пре ко потреб но за наш наци о нал ни 
узлет.

Аутор је дипло ми ра ни прав ник

Више ми је ста ло да се 
при вр же ност оно ме 

што је наше и поти че 
од нас учвр сти него 

што желим да гру па ци
је које сто је супрот но 

моме схва та њу одвра
тим од њихо ве фило

зо фи је, можда је то 
залуд но, а и на сву 

сре ћу мислим да су у 
мањи ни. Ко је поно сан 
„наше горе лист“ нека 
такав и оста не, ко је 

на путу да у томе буде 
пољу љан нека ипак 

оста не на сво јим пози
ци ја ма зато што је то 

добро и исправ но



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

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

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

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

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

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

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

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

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

ДУНАВ СКА РЕГА ТА

Уче сни ци бора ви ли
у Ста ром Слан ка ме ну

Ста ри Слан ка мен био је један од 
12 места у нашој земљи у којем су 
уче сни ци 67. Међу на род не дунав ске 
рега те (ТИД) напра ви ли мали пре дах 
у уто рак, 2. авгу ста. Дунав ска рега-
та је нај ста ри ја, нај ду жа и нај ве ћа, 
међу на род на, спорт ско - рекре а тив-
на тури стич ка кану, кајак и веслач ка 
рега та на све ту која кре ће из немач-
ког гра да Ингол шта та и тра је 75 дана. 
Око 120 каја ка ша кре ну ло је на пут 
дуг пре ко 2.500 кило ме та ра, а кам-
по ва ће укуп но у 61. месту дуж Дуна-
ва у осам зема ља. Каја ка ши су ове 
годи не бора ви ли у мари ни крај бање 
у Ста ром Слан ка ме ну где су их уго-
сти ли пред став ни ци Тури стич ке орга-
ни за ци је општи не Инђи ја. Осим из 
наше, у Ста ром Слан ка ме ну бора ви-
ли су каја ка ши из Бугар ске, Немач-
ке, Аустри је, Сло вач ке, Мађар ске и 
Руму ни је. Прет ход но су се, на крат-

ко, зау ста ви ли на недав но уре ђе ној 
пла жи у Чор та нов ци ма ода кле је са 
уче сни ци ма рега те до Ста рог Слан ка-
ме на веслао и дирек тор ТОО Инђи ја 
Милан Бого је вић. 

– Тежи мо ка томе да сва ко ко дође 
у Инђи ју буде уго шћен на при кла дан 
начин и да из наше општи не оде као 
сво је вр стан амба са дор, са пози тив-
ним ути сци ма. И ове годи не смо за 
све уче сни ке при пре ми ли сим бо лич-
не покло не али и зани мљив вечер њи 
про грам у мари ни, иста као је Милан 
Бого је вић

Дејан  Јова но вић из Каја ка шког 
саве за Срби је поздра вио је пред-
став ни ке зема ља, уче сни ка рега те и 
захва лио се пред став ни ци ма инђиј-
ске Тури сти ке орга ни за ци је иста кав-
ши да је та локал на само у пра ва увек 
добар дома ћин.

– При јат но сам изне на ђен што нам 

се у весла њу од Чор та но ва ца до Ста-
рог Слан ка ме на при дру жио дирек-
тор Тури стич ке орга ни за ци је. За 36 
годи на уче шћа у рега ти нисмо има ли 
при ли ку да нам се неко од пред став-
ни ка гра до ва или општи на при дру жи, 
рекао је Јова но вић.

У окви ру вече р њег про гра ма у слан-
ка ме нач кој мари ни уче сни ци ма рега-
те пред ста вљан је сред њо ве ков ни 
Слан ка ме на кроз ради о ни цу изра де 
окло па и бор бе вите зо ва. Уче сни ци 
67. Дунав ске рега те наста ви ли су свој 
пут ка Бео гра ду у сре ду, 3. авгу ста, а 
свој пут завр ша ва ју 28. авгу ста када 
сти жу на крај ње одре ди ште, у бугар-
ски град Сили стри. 

Орга ни за тор ТИД рега те кроз Срби-
ју је Одбор за тури зам Каја ка шког 
саве за Срби је уз помоћ дома ћи на 
Тури стич ких орга ни за ци ја, општи на и 
гра до ва кроз које про ла зе. М. Ђ.

Уче сни ци Дунав ске рега те бора ви ли у Ста ром Слан ка ме ну

Дирек тор ТОО Инђи ја Милан Богојевић уру чио покло не и веслао са уче сни ци ма рега те


