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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

Srem Folk Fest 
sedamnaesti put

SREMSKA MITROVICA:



ДИРЕКТОРКАТУРИСТИЧКЕОРГАНИЗАЦИЈЕВОЈВОДИНЕПОСЕТИЛА„КЕЛТСКОСЕЛО“

ОпштинаИнђија
туристичкидрагуљ
ДиректоркаТуристичке

организације Војво
дине Наташа Павло

вићје11.августапосетила
општину Инђија. У окви
ру посете, боравила је у
„Келтскомселу“,музејуна
отвореном, који је свеча
но отворен почетком јула
и бележи веома велико
интересовање посетилаца
из свих делова покрајине.
Како јеистаклаПавловић,
ТО Војводине веома до
бросарађујесаинђијском
Туристичком организаци
јомтедајевеомапозитив
ноизненађенаизгледоми
садржајимауоквиру„Келт
скогсела“.
– Заједнички смо ради

линапромоцијиитуврсту
сарадње ћемо настави
ти. Заиста се види да је
у Инђији туризам у фоку
су. Раније смо причали о
Инђији као туристичком
бисеру у сенци индустри
је, а сада је прави тури
стички драгуљ. Тако смо
јеипредставилиунашем
магазину рекла јеПавло
вић.
Павловићева је ујед

но најавила и да ће на
јесенбитиодржанисусре
ти туристичких радника у
„Келтском селу“, те да ће
инатајначинИнђијабити
промовисана као прима
мљива туристичка дести
нација.
– Да свима покаже

мо колико Војводина има

да понуди, али и Инђија
као део ње. Ова сремска
општинапредњачиутоме,
ипопитањутуризма,више
није на нивоу туристич
ких потенцијала, о којима
смо сви често причали.
Сад смо на нивоу правих
туристичких производа и
мислим да то доприноси
укупном развоју Срема,
Покрајинеалиицеленаше
државереклаједиректор
каТуристичкеорганизаци
јеВојводине.
Она је истакла да је

Турситичка организација
Војводине један од седам
партнераизседамземаља
којећеучествоватиууна
пређивању „смарт“ дести

нација у сарадњисаСло
венцима,Црногорцима...
– Келстко село је сва

како „смарт“ дестинација
јер,какосамчула,локално
становништвои удружења
укључена су у рад музеја
наотвореном,гдесупред
стављенењиховерукотво
ринеистаклаједиректор
каТОВојводине.
Представници Туристич

ке организације општине
Инђија такође су потврди
ли да је веома битна до
брасарадњакојуимају,не
самосаТуристичкоморга
низацијомВојводине,већи
са многим другим устано
вамакојесубитанфактор
уразвојутуризма.

– Радује ме што дирек
торка Туристичке органи
зацијеВојводинеимасамо
позитивне утиске о „Келт
скомселу“рекаојеМилан
Богојевић, директор ТО
општинеИнђија.
Он је додао да се, по

ред садржаја за најмлађе,
организују и културне и
музичкидогађајизастари
је посетиоце а последњи
међуњимабио је концерт
Гудачкогквартета„Хабане
ра“.
–Показалоседау„Кел

стко село“ радо долазе и
одрасли, не само деца. У
договорусапрвимчовеком
ОпштинеИнђијаВладими
ромГакомследећегодине
планирамо изградњу лет
њепозорницепотврдиоје
Богојевић.
Он је додао да се та

идеја „наметнула“ након
недавне пројекцијефилма
„Лихвар“, када је у „Келт
скомселу“боравилопреко
200људи.
– Следећу сезону ћемо

дочекати спремно, са
изграђеноммањомсценом
којаћезадовољитипотре
бе заоко100посетилаца.
Такође,докрајалетаорга
низоваћемо још неколико
догађајапопутпозоришних
представа, концерата и
пројекција филмова ре
као је директор Туристич
ке организације општине
Инђија.

М.Ђ.

„Келтскосело“

КонцертГудачкогквартета„Хабанера“
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Да ли је Народ на 
скуп шти на обма ну та

Закон о род ној рав но прав но сти, 
усво јен у Народ ној скуп шти ни 
Срби је, вели ко ду шно је омо гу

ћио медиј ма и про све ти да се до 
2024. при ла го де за при ме ну чла на 
37, који их  оба ве зу је на при ме ну 
„род но осе тљи вог јези ка”. До тада 
би, како оче ку је Мини стар ство за 
људ ска и мањин ска пра ва и дру
штве ни дија лог, језич ке вла сти тре
ба ло да нађу речи и изра зе који ће 
доне ти рав но прав ност жена ма у 
срп ском јези ку. И, раз у ме се, да их 
угра де у језич ку нор му. Међу тим, 
две годи не рани је ово Mинистарство, 
одно сно њего во Коор ди на ци о но 
тело за род ну рав но прав ност Вла де 
Репу бли ке Срби је, обја ви ло је „При
руч ник за род но осе тљив језик” 
којим се директ но уме ша ло у језич
ке радо ве и уна пред пока за ло да и 
не рачу на наро чи то на САНУ и 
Мати цу срп ску, над ле жне за стан
дар ди за ци ју срп ског јези ка. Може 
оно само да напра ви род но осе
тљив језик, потреб но је само да се 
силом зако на намет ну феми ни ти ви 
које акти вист ки ње овог 
Mинистарства сми сле.

Сила Зако на о род ној рав но прав
но сти је ту, али се ства ри не одви ја
ју како је ово Mинистарство про јек
то ва ло. На ску пу нај у глед ни јих 
струч ња ка из обла сти срп ског јези
ка, лин гви сти ке, нау ке о књи жев но
сти, соци о ло ги је, фило зо фи је, кла
сич них нау ка, пра ва и тео ло ги је, 
кога су Мати ца срп ска и Одбор за 
стан дар ди за ци ју срп ског јези ка 
орга ни зо ва ли 3. јула у Новом Саду, 
оце ње но је недо пу сти вим про пи си
ва ње оба ве зне упо тре бе „род но 
осе тљи вог јези ка”, без ваља не јав не 
про ве ре њего ве оправ да но сти и без 
кон сул то ва ња и сагла сно сти стру ке 
и њених орга на, који делу ју на про
сто ру ширем од Репу бли ке Срби је. 

По тра ди ци ји и уста ље ној прак си, 
Мати ца срп ска изда је нор ма тив не 
при руч ни ке, а Одбор за стан дар ди
за ци ју срп ског јези ка, на осно ву 
струч них ана ли за, над зи ре раз вој 
стан дард ног срп ског јези ка. Мини
стар ство за људ ска и мањин ска 
пра ва и дру штве ни дија лог на ово 
се није оба зи ра ло, па је сâмо, без 

анга жо ва ња ијед ног срби сте, пред
у зе ло изда ва ње поме ну тог при руч
ни ка.

О кака вом при руч ни ку је реч сли
ко ви то све до чи пре по ру ка аутор ки 
Хри сти не Цве тин ча нин Кне же вић и 
Јеле не Лала то вић да се уме сто 
„сви” пише „сви⁄е”, уме сто „упо тре
бља ва ли” пишу „упо тре бља ва ли⁄е” 
или „упо тре бља ва ле⁄и”. Ако каже те 

„сабо рац” мора те рећи и „сабор ки
ња” иако је у духу срп ског јези ка 
„сабор ки ња” више уче сни ца сабо ра 
него ишта дру го, јер је на ску пу 
зајед но са оста лим „сабор ни ци ма”. 

Реч „витез” зама ло је изу мр ла са 
зани ма њем, оста ло је само у упо
тре би њено сим бо лич но зна че ње, 
али аутор ке, упр кос томе, инси сти
ра ју на „вите шки њи” чије се сим бо
лич ко зна че ње тешко може зами
сли ти, а упо треб но још теже, јер је 
зани ма ње одав на мртво.

Гра де ћи жен ски пан дам „води чу”, 
пред ло жи ле су„водич ки њу” и „води
чи цу”, очи глед но рачу на ју ћи да ће 
само при стој ност  гру пе тури ста 
коју води жен ска осо ба зау ста ви ти 
смех. 

Нај де ли кат ни ји про блем аутор ке 
су има ле са зани ма њем „ваља о ни
чар”: одби ле су да жене буду 
„ваља о ни чар ке” и про пи са ле 
„ваља о ни чар ке мета ла”.  Тиме су 
при род ном феми ни ти ву, који све до
чи о род ној осе тљи во сти срп ског 
јези ка, саме догра ди ле опсце ност 
која је једва ико ме пре била у при
ми сли, и одба ци ле га.  

Жесто ке кри ти ке Зако на са 
свих срби стич ких кате дри 
и свих срби стич ких инсти

ту та и инсти ту ци ја, не само у Срби
ји, неиз бе жно изла зе из струч них 
окви ра, па се тако сум ња да је 
Народ ној скуп шти ни Срби је пред
ла гач Зако на намер но под нео скра
ће ну јав ну рас пра ву о нацр ту Зако
на и тако је обма нуо.

Ако пак Народ на скуп шти на није 
обма ну та, ако је у поза ди ни поку
шај да се неза до вољ ство Запа да 
косов ском поли ти ком Срби је нами
ру је уступ ци ма на исто ри ји, јези ку, 
кул ту ри, тра ди ци ји... онда је про
блем са „род но осе тљи вим јези ком” 
већи него што се срби сти ма чини. 
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Жесто ке кри ти ке 
Зако на о род ној рав
но прав но сти са свих 
срби стич ких кате дри 
и из свих срби стич
ких инсти ту та и 
инсти ту ци ја, не само 
у Срби ји, неиз бе жно 
изла зе из струч них 
окви ра, па се тако 
сум ња да је Народ ној 
скуп шти ни Срби је 
пред ла гач Зако на 
намер но под нео скра
ће ну јав ну рас пра ву 
о нацр ту Зако на и 
тако је обма нуо
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УЛИ ЦА У КЛЕНКУ ДОБИ ЛА ИМЕ ПО ПОГИ НУ ЛОМ МЛА ДИ ЋУ 

Откри ве на табла са
име ном Деја на Кости ћа

Од 11. авгу ста, ули ца у Клен ку, у 
којој је живео мла ди Дејан Костић, 
поги нуо на Коша ра ма 1999. годи

не, носи њего во име, чиме је и реа ли зо
ва на одлу ка Скуп шти не општи не у Руми. 

Када је поги нуо, имао је само 21 годи
ну, а њего ва поро ди ца је тек шест годи на 
касни је сазна ла где је њего во тело, које 
су потом пре не ли и сахра ни ли у Клен ку.

На све ча но сти, која је одр жа на у дво
ри шту Деја но ве куће, његов отац Душан 
и пред сед ник Општи не Сла ђан Ман чић 
откри ли су таблу са нази вом ули це Деја
на Кости ћа. 

Откри ва њу табле су при су ство ва ли 
Деја но ва поро ди ца, број ни мешта ни, 
пред став ни ци локал не само у пра ве, као 
и Нино слав Јова но вић, држав ни секре
тар у Мини стар ству за људ ска и мањин
ска пра ва. 

– У рату по пра ви лу стра да ју нај бо
љи, било би боље да је обр ну то, али то 
није ни логич но, ни могу ће. То се може 
тра жи ти само од нај бо љих – цити рао је 
Душка Радо ви ћа на почет ку свог обра
ћа ња пред сед ник Скуп шти не општи не 
Сте ван Кова че вић.

Тре ба ло је да про ђу годи не да би 
посмрт ни оста ци Деја на Кости ћа про на
шли свој мир у род ном Клен ку, из којег је 

као голо бра ди мла дић кре нуо да оду жи 
завет отаџ би ни.  

 Нажа лост, тре ба ло је и више од две 
деце ни је да про ђе да би се ми, њего ви 
сугра ђа ни, отр гли из зам ке забо ра ва и 
да би се јуна ку, који је свој ово зе маљ ски 
живот про вео хода ју ћи поред нас, оду
жи ли тако што ћемо се ује ди ни ли око 
ини ци ја ти ве да јед на ули ца у Деја но
вом Клен ку поне се њего во име. Забо рав 
соп стве них бра ни ца ла и јуна ка нај ве ћи 
је грех сва ког наро да, оно једи но за шта 
нема и не може бити мило сти и опро
ста. Они који забо ра вља ју боље и хра
бри је од себе не заслу жу ју да пре жи ве и 
опста ну на увек узбур ка ном, непре кид но 
зара ће ном Бал ка ну – пору чио је Кова че
вић.

Како је рекао, рум ска општи на се 

осло ба ђа бала ста само за бо ра ва и одсу
ства захвал но сти сво јим нај бо љим и нај
хра бри јим сино ви ма. 

 Ми смо се већ ових годи на на изве
стан начин оду жи ли неки ма од њих, тако 
што смо одре ђе не ули це назва ли њихо
вим име ни ма или поста ви ли спо мен – 
обе леж је. Но, ми ту миси ју нисмо завр
ши ли – иста као је Сте ван Кова че вић. 

Он је под се тио да је ове годи не реа ли
зо ва на и одлу ка да вели ки Град ски парк 
поне се име херо ја са Коша ра и Паштри
ка. 

 Неће мо ста ти, има још мно го наших 
зна ме ни тих и часних сугра ђа на који ма 
се нисмо довољ но или се нисмо уоп ште 
оду жи ли, али има мо и мно го начи на да 
то испра ви мо. Један од начи на је и ово 
смо данас ура ди ли – рекао је Кова че вић 

Ово је нај ма ње што је Општи на могла да ура ди и пре ма поро ди ци и пре ма мла дом 
чове ку који је, бра не ћи сво ју држа ву, поло жио живот у њене теме ље. Дејан је оти шао 
хра бро, иако је са сво јом поро ди цом живео у ино стран ству и тамо ишао у шко лу, 
дошао је у Срби ју и добро вољ но се при ја вио да слу жи вој ни рок. Он је нас је нажа
лост зау век напу стио, али сма трам да ће овим чином живе ти и после свих нас, рекао 
је пред сед ник Општи не Сла ђан Ман чић

Откри ва ње табле са Деја но вим име ном

Дејан Костић
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и додао да ће ули ца у Клен ку бити вечи
ти белег Деја но ве хра бро сти.

Сла ђан Ман чић, пред сед ник Општи
не, ука зао је да је било потреб но пре ко 
20 годи на да се, на неки начин, вра ти дуг 
поро ди ци Костић, али и мла дом Деја ну, 
који је за држа ву дао оно нај дра го це ни
је – живот.

  Ово је нај ма ње што је Општи на 
могла да ура ди и пре ма поро ди ци и пре
ма мла дом чове ку који је, бра не ћи сво ју 
држа ву, поло жио живот у њене теме ље.

Дејан је оти шао хра бро, иако је са сво
јом поро ди цом живео у ино стран ству и 
тамо ишао у шко лу, дошао је у Срби
ју и добро вољ но се при ја вио да слу жи 
вој ни рок. Он је нас је нажа лост зау
век напу стио, али сма трам да ће овим 
чином живе ти и после свих нас. Живе ће 
док буде живе ло ово село, док год буде 
живе ла  ули ца, која се од данас зове 
Ули ца Деја на Кости ћа – пору чио је Сла
ђан Ман чић.

Он је ука зао и да у про сто ри ја ма УРВИ 
у Руми посто ји Спо мен  соба са име ни
ма и сли ка ма свих оних који су хра бро 

ста ли у одбра ну сво је земље у свим 
прет ход ним рато ви ма. 

 Дејан је оти шао и стао раме уз раме 
са сво јим дедом, дао је сво ју гла ву за 
ову држа ву и само могу да му кажем, и 
њему и поро ди ци, хва ла у име свих нас 
– рекао је пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић.

Нино слав Јова но вић, држав ни секре
тар у Мини стар ству за људ ска и мањин
ска пра ва, казао је да је мла ди Дејан 
Костић поло жио живот на бра ни ку сво је 
отаџ би не и захва лио локал ној само у
пра ви што је доне ла одлу ку да ова ули
ца поне се њего во име.

  Тешко је про на ћи пра ве речи за оно 
што је он ура дио. Када неко не живи 
овде и има могућ ност да избег не вој ну 
оба ве зу, он је дошао из Аустри је да се 
бори за сво ју држа ву и за свој народ. 
То је нешто нај ве ће, када неко поло жи 
свој живот да бисмо ми данас живе ли – 
рекао је Јова но вић.

Он је захва лио и свим мешта ни ма на 
ини ци ја ти ви, али и локал ној само у пра ви 
што је ту ини ци ја ти ву подр жа ла. 

– Дејан је био Ром, и то је важно да 
се каже, зато што при пад ни ци свих 
наци о нал них зајед ни ца има ју апсо лут
но пошто ва ње Репу бли ке Срби је, Вла де 
и пред сед ни ка Срби је. Јед на ко је уче
ство вао у одбра ни земље као и сви дру
ги гра ђа ни. Има мо пуно пошто ва ње за 
пред став ни ке свих наци о нал них зајед
ни ца који живе на тери то ри ји Репу бли ке 
Срби је, посеб но  у Вој во ди ни где пре ко 
30 наци о нал них зајед ни ца живи у хар
мо ни ји и сужи во ту – ука зао је Нино слав 
Јова но вић.

Деја нов отац Душан Костић, вид
но потре сен, није могао сакри ти сузе. 
Тешко му је, али је и задо во љан што 
ће име ове ули це и табла са Деја но вим 
име ном, оста ти и после њих. 

– Тешко је. Син који је остао и ћер ка, и  
сви људи који ће про ла зи ти овом ули цом 
сети ће се мога сина. Пре 20 годи на није 
се ни гово ри ло, није се могло ни чути 
ништа о Деја ну. Онда није било дозво
ље но, могао си да идеш где год хоћеш 
да тра жиш, да питаш где ми је син поги
нуо, ниси могао ништа да дознаш – при
ча Душан.

Дејан је дошао у Кле нак и чекао је 
неко ли ко месе ци позив за вој ску и оти
шао је 21. сеп тем бра у Ваље во, а роди
те љи су му напра ви ли испра ћај. 

 Чули смо се кад је био на Коша ра
ма. Оти шао је 21. сеп тем бра у Ваље во 
на слу же ње вој ног рока, онда су га пре
ко ман до ва ли у Косов ску Митро ви цу и 
затим су га пре ба ци ли на рати ште. Само 
нам се јавио да је на Коша ра ма. Потом 
је нестао, ишао сам  да га тра жим, али 
ништа нисам могао да сазнам. Пет годи
на смо га тра жи ли. Пре ко ана ли зе ДНК 
про на шли смо га у Бео гра ду, где  је био 
сахра њен као непо зна ти вој ник. Пре не
ли смо га и сахра ни ли у Клен ку, а сада је 
на њего вој кући и табла са њего вим име
ном, тако ће оста ти и после нас – рекао 
је кроз сузе Деја нов отац.

Сла ђан Ман чић је потом поро ди ци 
Костић уру чио захвал ни цу за под не ту 
жртву у одбра ни отаџ би не и моно гра фи
ју „Срби ја под капом небе ском“.

С. Џаку ла

Душан КостићНино слав Јова но вићСте ван Кова че вић

Слађан Манчић уручује захвалницу Дејановом оцу

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“ се суфинансира из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Наба вљен савре ме ни кол по скоп
Слу жба за здрасвтве

ну зашти ту жена у 
Дому здра вља Ириг 

недав но је доби ла један од 
нај са вре ме ни јих видео кол
по ско па аме рич ке фир ме 
ЕЦЛЕ РИС. 

 Изу зев опти ке изу зет не 
оштри не, овај уре ђај нео п
хо дан за сва ки савре ме ни 
гине ко ло шки каби нет, има 
и могућ ност чува ња видео 
 запи са сва ког пре гле да, 
одно сно, вође ња диги тал не 
библи о те ке кол по скоп ских 
нала за. Упо тре бом овог 
важног апа ра та, уз рани ју 
набав ку 4Д гине ко ло шког 
ултра зву ка висо ке кла се, 
као и савре ме них диги тал

них сте ри ли за то ра, успе шно 
је завр шен све о бу хват ни 
про цес обно ве и опре ма ња 
каби не та, који ће на дужи 
вре мен ски пери од обез бе
ди ти ква ли тет ну здрав стве
ну зашти ту жена у Ири гу 
– каже др Небој ша Ацин, 
дирек тор Дома здра вља у 
Ири гу.

Сред ства за набав ку кол
по ско па  у изно су од 1,8 
мили о на дина ра су  обез
бе ђе на пре ко кон кур са 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за здрав ство за финан си ра
ње, одр жа ва ње и опре ма
ње здрав стве них уста но ва у 
теку ћој годи ни.

С. Џаку ла
Нови кол по скоп у ири шком Дому здра вља

ДОМ ЗДРА ВЉА

Бес плат ни очни пре гле ди

У ири шком Дому здра вља су 14. 
авгу ста оба вље ни први бес плат
ни очни пре гле ди. Реч је о сарад

њи Дома здра вља и ново сад ске кли ни
ке „Елик сир“, док пре гле де финан си ра 
ири шка Општи на.

Ови бес плат ни пре гле ди врхун ских 
струч ња ка офтал мо ло га пла ни ра но је 
да се орга ни зу ју у чети ри пута, сва ки 
пут са око 45 паци је на та, што зна чи да 
ће се до кра ја годи не орга ни зо ва ти још 
у три навра та. 

–  Ово је при мер лепе сарад ње лока
не само у пра ве, држав ног здрав ства и 
при ват ног сек то ра под покро ви тељ
ством Општи не. Офтал мо ло зи спе ци
јал не бол ни це „Елик сир“ ће се бави ти 
боле сти ма ока попут ката рак те, дија
бе тич ке рети но па ти је и гла у ко ма, јер 

су то боле сти у који ма је пра во вре ме
на дијаг но сти ка од кључ ног зна ча ја за 
успе шност лече ња – каже за др Небој
ша Ацин, дирек тор Дома здра вља.

Ови пре гле ди су посеб но зна чај ни 
сада, када се због кови да, на редов
не очне пре гле де чека дуго, па је ово 
при ли ка да се до ква ли тет ног пре гле
да лак ше дође.

 – У овој првој гру пи у нај ве ћој мери 
има мо паци јен те које су при ја ви ли 
иза бра ни лека ри и који су били при о
ри тет. За сле де ће три гру пе пре гле да 
гра ђа ни се могу јави ти теле фо ном и 
биће им одре ђе ни тер ми ни. Пре гле ди 
ће увек бити орга ни зо ва ни викен дом, а 
о тер ми ну ће паци јен ти бити на вре ме 
оба ве ште ни. Гра ђа ни ће бити инфор
ми са ни и шта савре ме на офал мо ло ги

ја данас нуди у обла сти микро хи рур ги
је ока и кон зер ва тив них трет ма на, али 
и шта нуди држав но здрав ство, а шта 
у при ват но – каже др Ацин и дода је 
да се на овај начин  и у малој сре ди
ни очни пре гле ди при бли жа ва ју неком 
свет ском нивоу  офтал мо ло ги је.

Он исти че и добру сарад њу са 
локал ном само у пра вом која Дом здра
вља подр жа ва у свим про јек ти ма које 
су до сада реа ли зо ва ли.

Ако се ови пре гле ди пока жу као 
добра ини ци ја ти ва, могу ће је орга ни
зо ва ње слич них пре гле да и у дру гим 
обла сти ма.

При ја ве за бес плат не очне пре гле де 
се оба вља ју на теле фон 060/ 370  28 
 00.

С. Џаку ла

Први офтал мо ло шки пре гле диДр Небој ша Ацин
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Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

РЕХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ГРЕ БЕН СКОГ ПУТА

Поче ли радо ви
Радо ви на реха би ли та

ци ји Гре бен ског пута, 
послед ње део ни це овог 

пута Зма је вац – Црве ни чот, 
која се нала зи на тери то ри ји 
ири шке општи не, запо че ли су 
9. авгу ста. 

Дужи на ове део ни це је 
нешто пре ко 6,1 кило ме тар, 
док је шири на пет мета ра, по 
2,5 мета ра за сва ки смер.

Под се ти мо, посао на 
реха би ли та ци ји ове део ни
це доби ла је рум ска фир ма 
„Ката го кон стракшн“. „Ката
го“ ће, поред реха би ли та ци је 
и асфал ти ра ња, ура ди ти и 
ком плет ну сао бра ћај ну сиг
на ли за ци ју на овом делу пута 

кроз Фру шку гору. 
Вред ност овог вели ког 

посла је 292,5 мили о на дина
ра и у пот пу но сти их финан
си ра Покра ји на пре ко Упра ве 
за капи тал на ула га ња Вој во
ди не.

Општи на Ириг је има ла 
оба ве зу да  пла ти над зор, 
а финан си ра ла је и изра ду 
про јект но  тех нич ке доку
мен та ци је.

Рок за завр ше так ком плет
не реха би ли та ци је ове део
ни це је 210 дана, одно сно 
до кра ја фебру а ра наред не 
годи не. 

– Завр шет ком ове део ни
це, ми се нада мо и пре рока, 

цео Гре бен ски пут у делу који 
про ла зи кроз нашу општи
ну ће бити  ком плет но реха
би ли то ван.  Наш део пута 
почи ње од Вели ке Реме те и 
про те же се до рас кр сни це 

Бео чин – Беше но во, што је 
нешто пре ко 27 кило ме та ра 
– каже Тихо мир Сто ја ко вић, 
пред сед ник ири шке Општи
не.

С. Џаку ла

ДОНА ЦИ ЈА МИНИ СТАР СТВА ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ОПШТИ НИ ИРИГ 

Нови кон теј не ри
и кан те за сме ће
Савет ни ца мини стар

ке зашти те живот не 
сре ди не Сара Пав ков 

посе ти ла је 13. авгу ста ири
шку општи ну и са пред сед ни
ком Општи не Тихо ми ром Сто
ја ко ви ћем пот пи са ла уго вор о 
дона ци ји. Реч је о 103 кан те 
за сме ће и 50 кон теј не ра.

После пот пи си ва ња уго
во ра она је оби шла и ЈКП 
„Кому на лац“ где ју је дирек
тор Милан Нов ко вић  упо знао 
са радом овог јав ног пред у зе
ћа.

Сара Пав ков је иста кла 
да је Мини стар ство зашти те 
живот не сре ди не ове годи не 
за 34 једи ни це локал не само
у пра ве обез бе ди ло кан те и 
кон теј не ре, као опре му која је 
нео п ход на да би се саку пио и  
даље извр ши ла и при мар на 
сепа ра ци ја за реци кла жу тог 
кому нал ног отпа да. 

– Задо вољ ство ми је што 
је Општи на Ириг, поред ових 
кан ти и кон теј не ра, рани
је доби ла и еко  чисти ли
цу. Све то  ради мо у циљу 
да општи на ма обез бе ди мо 
сред ства за бољи ква ли тет 
живо та свих гра ђа на и да на 
овим кон рект ним при ме ри ма 
ука же мо да оно што Мини
стар ство зашти те живот не 
сре ди не ради, директ но ути
че на уна пре ђе ње ста ња 
живот не сре ди не – ука за ла је 

савет ни ца Пав ков. 
Она је дода ла и да је важно 

да гра ђа ни има ју свест да 
тре ба да бри ну о свом дво
ри шту и свом окру же њу. Сара 
Пав ков је иста кла да је важно 
да гра ђа ни отпад одла жу у 
кан те и кон теј не ре и да се 
тру де да га у сво јим домо ви
ма сор ти ра ју и евен ту ал но, 
пра ве ком пост од зеле ног 
отпа да.

–  Апе лу јем на гра ђа не да 
зајед но бри не мо о живот ној 

сре ди ни – рекла је Сара Пав
ков.

Милан Нов ко вић, дирек тор 
ЈП „Кому на лац“ Ириг, захва
лио се на овој дона ци ји и 
рекао да ће се поста вља њем 
кон теј не ра на више лока ци ја 
сма њи ти пра вље ње дивљих 
депо ни ја које зага ђу ју при ро
ду. 

– Пове ћа ва мо сада и  број 
кан ти и кон теј не ра у викенд 
 зона ма које су у овом лет
њем пери о ду про блем, а тако 

побољ ша ва мо и ефи ка сност 
нашег посло ва ња, док ће  
места бити чисти ја и уред ни ја 
– рекао је Нов ко вић.

Кан те за сме ће „Кому на
лац“ ће поде ли ти оним гра
ђа ни ма који редов но изми ру ју 
сво је оба ве зе за одво же ње 
сме ћа или ће им заме ни ти 
већ посто је ће, дотра ја ле кан
те новим. Тако ђе, нове кан те 
ће бити поста вље не и поред 
шко ла и врти ћа.

С. Џаку ла

Тихо мир Сто ја ко вић, Сара Пав ков и Милан Нов ко вић

Сада шњи изглед део ни це пута Зма је вац – Црве ни чот
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ДОДЕ ЛА БЕС ПО ВРАТ НИХ СРЕД СТА ВА ЗА КУПО ВИ НУ СЕО СКИХ КУЋА

Ску ћи ло се првих 14 поро ди ца 
– јед на из општи не Пећин ци
У Пала ти Србијe је 10. 

авгу ста, уру че но 14 
уго во ра за доде лу 

бес по врат них сред ста ва 
за купо ви ну сео ске куће са 
окућ ни цом.

Уго во ре су пот пи са ли 
мини стар за бри гу о селу 
Милан Крко ба бић, пред
став ни ци општи на на чијим 
се тери то ри ја ма нала зе 
куће и кори сни ци бес по
врат них сред ста ва, а међу 
пот пи сни ци ма била је и 
поро ди ца Дими три је вић 
из Попи на ца. У име пећи
нач ке локал не само у пра ве 
уго вор је пот пи сао заме
ник пред сед ни ка Општи не 
Зоран Вој кић.

Срђан и Сашка Дими три
је вић зајед но са сво јом тро
го ди шњом кћер ком Ста шом 
конач но ће доби ти свој кров 
над гла вом, а по Сашки ним 
речи ма до сада су живе ли 
у зајед ни ци, те ће им нова 
кућа доста зна чи ти да се 
оса мо ста ле и да мала Ста
ша конач но има сво ју собу.

– Чим смо виде ли кон
курс одмах смо се при ја
ви ли. У Општи ни Пећин ци 
су сви били пред у сре тљи
ви тако да смо брзо при
ку пи ли доку мен та ци ју и 
има ли смо сре ће да међу 
први ма пот пи ше мо уго вор. 
То што сада има мо сво ју 
кућу зна чи да трај но оста

је мо у Попин ци ма – рекла 
нам је Сашка и дода ла да 
се у будућ но сти раз ма тра 
и про ши ре ње поро ди це 
Дими три је вић.

Сред ства у изно су од 
1.180.000 дина ра поро ди ца 
Дими три је вић ће доби ти за 
купо ви ну куће у Попин ци
ма, а заме ник Зоран Вој кић, 
рекао је да је вео ма задо
во љан што је међу првих 
14 поро ди ца које ће се 
ску ћи ти захва љу ју ћи овом 
про гра му и јед на поро ди ца 
из  општи не Пећин ци.

– Локал на само у пра ва ће 
дати све од себе да помог
не мо да што више мла дих 

људи из наше општи не 
испу ни усло ве кон кур са и 
да свој живот трај но гра де у 
општи ни Пећин ци, тим пре 
што захва љу ју ћи убр за ном 
инду стриј ском раз во ју сва
ко ко жели да ради може у 
нашој општи ни да про на
ђе посао и да на тај начин 
себи и сво јој поро ди ци трај
но обез бе ди егзи стен ци ју – 
пору чио је Вој кић.

Овим про гра мом, пред
ви ђе на је доде ла бес по
врат них сред ста ва мла дим 
брач ним и ван брач ним 
паро ви ма, само хра ним 
роди те љи ма и мла дим 
пољо при вред ни ци ма до 45 

годи на ста ро сти за купо ви
ну сео ске куће са окућ ни
цом, која може да се нала зи 
на тери то ри ји свих насе
ље них места Репу бли ке 
Срби је, изу зев у град ским 
и општин ским седи шти ма 
и при град ским насе љи ма. 
Новац је доде љен пре ма 
Уред би о утвр ђи ва њу про
гра ма доде ле бес по врат
них сред ста ва за купо ви ну 
сео ске куће са окућ ни цом 
на тери то ри ји Репу бли ке 
Срби је за 2021.годи ну.

Кон курс се наста вља 
до утро шка опре де ље них 
сред ста ва, а нај ка сни је до 
1. новем бра 2021. годи не.

Са потписивања уговора

ОГАР

Обе ле же на сла ва
У неде љу 8. авгу ста, пово дом обе ле

жа ва ња сео ске сла ве, у Ога ру су венац 
на спо ме ник палим бор ци ма и жртва ма 
фаши зма у Дру гом свет ском рату поло жи
ли пред сед ник Општи не Пећин ци Сини
ша Ђокић и пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Огар Милан Алек сић.

Пред сед ник Ђокић је тим пово дом 
нагла сио да они који су дали живот за 
сло бо ду заслу жу ју наше пошто ва ње и да 
могу да буду све тао при мер сви ма нама, 
као и буду ћим нара шта ји ма.

У окви ру про гра ма обе ле жа ва ња сла ве 
у Ога ру, у субо ту и неде љу, одр жан је тур
нир у малом фуд ба лу, а фуд ба ле ри ФК 
„Шумар“ оди гра ли су при ја тељ ску утак ми
цу са ФК „Јадран“ из Голу би на ца, док је 
вечер ње часо ве добром живом свир ком 
испу нио „Матрикс бенд“. Полагање венаца на споменик палим борцима
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ПЕЋИ НАЧ КО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

У зна ку музи ке,
позо ри шта и архе о ло ги је
Ово го ди шње Пећи нач ко кул тур но 

лето, у орга ни за ци ји Кул тур ног 
цен тра Пећин ци а под покро ви

тељ ством Општи не, све ча но је запо че ло 
15. авгу ста изло жбом „Купи ник – послед
ња пре сто ни ца срп ских деспо та – Завет 
и инспи ра ци ја“, пово дом пола века од 
раза ра ња твр ђа ве „Купи ник“ у Купи но ву. 

Отва ра њу су при су ство ва ли дирек тор 
Кул тур ног цен тра Јован Девр ња и заме
ник пред сед ни ка Општи не Зоран Вој кић, 
а аутор изло жбе Пери ца Одо ба шић је 
том при ли ком рекао да је постав ка ове 
изло жбе већим делом постав ка исто риј
ске изло жбе „Купи ник – послед ња пре
сто ни ца срп ских деспо та“ која је први 
пут реа ли зо ва на 2016. годи не као резул
тат сарад ње Зави чај ног музе ја у Руми, 
Општи не Пећин ци и Вој ног музе ја у Бео
гра ду.

– Ове годи не обе ле жа ва мо 500 годи на 
од раза ра ња Купи ни ка – послед ње пре
сто ни це срп ске сред њо ве ков не држа ве, 
зато изло жба има посеб ну тежи ну. Већи
на умет нич ких сли ка на овој изло жби 
инспи ри са них Купи ни ком, наста ла је на 
ликов ним коло ни ја ма које су орга ни зо
ва не у Купи но ву током про те кле деце ни
је, али и у ате ље и ма умет ни ка који нису 
уче ство ва ли на коло ни ја ма, већ Купи ник 
дожи вља ва ју као лич ну инспи ра цу ју – 
рекао је Одо ба шић и додао да постав ку 
изло жбе посе ти о ци могу погле да ти сва
ког рад ног дана од 8.00 до 15.00 часо ва у 
холу пећи нач ког КЦ, у пери о ду од 15. до 
28. авгу ста, као и да ће 29. авгу ста изло
жба бити поста вље на у дво ри шту Етно 
 куће Пут ник у Купи но ву где ће бити 
састав ни део про гра ма све ча ног затва
ра ња Пећи нач ког кул тур ног лета.

Да изло жба има посеб ну тежи ну не 
само за општи ну Пећин ци, него и за целу 
Срби ју, сла же се и заме ник Вој кић, који је 
том при ли ком рекао да пећи нач ка локал
на само у пра ва ула же вели ке 
напо ре да се Купи ни ку вра ти 
нека да шњи сјај.

– Екс про при ја ци ја земљи шта 
на којем се нала зи твр ђа ва Купи
ник је при самом кра ју, а уско ро 
кре ћу и архе о ло шка истра жи ва
ња. Има мо подр шку Покра ји не, а 
веру је мо да ћемо има ти подр шку 
и репу блич ке Вла де, јер је Купи
ник, као послед ња пре сто ни ца 
сред њо ве ков не Срби је, сва ка ко 
од наци о нал ног зна ча ја – изја
вио је Вој кић и додао да ће неке 
сле де ће гене ра ци је ужи ва ти у 
свој вели чан стве но сти Купи ни ка, 
али да би се то деси ло, мора мо 
сви зајед но сада да пора ди мо на 
томе.

О зна ча ју твр ђа ве Купи ник 

гово рио је и дирек тор Кул тур ног цен
тра Јован Девр ња, при чијој уста но ви је 
недав но осно ван „Музеј Купи ник“ , који 
ће, како је рекао, зна чај но допри не ти 
да се сва архе о ло шка и исто риј ска гра
ђа Купи ни ка при бли жи публи ци. Он је 
ујед но наја вио да ће ова квих и слич них 
деша ва ња од сада бити дале ко више.

Након изло жбе на Пећи нач ком шета
ли шту зао ри ло се „Воста ни Сер би је“ у 
изво ђе њу хора „Хра ма Све тог Саве“, 
деч јег хора „Раст ко“ и Омла дин ског хора 
који функ ци о ни шу при Певач ком дру штву 
Хра ма Све тог Саве у Бео гра ду зајед но 
са чла но ви ма хора „Мокра њац“. Сце на је 
упот пу ње на чла но ви ма Град ског там бу
ра шког орке стра „Бран ко Ради че вић“ из 
Руме, а посе ти о ци су могли да ужи ва ју у 
тра ди ци о нал ним ком по зи ци ја ма као што 
су: „Марш на Дри ну“, „Тамо дале ко“, „Ово 
је Срби ја“. Орке стром и хор ским ансам

бли ма дири го ва ле су Сми ља на Јан чић, 
Ката ри на Стан ко вић, Миле на Анто вић и 
Боја на Ради во је вић.

Јед но ча сов ни кон церт оду ше вио је 
при сут ну публи ку, а дирек тор КЦ Јован 
Девр ња још јед ном је под се тио све при
сут не да је Пећи нач ко кул тур но лето 
само један мали сег мент делат но сти ове 
уста но ве и да је након Деч јег кул тур ног 
лета, које се одр жа ва ло у свих 15 насе
ља општи не, за крај лета пред ви ђе но 
одр жа ва ње нешто дру га чи јег садр жа ја 
за мало ста ри ју публи ку. 

– Ове годи не, Пећи нач ко кул тур но лето 
се одви ја у зна ку „музи ке, позо ри шта и 
архе о ло ги је“ и тра је од 15. до 29. авгу
ста. Поред овог кон цер та, публи ка ће у 
још два насе ља пећи нач ке општи не има
ти при ли ку да ужи ва у зву ци ма народ не и 
хор ске музи ке  у неде љу, 22. авгу ста, на 
лет њој сце ни у Шима нов ци ма биће одр

жан кон церт под нази вом „Само 
песма зна...“, док се мани фе
ста ци ја завр ша ва у неде љу, 
29. авгу ста, кон цер том сим бо
лич ног нази ва „Песмом у сла ву 
Купи ни ка“, који ће бити одр жан 
у дво ри шту Етно  куће Пут ник 
у Купи но ву – рекао је Девр ња.

Нај ве ћа кул тур на мани фе ста
ци ја у општи ни Пећин ци, реа ли
зу је се у сарад њи са Тури стич
ком орга ни за ци јом општи не, 
Архи је реј ским наме сни штвом 
пећи нач ким, Саве ти ма месних 
зајед ни ца у Пећин ци ма, Шима
нов ци ма и Купи но ву, Основ ном 
шко лом „Сло бо дан Бајић Паја“ 
у Пећин ци ма и Пред школ ском 
уста но вом „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ у Пећин ци ма.

Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Изложба о Купинику

Наступ хора „храма Светог Саве“
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: 17. СРЕМ ФОЛК ФЕСТ

Фокус на дома ћим ансам бли ма

Надам се да ћемо сле де ће годи не побе ди ти коро ну и да ћемо моћи да доче ка мо и 
оста ле ансам бле који нам дола зе из целог све та, рекао је Петар Самар џић

Међу на род ни фести
вал фол кло ра „Срем 
Фолк Фест”, одр

жан је од 13. до 14. авгу
ста у Срем ској Митро ви ци. 
Посе ти о ци су првог дана 
мани фе ста ци је могли да 
испра те све ча ни дефи ле 
свих уче сни ка, који су се 
кре та ли град ским ули ца ма, 
а касни је и да ужи ва ју у кон
цер ти ма  на Жит ном тргу. 
Наступ је има ло бли зу 300 
изво ђа ча, пред ста вље них 
у осам фол клор них саста
ва из Срби је и Репу бли ке 
Срп ске. Уз митро вач ки Фол
клор ни ансамбл „Бран ко 
Ради че вић” уче ство ва ли су 
и гости: АКУД „Оро” (Ниш), 
КУД  „Дуле Мило са вље вић 
Желе” (Чачак), КУД „Ђидо” 

(Бога тић), АКУД „Све то зар 
Мар ко вић” (Кра гу је вац), 
АНИП „Весе лин Масле
ша” (Бања Лука, Репу бли ка 
Срп ска, Босна и Хер це го

ви на), АКУД „Крсма но вић” 
(Бео град), АКУД „Све то
зар Мар ко вић” (Нови Сад). 
Орга ни за тор је Цен тар за 
кул ту ру „Сир ми у март” у 
суор га ни за ци ји са Тури стич
ком орга ни за ци јом, а под 
покро ви тељ ством Гра да 
Срем ска Митро ви ца.

Петар Самар џић, заме ник 
гра до на чел ни це, рекао је да 
су се сте кли усло ви да се 
ова мани фе ста ци ја одр жи 
због повољ ни је епи де миј
ске ситу а ци је, али у нешто 
изме ње ној фор ми. 

– Ове годи не је фокус је 
на дома ћим ансам бли ма, 
а фести вал је кра ћи него 
рани је. Фол клор ни ансамбл 
„Бран ко Ради че вић” из 
Срем ске Митро ви це отво

рио је фести вал. Ансамбл 
народ них песа ма и ига ра 
„Весе лин Масле ша” из Бања 
Луке је дао међу на род ну 
ноту ово го ди шњем фести
ва лу. Надам се да ћемо сле
де ће годи не побе ди ти коро
ну и да ћемо моћи да доче
ка мо и оста ле ансам бле који 
нам дола зе из целог све та, 
рекао је Петар Самар џић.

Нико ла Фили по вић, члан 
Фол клор ног ансам бла 
„Бран ко Ради че вић”, рекао 
је да су изво ди ли игре из 
Сре ма и из Лев ча, и додао 
да се раду је сва ком насту пу 
пред публи ком. 

– Мно го су нам недо ста
ја ли насту пи пред публи
ком. Игра нас испу ња ва и 
то је нешто што сви воли мо. 

Петар Самар џић

Наступ Фол клор ног ансам бла „Бран ко Ради че вић”

Све ча ни дефи ле уче сни ка
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Воли мо да гле да мо реак ци је 
сугра ђа на и чује мо апла у зе, 
рекао је Нико ла Фили по вић. 

Узбу ђе ње због понов ног 
дру же ња и насту па пред 
публи ком није кри ла ни 
Мари ја Маној ло вић, чла ни
ца КУДа „Ђидо” из Бога ти
ћа.

– Ово је дру ги пут да 
уче ству је мо на фести ва
лу у Срем ској Митро ви ци, 

публи ка је увек весе ла и 
рас по ло же на. Овај пут смо 
при пре ми ли игре из око ли
не  Шап ца, рекла је Мари ја 
Маној ло вић.

Михај ло Бла го је вић, члан 
КУД „Дуле Мило са вље вић 
Желе“ из Чач ка, рекао је 
да му се допа да Срем ска 
Митро ви ца. 

– Срем ска Митро ви ца је 
јако леп град. Били смо на 

пла жи, мно го нам се сви
де ло. Раду је мо се што 
насту па мо. Сви смо јако 
узбу ђе ни, а за публи ку смо 
спре ми ли игре из чачан ског 
кра ја, рекао је Михај ло Бла
го је вић.

Посе ти о ци су могли оби ћи 
и штан до ве са тра ди ци нал
ним срем ским про из во ди ма. 

– Ово нам је сед ми или 
осми пут да уче ству је мо на 

„Срем Фолк Фесту“. Бави мо 
се руч ном изра дом наки та, 
оде ће и тор би од реци кли
ра ног мате ри ја ла: тек са са, 
дрве та, пла сти ке.… То нам 
је хоби. Има доста људи 
који посе ћу ју наш штанд, 
сви про из во ди су повољ ни 
и доступ ни сви ма, рекла је 
Мари ја Мило ше вић.

К. Вереш
Б. Туца ко вић

Нико ла Фили по вић Мари ја Маној ло вић Михај ло Бла го је вић Мари ја Мило ше вић

17. Међу на род ни фести вал фол кло ра „Срем Фолк Фест” Штан до ви са дома ћим про из во ди ма на Жит ном тргу

Там бу ра шко 
вече 

На Жит ном тргу 15. авгу ста одр жа но је Там бу
ра шко вече „Од беге ша до при ма“ у орга ни за ци ји 
Цен тра за кул ту ру „Сир ми у март“. Том при ли ком, 
публи ка је ужи ва ла у насту пи ма дома ћих и госту
ју ћих там бу ра шких саста ва. Уче ство ва ли су там
бу ра шки орке стри „Буди мир Стан ко вић“, „Ста ра 
Про ме на да“, „Jur ke & Co“, „Да не умре там бу ра“ 
и „Срем ска бан да“. Овај фести вал има сво ју тра
ди ци ју у Срем ској Митро ви ци и одр жа ва се непо
сред но након „Срем фолк феста“. Там бу ра шко 
вече оку пи ло је велик број посе ти ла ца који су 
осим, кон цер та, могли да раз гле да ју штан до ве са 
руко тво ри на ма.  К. В.

Там бу ра шко вече „Од беге ша до при ма“

Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“ се суфинансира из буџета Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ГРАД СКИ ОДБОР СНС СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Побе да СНС у свим
месним зајед ни ца ма

Побе ди ли смо у све 33 месне зајед ни це. Од 172 чла на саве та митро вач
ких месних зајед ни ца њих 170 су чла но ви СНС, а два су из СПС, рекао је 
Дми тар Ста ни шић

Пово дом одр жа них избо ра за саве
те месних зајед ни ца на тери то ри
ји Гра да Срем ска Митро ви ца у 

Град ском одбо ру Срп ске напред не 
стран ке 16. авгу ста одр жа на је кон фе
рен ци ја за штам пу. Нови на ри ма се 
обра тио покра јин ски посла ни к Дми тар 
Ста ни шић рекав ши да је СНС оства ри
ла врхун ски резул тат на одр жа ним 
избо ри ма 15. авгу ста.  

– У свим саве ти ма месних зајед ни ца 
побе ди ли су људи који пред ста вља ју 
Срп ску напред ну стран ку и њену поли
ти ку. Побе ди ли смо у све 33 месне 
зајед ни це. Од 172 чла на саве та митро
вач ких месних зајед ни ца њих 170 су 
чла но ви СНС, а два су из СПС. Дакле 
побе да је убе дљи ва. Људи који су 
ради ли избо ре су пока за ли да, уко ли ко 
сте посве ће ни овом послу, уко ли ко 
жели те добро сугра ђа ни ма и сво јој 
месној зајед ни ци, то гра ђа ни пре по зна
ју, дају свој глас таквој поли ти ци. Гра ђа
ни пору чу ју сви ма нама, не само у 
СНС, него и у целом гра ду, да је ово 
поли ти ка коју тре ба сле ди ти, да даје 
одлич не резул та те. Морам да кажем да 
смо, поред резул та та који смо оства ри
ли, задо вољ ни и изла зно шћу. На избо
ре је иза шло око 12.000 гра ђа на и то 
без вели ке пом пе, што зна чи да су 
наши људи на тере ну одлич но одра ди
ли посао. Добре ства ри су ура ђе не у 
свим локал ним сре ди на ма, и гра ђа ни 
су има ли жељу да поша љу пору ку шта 
је то зна чај но у њихо вим сре ди на ма и 
шта даље тре ба да се ради. Наши 
акти ви сти су то чули и у наред ном 
пери о ду, зајед но са  локал ном само у
пра вом, ће се и ради ти упра во на томе.  
Пого то во у оним сре ди на ма које су 
пока за ле висок сте пен демо кра ти је где 
је мно го људи иза шло и пока за ло да 
желе да уче ству ју у реша ва њу про бле
ма. Резул тат од 12.000 људи који су 
иза шли у Срем ској Митро ви ци сигур но 
даје огро ман леги ти ми тет целој овој 
при чи. Има још јед на зани мљи ва теза, 
коли ко смо добро орга ни зо ва ни пока зу
је чиње ни ца да смо у све га два сата 
успе ли да ску пи мо ско ро 5.000 пот пи са 
за кан ди да ту ре. То је било пре три 
неде ље када су се ску пља ли пот пи си. 
Ови бро је ви гово ре коли ко је резул тат 
добар и коли ко су гра ђа ни, по тре ћи 
пут, задо вољ ни начи ном на који се 
реша ва ју локал ни про бле ми, рекао је 
Ста ни шић. 

Он је додао да су на овим избо ри ма 

уче ство ва ли како пред став ни ци вла сти 
тако и пред став ни ци опо зи ци је, на 
дирек тан или инди рек тан начин.

– Сви су уче ство ва ли и ми сма тра мо 
да је добро има ти кон ку рен ци ју и раду
је мо се кад има мо про тив кан ди да те. 
Тамо где смо има ли про тив кан ди да те 
већа је била изла зност, а наши људи 
додат но ради ли и оства ри ли још боље 
резул та те. На поли тич кој сце ни у Срем
ској Митро ви ци посто је одре ђе не гру пе 
које се пред ста вља ју као опо зи ци о не. 
Они као бој ко ту ју избо ре. Међу тим, 
чиње ни це поби ја ју ту тезу. Пред став ни
ци опо зи ци о не гру пе гра ђа на који уче
ству ју у раду локал не скуп шти не су 
дали сво је пред став ни ке у избор ној 
коми си ји, у свим бирач ким одбо ри ма. 
Они су уче ство ва ли у избо ри ма тако 
што су њихо ви кон тро ло ри уче ство ва
ли у избор ном про це су. Са разним 
„саоп ште њи ма и ста во ви ма“ изла зи ли 
су у јав но сти и гово ри ли како не уче

ству ју на избо ри ма, али су на њима 
сва ка ко уче ство ва ли. Имам ути сак да 
се на избо ри ма, као и у реша ва њу 
локал них про бле ма уче ству је само 
онда када је тај рад пла ће н, а када тре
ба волон тер ски ради ти, онда је то про
блем. При мер су сви ови људи, 172 
чове ка који су про шли у саве те месних 
зајед ни ца нема ју награ де за то, али 
зато чла но ви избор не коми си је јесу 
има ли награ ду и ми то не спо ри мо, 
само гово ри мо шта је исти на. Захва лио 
бих се гра ђа ни ма Срем ске Митро ви це 
који су не само сада, него и у свих неко
ли ко избор них циклу са уна зад, пока за
ли одго вор ност и пре по зна ли који су то 
про јек ти у гра ду ура ђе ни, кори стим 
при ли ку да поме нем: базен, под во
жњак, пане ле за одбра ну од попла ва, 
пут кроз Лаћа рак...  Ако тако наста ви мо 
ја се надам да ћемо се слич ним пору
ка ма обра ћа ти јав но сти и убу ду ће, 
рекао је Дми тар Ста ни шић. К. В.

Дмитар Станишић



1318. AVGUST 2021.        M NOVINEОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Рекон струк ци ја тере на
Поче ли су радо ви на рекон струк

ци ји отво ре ног спорт ског тере на у 
цен тру Инђи је, код Основ не шко ле 

„Петар Кочић“. Зајед нич ким сред стви
ма Покра јин ског секре та ри ја та за спорт 
и омла ди ну и Општи не Инђи ја спорт ски 
терен ће доби ти нове голо ве, кошар ка
шке кон струк ци је и биће поста вље на 
савре ме на мул ти функ ци о нал на под ло
га. Поред поме ну тих радо ва, биће обно
вље не и бетон ске три би не на који ма ће 
бити поста вље не пла стич не сто ли ца. 
Након завр шет ка радо ва, терен код шко
ле биће и огра ђен.

Како је рани је иста као пред сед ник 
Општи не Инђи је Вла ди мир Гак, про је
кат је вре дан око шест мили о на дина ра 
од чега је поло ви ну обез бе дио ресор ни 
Покра јин ски секре та ри јат, а дру гу поло
ви ну локал на само у пра ва.

– Као што смо и обе ћа ли сви спорт ски 
тере ни на тери то ри ји општи не Инђи ја 
који ма је нео п ход на ком плет на сана ци ја 
биће пот пу но рекон стру и са ни. Један од 

њих је и терен код Основ не шко ле „Петар 
Кочић“, који ће доби ти сасвим нов изглед 
и биће мно го функ ци о нал ни ји иста као је 
Гак и додао да је у пита њу пети отво ре

ни терен на тери то ри ји општи не Инђи је, 
који ће бити у пот пу но сти обно вљен до 
почет ка нове школ ске годи не.

М.Ђ.

Терен код Основ не шко ле „Петар Кочић“

ОБНО ВА ПУТА НОВИ СЛАН КА МЕН 
– СУР ДУК

Реше ње
више го ди шњег
про бле ма

У току је обно ва део ни це пута изме ђу 
Новог Слан ка ме на и Сур ду ка. Како је иста
као пред сед ник Општи не Инђи је Вла ди
мир Гак на послед њем састан ку Систе ма 
48,  за неко ли ко неде ља биће у пот пу но сти 
завр ше ни сви радо ви. У току су радо ви на 
поста вља њу там по на, а након тога сле ди 
асфал ти ра ње.

– Дужи на део ни це која тер то ри јал но 
при па да нашој општи ни је 5,5 кило ме та
ра. Нај ви ше га кори сте воћа ри, узи ма ју ћи 
у обзир да поред пута посто је хлад ња че 
и заса ди раз ли чи тих сор ти воћа. Тако ђе, 
ова део ни ца је вео ма бит на јер пред ста
вља и нај бли жу сао бра ћај ну везу изме
ђу општи не Ста ри Пазо ва и Спе ци јал не 
бол ни це „Др Бори во је Гња тић“ у Ста ром 
Слан ка ме ну  обја снио је Гак.

Он је додао да се дуго годи на чека ло на 
рекон струк ци ју овог пута који је зна ча јан за 
даљи раз вој тури зма у том делу инђиј ске 
општи не.

– Асфал ти ра њем ове сао бра ћај ни це 
реши ће мо дуго го ди шњи про блем. При 
одла сци ма у Нови Слан ка мен, ста нов ни ци 
су ме често пита ли када ће овај пут бити 
рекон стру и сан и, ето, поче ли су радо ви. 
Надам се да су задо вољ ни што ће конач но 
доби ти још јед ну нову део ни цу која је дуго 
била у нај го рем ста њу у нашој општи ни 
иста као је пред сед ник Општи не, под се ћа
ју ћи да је у про те клих пет годи на ква ли тет 
пут не мре же више стру ко побољ шан инве
сти ци ја ма од  пре ко 15 мили о на евра. М.Ђ.

Општи на Инђи ја обез бе ди ла је сред
ства за купо ви ну коса чи це која је 12. 
авгу ста уру че на пред став ни ци ма Фуд
бал ског клу ба „Борац“ из Јар ко ва ца. 
Коса чи цу и неко ли ко лоп ти је пре дао 
пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак. 
Пред став ни ци ФК „Борац“ захва ли ли 
су се на покло ну, иста кав ши да је коше
ње један од нај ва жни јих посло ва у одр
жа ва њу тере на. 

– До сада смо има ли доста про бле
ма у одр жа ва њу фуд бал ског тере на, а 
са новом коса чи цом све ће бити мно го 
лак ше  иста као је Павле Пенов, пред
сед ник ФК „Борац“ и додао да поред 

првог тима има ју и три де сет мали ша
на, који тре ни ра ју фуд бал.

Поред коса чи це и лоп ти, Фуд бал
ски клуб „Борац“ је недав но од Саве
за спор то ва општи не Инђи ја добио и 
спорт ску опре му за мла ђе кате го ри је.

– Поред тога што ће терен изгле да
ти мно го леп ше, вео ма нам је важно да 
се вели ки број деце у Јар ков ци ма бави 
спо р том. Види мо да их има пуно, што 
нас посеб но раду је иста као је пред
сед ник Општи не Вла ди мир Гак и додао 
за крај да је у пла ну и поста вља ње 
рефлек то ра на тере ну.

М.Ђ.

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“

Владимир Гак у посети ФК „Борац“ 

ЈАР КОВ ЦИ

Коса чи ца за
фуд бал ски клуб
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РАДИ О НИ ЦЕ У СТА РО ПА ЗО ВАЧ КОМ ЦЕН ТРУ ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД 

„Учи мо за живот“
У Цен тру за соци јал ни рад у Ста рој 

Пазо ви у току је реа ли за ци ја про
јек та „Учи мо за живот“. Реч ј е 

о про јек ту, који је подр жао Покра јин
ски секре та ри јат за соци јал на пита ња у 
циљу подр шке пру жа о ци ма поро дич ног 
сме шта ја за децу и мла де и адо ле сцен
ти ма у хра ни тељ ским поро ди ца ма.

„Учи мо за живот“ је наме њен хра ни

те љи ма и деци као подр шка првен стве
но адо ле сцен ти ма узра ста од 13 до 18 
годи на. Тра ја ће до новем бра, а води те
љи обу ке за две гру пе са око 20 уче сни ка 
су струч ни сарад ни ци Саве то ва ли шта за 
брак и поро ди цу при Цен тру за соци јал
ни.

–При ме ти ли да деца у хра ни тељ ству 
има ју поте шко ће у пона ша њу и изра жа

ва њу емо ци ја. Сто га ће се орга ни зо ва
ти ради о ни це како бисмо их нау чи ли да 
дођу до здра вих емо ци ја, да кон тро ли шу 
емо ци је, пре по зна ју емо ци је које су пато
ло шке и које им ште те. Тако ђе, на ради о
ни ца ма ће нау чи ти као и како да се боље 
укло пе у соци јал ној  и школ ској сре ди
ни, као и како да хра ни те љи раз у ме ју 
те њихо ве емо ци је, рекла је Алек сан дра 
Мар ја но вић, пси хо лог – пси хо те ра пе ут у 
Цен тру за соци јал ни рад Ста ра Пазо ва.

Адо ле сцен ци ја је вре ме одра ста ња 
које је вео ма тешко за мла дог чове ка, 
када он себи поста вља мно га пита ња,  
тра жи себе и због тога често дово ди у 
непри јат ну ситу а ци ју и саме ста ра те ље, 
али то су про бле ми који се поја вља ју и 
у био ло шким поро ди ца ма код одра ста ња 
деце.

– То ће све да про ђе, они мора ју да 
нау че како да се носе са тим, како да 
се избо ре. Живи мо у брзо, и зах тев ном 
вре ме ну, те је вео ма важно да се нау че 
соци јал не вешти не, дода ла је Алек сан
дра Мар ја но вић. 

 Зден ка Кожик

СТО ПА МА НАШИХ ПРЕ ДА КА

Нај бо љи ста ро па зо вач ки
уче ни ци одла зе на Крф
Општи на Ста ра Пазо ва и Патри јар

ши ја Срп ске пра во слав не цркве 
воде нову гене ра ци ју пазо вач

ких нај бо љих ђака на лето ва ње на грч
ко остр во Крф.  Тим пово дом у згра ди 
Општи не, 12. авгу ста је  одр жан   сусрет 
са нај бо љим уче ни ци ма и орга ни за то ри
ма  у вези са дого во ром  и при пре ма ма 
за  одла зак 22. авгу ста. 

Нај бо љи уче ни ци ста ро па зо вач ких 
основ них шко ла ће тако и ове годи не  
део лет њег рас пу ста про ве сти на Крфу, 
где ће се упо зна ти са начи ном живо та 
наших пре да ка уче сни ка у Првом свет
ском рату. Путо ва ње је награ да за њихов 
труд у току шко ло ва ња и одли чан успех, 
а ове годи не зајед но путу ју уче ни ци гене
ра ци је у про шлој и овој школ ској годи ни.

Бора вак на Крфу је део про јек та „Сто
па ма наших пре да ка“ покре нут   2012. 
годи не захва љу ју ћи  сарад њи Патри
јар ши је Срп ске Пра во слав не Цркве и  
Општи не Ста ра Пазо ва, која га подр
жа ва,  а  реа ли зу је га  зва нич но гла си
ло Срп ске Пра во слав не Цркве за децу 
„Све то сав ско звон це“.   У току прет ход
них  годи на бора ве ћи у кам пу,  деца су 
поред дру же ња и упо зна ва ња исто ри је 
Грч ке, ујед но ради ла на чишће њу спо
ме ни ка, обе ле жа ва њу ста за које воде до 
њих и так ово остр во зна чај но за исто ри ју 
учи ни ла видљи ви јим, чуло се на при је му 
пред ово го ди шњи одла зак.

– Вели ка је част виде ти нај бо ље уче
ни ке. На овај начин жели мо да децу  нау
чи мо шта тре ба да раде и које су њихо ве 

оба ве зе. Међу тим, вре ме ном схва та мо 
да они све то сами зна ју и осе ћа ју јер 
су лепо вас пи та ни и да ће борав ком на 
Крфу про на ћи у себи све оно што ни 
сами нису зна ли да има ју. Није важно 
које су народ но сти и којој вери при па да
ју, на Крфу је бла го чове чан ства нешто 
што је теко ви на чове чан ства и бор ба 
про тив зла, рекао је Дими три је Сти кић, 
из Патри јар ши је СПЦ, орга ни за тор путо
ва ња.

Пред сед ник општи не Ђор ђе Ради но
вић је рекао да је поно сан на овај про
је кат, који се реа ли зу је од 2012. Годи не.

– Сле де ће годи не ће бити 10 годи
на како сва ке годи не да наши нај бо љи 

уче ни ци путу ју на Крф. Пла ни ра мо да 
тамо изгра ди мо камп, а Општи на Ста ра 
Пазо ва ће увек бити ту да овај про је кат 
подр жи финан сиј ски. Заи ста мислим да 
је то јед на лепа сарад ња изме ђу локал
не само у пра ве и цркве, рекао је Ђор ђе 
Ради но вић.

Нај бо љи уче ни ци ће про ћи ста за ма 
сво јих пре да ка од  22. авгу ста до 5. сеп
тем бра, са сво јим вршња ци ма из земље 
и реги о на,  а с обзи ром на то да се про
шле годи не није ишло због пан де ми је 
коро на  виру са,  2021. годи не одла зе 
нау спе шни ји овој, али у у прет ход ној  
школ ској годи ни.

 Зден ка Кожик

Дого вор за одла зак на Крф

Цен тар за соци јал ни рад
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НОВА ПАЗО ВА

Фести вал
занат ског пива

Фести вал занат ског пива, дво днев
на мани фе ста ци ја од општег инте ре са 
за општи ну Ста ра Пазо ва у субо ту  14. 
и неде љу 15. авгу ста, оку пи ла је про
из во ђа че дома ћег пива са  тери то ри је 
те општи не,  али и из оста лих дело ва 
Срби је. На овој мани фе ста ци ји су се 
пред ста ви ли и про из во ђа чи хра не, а 
за музич ки део се побри ну ло неко ли
ко бен до ва. На пла тоу испред позо ри
шне сале Фести вал занат ског пива је 
у 14. авгу ста отво ри ла Мари на Савић, 
заме ни и ца пред сед ни ка Општи не Ста
ра Пазо ва. Орга ни за тор и и гене рал ни 
покро ви тељ је Општи на Ста ра Пазо ва.

Првог дана Фести ва ла, у так ми че
њу у брзом испи ја њу пива побе дио је 
Милан Бати ца, који је кри глу од пола 
литре испио за 7, 98 секун ди, а дру
гог дана је побе ду однео Мар ко Жив
ко вић,  који је пола литре пива попио 
за 4, 08 секун ди. Обо ји ца уче сни ка су 
из Нове Пазо ве. У кате го ри ји жена су 
се при ја ви ле две сестре из Бео гра да 
Љиља на и Биља на Пајић. 

Фести вал пива је био и хума ни тар
ног карaк тера и овом при ли ком је за 
лече ње  Сте фа на Субо ти ћа при ку
пље но 40.350 дина ра.  З. К.

ХУМА НИ ТАР НИ БАЗАР

Сви за Сте фа на
На хума ни тар ном база ру, који је 

15. авгу ста  одр жан у Ста рој Пазо
ви за Сте фа на Субо ти ћа  ску пље но 
је укуп но 347.110 дина ра, 350 евра 
и 100 дола ра.  Орга ни за то ри су изу
зет но задо вољ ни одзи вом изла га ча, 
уче сни ка овог хума ни тар ног дога ђа ја. 
Међу њима су били поје дин ци, фир ме, 
удру же ња, који су пред ста ви ли дома
ће про из во де и руч не радо ве. Музи
ча ра су дали вели ки допри нос како би 
помо гли овом два де сет тро го ди шња ку 
из Беле ги ша, који болу је од леу ке ми
је и коме се након прет ход не тера пи

је, болест вра ти ла у малом про цен ту. 
До пот пу ног изле че ња, Сте фа ну је 
потреб но 400.000 евра.  Сва ко ко жели 
да помог не, може да поша ље и СМС 
садр жи не 360 на 3030. З. К.

СТА РА ПАЗО ВА

Сан ски сабор

На расад ни ку Брест у Ста рој Пазо ви  
15. авгу ста је  одр жан 14. Сан ски збор.  
Од  10 часо ва су поче ла спорт ска над
ме та ња, а након тога је усле дио  кул
тур но – умет нич ки про грам у окви ру 
којег су  насту пи ли Кра ји шка гру па из 
Жити шта, певач ке гру пе и ансам бли 
кул тур но  умет нич ких дру шта ва из 
Вој ке, Нових Бано ва ца, Инђи је, Град
ски там бу ра шки орке стар из Ста ре 
Пазо ве и дома ћи ни, Удру же ње гра ђа
на Сана из Ста ре Пазо ве. Попод не је 
било резер ви са но за сабо ро ва ње. 

Циљ ове мани фе ста ци је је очу ва ње 
тра ди ци је, оби ча ја и кул ту ре општи не 
Сан ског Моста и окру же ња. Орга ни за
тор је У Сана, а гене рал ни покро ви тељ 
Општи на Ста ра Пазо ва. 

Нај у спе шни ји так ми ча ри у спорт ским 
над ме та њи ма су се одре кли сво је нов
ча не награ де у корист Хума ни тар ног 
удру же ња Нико ла Вули но вић – Загр ли 
срцем. З. К.

КЊИ ЖЕВ НО ВЕЧЕ

При руч ник за
путо ва ња по Срби ји  

У четвр так, 12. авгу ста  у Новој Пазо
ви  је пред ста вље на дру га публи ка ци је 
Дани је ле Сла дић из овог места При
руч ник за путо ва ња по Срби ји.  Дани
је ла Сла дић је тури змо лог,  и иако је 
ово књи га из доме на струч не лите
ра ту ре, она је на роман ти чан начин 
опи са ла  Срби ју и њене лепо те, а из 
сва ког њеног пре де ла. Поред фото
гра фи ја и опи са места, доно си живот
не при че људи из тих кра је ва, а како 
је сама рекла на про мо ци ји, нај ве ћа 
инспи ра ци ја јој је било небо у очи ма 
тих људи. Моде ра тор вече ри је била 
Љиља на Секи мић, библи о те кар, о 
књи зи је гово ри ла Ива на Ђало вић, 
лого пед, а одлом ке чита ла Мари ја 
Мом чи ло вић Вуч ко вић, библи о те кар, 
док се за музич ки део вече ри поста рао 
музи чар Алек сан дар Ђор ђе вић. Орга
ни за то ри књи жев не вече ри, која је иза
зва ла вели ко инте ре со ва ње чита лач ке 
публи ке, у при јат ном амби јен ту ресто
ра на „Ста ро место“, били су Библи о те
ка „Петро вић Његош“ из Нове Пазо ве и 
Цен тар за кул ту ру Ста ра Пазо ва. З. К.

АКЦИ ЈА ЈКП „ЧИСТО ЋА“ И ЈКП 
„ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

Дез ин фи ко ван 
про стор око
кон теј не ра

У скло пу акци је чишће ња под зем них 
кон теј не ра, ЈКП „Чисто ћа“ је уз помоћ  
ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја” Ста ра 
Пазо ва, у прет ход них неко ли ко дана, 
опра ло и дез ин фи ко ва ло про стор око 
под зем них кон теј не ра. Одр жа ва њем 
чистог  про сто ра око кон теј не ра води 
се рачу на о  хиги је ни  живот ног про
сто ра и сма њу је се могућ ност шире ња 
зара зних боле сти, а  исто вре ме но се  
спре ча ва шире ње непри јат ног мири
са. Опра ни су сви полу под зем ни кон
теј не ри на тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва, а са ова квим акци ја ма ће се 
наста ви ти и у наред ном пери о ду.  З. К.

Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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МУЗЕЈ СРЕ МА

Митро ви ца ће добити
архе о ло шки парк
У окви ру мани фе ста

ци је „Лето у Музе ју 
Сре ма“ у Лапи да ри

ју му 11. авгу ста одр жа на је 
пре зен та ци ја међу на род ног 
европ ског про јек та „Arche
o da nu be” у којем уче ству је 
Музеј Сре ма. Про је кат се 
одно си на архе о ло ги ју, раз
вој гра да и тури зам. Након 
завр шет ка про јек та, биће 
фор ми ран архе о ло шки парк 
у град ској сре ди ни. Про је
кат су пред ста ви ли Андри ја 
Попо вић, дирек тор Музе ја 
Сре ма, Ненад Рад ма но вић 
исто ри чар и кустос, Јасми на 
Дави до вић, музеј ски савет
ник и архе о лог, и Сло бо
дан Мак сић кому ни ка ци о ни 
мена џер. Андри ја Попо вић 
је рекао да је про је кат вели
ка раз вој на шан са за Музеј 
и град. 

– У пита њу је међу на род
ни про је кат на коме уче ству
је 10 зема ља. Крај њи циљ 
је фор ми ра ње архе о ло шких 
пар ко ва, за сада нам добро 
иде. Тим пред во ђен кусто
сом архе о ло гом Јасми ном 
Дави до вић већ оства ру
је вели ке успе хе, рекао је 
Андри ја Попо вић.

Ненад Рад ма но вић је под
се тио дау Срби ји посто је 
већ два архе о ло шка пар ка 
која беле же вели ке посе

те: Вими на ци јум и Феликс 
Рому ли ја на, одно сно Гам зи
град. 

– Срем ска Митро ви ца 
несум њи во са лока ли те
ти ма Сир ми ју ма има вели
ки тури стич ки потен ци јал. 
Потреб но је укљу чи ти што 
више инсти ту ци ја не само 
локал ну само у пра ву, већ 
и при вред не субјек те, који 
могу има ти одре ђе ни инте
рес око архе о ло шког пар
ка. Потреб но је уве за ти и 

оста ле еле мен те из локал
не само у пра ве, поје дин це, 
заљу бље ни ке у ова кве при
че да би парк постао цели
на. У неким гра до ви ма, у 
окви ру архе о ло шких пар ко
ва орга ни зу ју се фести ва ли, 
мани фе ста ци је, кон цер ти, 
што Срем ска Митро ви ца 
већ има, тако да такве при
че, нама нису непо зна те, 
рекао је Ненад Рад ма но вић.

Јасми на Дави до вић 
музеј ски савет ник архе о лог 

Музе ја Сре ма и про јект ни 
мена џер на про јек ту „Arche
o da nu be” рекла је да су 
архе о ло шки пар ко ви иде ја 
и пону да кул тур ног тури зма 
који ће обје ди ња ва ти све 
лока ли те те, не само пра и
сто риј ске, рим ске, сред њо
ве ков не већ и можда нови је 
исто ри је који могу да пока
жу нешто што је зани мљи
во тури сти ма, а и локал ним 
посе ти о ци ма.

K. Вереш

Пред ста вља ње европ ског про јек та „Arce he o da nu be“

БИБЛИ О ТЕ КА „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“

Про мо ци ја рома на „Транс“
Алек сан дра Ђор ђе вић, аутор ка два 

рома на, песни ки ња, про фе сор ка ита
ли јан ског и енгле ског јези ка, све стра на 
умет ни ца, Митров чан ка са бора ви штем у 
Дизел дор фу, пред ста ви ла је нови роман 
„Транс”10. авгу ста у Библи о те ци „Гли го
ри је Воза ро вић“. Про мо ци ји књи ге при
су ство ва ле су библи о те кар ка Све тла на 
Сабо, Жељ ка Аврић песни ки ња, Јасна 
Арба нас и хор „Аро ди си”. Аутор ка Алек
сан дра Ђор ђе вић је рекла је да је „Транс“ 
дру ги омла дин ски роман, дина ми чан и 
зани мљив чита о ци ма. 

Све тла на Сабо је каза ла да посе ти о
ци добро реа гу ју на нови роман аутор ке 
Алек сан дре Ђор ђе вић и да је Библи о те
ка изне дри ла вели ки број умет ни ка. Тако
ђе, Све тла на Сабо је за сеп тем бар наја
ви ла нове про мо ци је књи га. 

К. В.
Светлана Сабо, Александра Ђорђевић и Жељка Аврић



1718. AVGUST 2021.        M NOVINE

РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Пре да ва ње о про фе со ру 
Бог да ну Раја ко ва цу
Рум ско кул тур но лето 

наста вље но је под се
ћа њем на јед ног од 

хро ни ча ра Руме, про фе со
ра Бог да на Боце Раја ков ца, 
кога се мно ги мало ста ри ји 
Румља ни, сигур но сећа ју.

О Бог да ну Раја ков цу је 
гово рио кустос исто ри чар 
Ђор ђе Бошко вић, а ово пре
да ва ње је одр жа но 10. авгу
ста у лапи да ри ју му Зави
чај ног музе ја, пред број ном 
публи ком. 

– Бог да на Раја ков ца не 
може мо да свр ста мо у нај у жи 
круг зна ме ни тих Румља на, 
какви су нека да били Ата на
си је Стој ко вић или Кон стан
тин Бог да но вић у про шло
сти, али је он сигур но сво јим 
делом оста вио неиз бри сив 
траг у рум ској кул ту ри у дру
гој поло ви ни 20. века – каже 
Ђор ђе Бошко вић. 

Пожи вев ши дуго, Раја
ко вац је живео у неко ли ко 
држа ва које су се сме њи ва ле 
на овим про сто ри ма  рођен 
је у Хаб збур шкој монар хи
ји1907. годи не у Руми, живео 
је, радио и шко ло вао се у Кра
ље ви ни Југо сла ви ји, а после 
рата у СФРЈ био је про фе сор 
исто ри је умет но сти, вио ли не, 
бавио се публи ци сти ком и 
пре во ди ла штвом, али је био 
и хро ни чар Руме. То су само 
нека од зани ма ња и инте ре
со ва ња које је имао.

Пре да ва ње је има ло за 
циљ да Румља не упо зна са 
њего вим бога тим живо том и 

радом, који је непо знат већи
ни њего вих сугра ђа на.

Бог дан Раја ко вац је сво је
вре ме но био и кустос у Зави
чај ном музе ју. 

– После њего ве смр ти, 
Зави чај ни музеј је пре у зео 
њего ву зао став шти ну са око 
350 књи га, број ним доку
мен ти ма који су зна чај ни за 
про шлост Руме, али  и вели
ку збир ку при ват них доку
ме на та и пред ме та. Упра во 
та при ват на доку мен та ци ја 
ми је била пола зна осно ва 
за ово пре да ва ње – исти че 
Бошко вић.

Инте ре со ва ње за Бог да на 
Раја ков ца се поја ви ло и ван 
Срби је. Бив ши сугра ђа нин 
архи тек та Вла ди мир Мати о
ни, који сада живи у Загре бу, 
позна вао је добро Раја ков ца, 
те је 2012. годи не обја вио 
књи гу о њему. Она се бази
ра на збир ци чла на ка које 
је Бог дан Раја ко вац изме ђу 
1930. и 1940. годи не писао 
у Загре бу за часо пис „Ново 
доба“.

Бог дан Раја ко вац је завр
шио Фило зоф ски факул тет 
у Загре бу, Одсек исто ри је 
умет но сти, али је пре да вао 
и вио ли ну у рум ској Музич кој 
шко ли.

У Руми је наста вио да се 
бави и нови нар ством па је 
био сарад ник Радио Сре ма, 
и раз ли чи тим часо пи си ма је 
писао о исто ри ји Руме, пре 
све га о деша ва њи ма у кул ту
ри, чији је све док био.

Само пре да ва ње о Бог да ну 
Раја ков цу, „деда Боци“, запо
че то је делом из некад попу
лар не еми си је „Варо ша ри је“ 
у којој је он гово рио о исто ри
ји Руме, као њен нај ста ри ји и 
нај бо љи позна ва лац.

После пре да ва ња, сво ја 
сећа ња на про фе со ра Раја
ков ца поде ли ли су нови нар 
Бошко Него ва но вић, који је 
са њим сара ђи вао у радиј
ским еми си ја ма, потом Мар

ко Лош, про фе сор исто ри је, 
као и Мари ја Ста ној чић Сра
ка, која је била њего ва уче
ни ца.

Овим пре да ва њем Зави
чај ни музеј је наста вио и сво
ју миси ју под се ћа ња мла ђих 
Румља на на бога ту исто ри
ју гра да – на зна чај не људе 
који су ту живе ли и ради ли, 
поро ди це које су ути ца ле на 
његов раз вој, као и исто риј
ске спо ме ни ке о који ма се 
мало зна.

У окви ру Кул тур ног лета, 
13. авгу ста је у малој дво ра
ни Кул тур ног цен тра оди гра
на и лут коигра на пред ста ва 
за децу и роди те ље „Добра 
иде ја“.

С. Џаку ла

Бог дан Раја ко вац

Ђор ђе Бошко вић и 
Бра ни сла ва Коње вић

Публи ка на пре да ва њу о Бог да ну Раја ков цу
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ЧАЛ МА

Базар тра ди ци је
„Базар тра ди ци је“ одр жан 

је 14. авгу ста у орга ни за ци ји 
Удру же ња жена „Жен ски свет“ 
и спорт ског удру же ња „Спор
ти кус КС“ уз подр шку Гра да 
Срем ска Митро ви ца. Дога ђају 
су при су ство ва ли број ни посе
ти о ци  и так ми чари у кува њу 
котли ћа и више бо ју. Орга ни зо
ва но је и спо рт ско так ми че ње 
за децу која су могла да ужи
ва ју уз ани ма то ре и пред ста ву 
„Пепа Пра се у Сир ми ју му“, а 
сво је тра ди ци о нал не про из во
де пред ста ви ло је и неко ли ко 
удру же ња жена.

Бори слав Бабић, пред сед
ник Месне зајед ни це Чал ма 
рекао је да је инте ре со ва ње 
за так ми че ње било вели ко.

– Ове годи не има мо два де
се так еки па које су се при ја
ви ле за так ми че ње у кува њу 
котли ћа, има мо и уче сни ке у 
више бо ју, ско ку у даљ. Поред 
про гра ма за ста ри је, орга
ни зо ван је разно вр стан про
грам за децу. Про шле годи не, 
због пан де ми је нисмо могли 
да одр жи мо мани фе ста ци ју, 
али смо зато ове годи не све 
надок на ди ли. Посе ће но је и 
ако је сезо на годи шњих одмо
ра, лепо је и нада мо се да 
ће сле де ће годи не бити још 

више так ми ча ра и посе ти ла
ца, рекао је Бори слав Бабић.

Јања Вука но вић из Удру же
ња жена „Жен ски свет“ каза
ла је да радо посе ћу ју база ре 
како би изло жи ли сво је дома
ће про из во де. 

– Задо вољ ни смо орга ни за
ци јом, ово је четвр та годи на 
како изла же мо сво је про из
во де руч не изра де. Шије мо, 
везе мо, дру жи мо се, а уче

ству је мо и на разним хума ни
тар ним дога ђа ји ма, рекла је 
Јања Вука но вић.

Невен ка Весић из Удру же
ња жена „Бин гул ке“ зајед но 
са оста лим чла ни ца ма је при
пре ми ла раз не дома ће спе ци
ја ли те те. 

– Напра ви ле смо про ји це, 
кифле, пите, и кола че, све 
је дома ће и има за сва ког 
по нешто, рекла је Невен ка 
Весић.

Једи на жен ска еки па која 

се при ја ви ла за так ми че ње у 
кува њу котли ћа је „Јоки на еки
па“. Јован ка Цвје тић је била 
глав на кува ри ца за при пре му 
тра ди ци о нал ног јела.

– Има нас тро је у еки пи и 
први пут се так ми чи мо зајед
но. Нај ви ше смо се при ја ви
ле ради дру же ња и борав ка у 
при ро ди. За при пре му котли
ћа нај бит ни ја је воља, дода ла 
је Јован ка Цви је тић. 

К. Вереш
Б. Туца ко вић

Јања Вука но вић

Невен ка Весић Јован ка Цвје тић

Так ми че ње у кува њу котли ћаДечи ја пред ста ва „Пепа Пра се у Сир ми ју му“

Бори слав Бабић
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EРДЕВИЧКА ЈЕЗЕ РА

Одмор за тело и дух

Језе ро Бру је је јед но од 
два вештач ка језе ра у 
бли зи ни срем ског села 

Ерде вик, доста je мaње 
од вештач ке аку му ла ци је 
Моха рач, али је под јед на ко 
лепо и зани мљи во. Језе ро 
Бру је, дугач ко је око један 
кило ме тар, а има про сеч ну 
дуби ну од 3,5 метра. Посе
ти о це при вла чи  чиста вода, 
која је при год на за пли ва ње 
у лет њем пери о ду.У воду 
се може ула зи ти са уре ђе
не трав на те оба ле или са 
бра не. Посто ји већи број 
дрве них клу па и сто ло ва 
за пик ник, како око самог 
језе ра, тако и у обли жњим 
шумар ци ма. Око целог језе
ра, кру жи асфалт ни пут, 
тако да при ступ оба ли није 
про бле ма ти чан. За посе ти

о це који воле да бора ве у 
при ро ди, посто ји низ погод
них места за рошти ља ње и 
кам по ва ње. Због сво јих при
род них лепо та, језе ро и ово 
лето посе ћу ју мно ги купа чи. 
Један од њих је и Миро слав 
Фодо ра из Ерде ви ка. 

– Дола зим на језе ро сва
ке годи не. При ме ћу јем да 
је у одно су на рани је оба ла 
уре ђе ни ја, али је сва ка ко да 
тре ба још уре ди ти. Волим да 
пли вам, осим што је топла, 
вода је изу зет но леко ви та за 
раз не кожне боле сти. Тако
ђе, ужи вам у одмо ру и при
ро ди која ме окру жу је, рекао 
је Миро слав Фодо ра.

Сте ва Хоси јер, иско ри
стио је лепо вре ме и посе
тио позна то Ерде вич ко језе
ро.

– Дола зим када је лепо 
вре ме, на купа ње, вода је 
добра. Обич но дођем са 
супру гом, некад се про ше
та мо па сед не мо у хлад да 
се одмри мо, то нам при ја, 
рекао је Сте во Хоси јер

Радо слав Субо тић каже 
да пре ко лета сва ко днев но 
дола зи на језе ро.

Обич но дођем са супр гом 
и уну ци ма. Викен дом језе ро 
нај ви ше посе ћу ју мешта ни, 
али сам при ме тио да буде 
и Митров ча на. Ина че сам 
са мешта ни ма уче ство вао 
у разним акци ја ма уре ђе ња 
пла же. Напра ви ли смо клу
пе и каби не за пре свла че
ње, посу ли шљу нак и оста
ло што смо могли, дода је 
Радо слав Субо тић. 

Ерде ви ча ни радо оби ла зе 

и вештач ко језе ро Моха рач 
које је повр ши не око 60 хек
та ра, дугач ко је 2,5 кило ме
тра и про сеч не шири не 400 
мета ра. Осим што је пре по
зна тљи во по вели чи ни, језе
ро је и пра ви рај за рибо лов
це и љуби те ље при ро де. 
Тако ђе, на кра ју асфалт ног 
пута који води поред језе
ра Бру је, на почет ку шуме, 
нала зи се извор Бања. 
Тешко је дефи ни са ти у коју 
кате го ри ју спа да Бања, 
одно сно Рим ско купа ти ло, 
како га неки зову, пошто је 
током годи на мења ло сво ју 
наме ну. Нека да су се у њему 
лечи ли рим ски леги о на ри 
тер мо ми не рал ном водом, а 
на лока ли те ту Бања Кули
на про на ђе ни су и оста ци 
купа ти ла и одвод них цеви 
које су, како кажу, води ле 
чак до Срем ске Митро ви це 
(Сир ми ју ма). Вода изви ре 
са свих стра на. Рани је се 
могла пити, а сада не посто
ји уре ђен при лаз изво ри шту 
па вода одла зи низ канал. 
Под зем ни изво ри се нала
зе на дру гом кра ју базе на, 
а пре лив фор ми ра пото чић 
који пак пуни језе ро Бру
је. Вода и даље има добар 
мине рал ни састав и садр жи 
доста јода и сум по ра. Људи 
кажу да лечи екце ме, одно
сно кожне боле сти. 

К. Вереш
Фото: Б. Туца ко вић

Миро слав Фодо ра Радо слав Субо тићСте ва Хоси јер

Медијски пројекат „Шид општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПОЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА У РУМИ

Навод ња ва ње заса да
би тре ба ло да буде оба ве зно
Дуго, вре ло и сушно лето, какво је 

сада, покре ће тему навод ња ва ња 
биља ка, како би се сачу ва ле од 

суше. 
 У нашој земљи навод ња ва ње више

го ди шњих заса да би тре ба ло да буде 
оба ве зно, јер је суша поста ла редов на 
поја ва и све више ути че на сма ње ње 
при но са и ква ли тет пло до ва. Сма тра се 
да је 600 мили ме та ра годи шњих пада ви
на, са добрим рас по ре дом, мини мум за 
успе шно гаје ње воћа и вино ве лозе. У 
рејо ни ма са мањим пада ви на ма тре ба 
пла ни ра ти уво ђе ње систе ма за навод ња
ва ње – каже Лазар Кље шта но вић, струч
ни сарад ник у Пољо при вред ној струч ној 
слу жби Рума. 

Недо ста так воде у почет ку веге та ци је 
нега тив но се одра жа ва на пораст биља ка 
и лишћа, цве та ње је сла би је, јер опа да ју 
цвет ни заме ци. 

Са дру ге стра не, мањак воде у дру
гом делу веге та ци је ути че на пре вре ме
но  сазре ва ње и опа да ње пло до ва, лоше 
фор ми ра ње цвет них заме та ка и ста ре ње 
и опа да ње лишћа што реме ти фото син
те зу и наку пља ње хра ни ва, па воћ ке у 
лошој кон ди ци ји ула зе у зим ски пери од.

Биљ ка ма  је потреб но обез бе ди ти лако 
при сту пач ну воду у зони актив не ризос
фе ре током пери о да  веге та ци је. 

Режим навод ња ва ња одре ђу је се пре
ма вла жно сти земљи шта, ста њу биља ка, 
кри тич ним пери о ди ма за воду, спољ ним 
про ме на ма и физи о ло шким пока за те љи
ма.

Тако ђе, тре ба да обез бе ди ти опти

мал ну вла жност у зони ризос фе ре, а за  
струч но дози ра ње воде потреб но је при 
сва ком навод ња ва њу пра вил но одре ди ти 
нор му и поче так навод ња ва ња.

За лак ша, песко ви та земљи шта потреб
на је мања нор ма навод ња ва ња него за 
тежа, гли но ви та земљи шта. Међу тим, 
песко ви та земљи шта тре ба чешће навод
ња ва ти, јер је биљ ка ма потреб на јед на ка 
коли чи на воде, без обзи ра на тип земљи
шта на којем се узга ја ју.

Дуби на вла же ња при навод ња ва њу за 
јабу ку, бре скву и кру шку је од 40 до 55 
цен ти ме та ра. 

– Режим навод ња ва ња зави си од кри

тич них фаза раз во ја воћа у одно су на 
воду. Прво је десет дана после цве та
ња, ако је про ле ће сушно а зима била са 
мало пада ви на. Дру го је у пери о ду нај ве
ћег пора ста веге та тив них орга на, тре ће 
почет ком осмог месе ца, за пораст пло
до ва, док се четвр то при ме њу је само код 
сор ти јабу ка и кру ша ка за зим ску потро
шњу, али се оба вља од 25 до 30 дана пре 
бер бе – саве ту је Лазар Кљеп шта но вић.

Нај за сту пље ни је навод ња ва ње код 
нас је навод ња ва ње „кап по кап“. Тако ђе, 
пре по ру чу је се хемиј ска и бак те ри о ло шка 
ана ли за воде сва ке три годи не.

С. Џаку ла

Навод ња ва ње воћа ка

ШЕЋЕР НА РЕПА ЗА САДА У ДОБРОМ СТА ЊУ

Нео п ход на зашти та од цер ко спо ре
Шећер ној репи је за раз вој потреб

но доста вла ге, које у земљи шту 
још има мало након јул ских обил

них пада ви на, а понов ни талас висо ких 
тем пе ра ту ра може оста ви ти после ди
це.  У наред них месец дана, до вађе ња, 
нај ва жни је је сачу ва ти је од боле сти, 

првен стве но цер ко спо ре, про тив које се 
на неким пар це ла ма у ста ро па зо вач ким 
ата ри ма репа прска већ четвр ти пут.

– Тре нут но нај ве ћи про блем је цер ко
спо ра. Нама је нај бит ни је да сачу ва мо 
лисну масу од боле сти. Репа сада тре ба 
да буде сачу ва на како би се наго ми лао 

шећер, а наше је да ура ди мо све што 
тре ба по пита њу зашти те, рекао је  Злат
ко Пје тло вић, агро ном.

Тако ђе, ових дана у Земљо рад нич
кој задру зи „Агро пром“ у Ста рој Пазо ви, 
сезон ски рад ни ци су анга жо ва ни на про
ре ђи ва њу лет њег коро ва. У соп стве ној 
про из вод њи ова земљо рад нич ка задру га 
има 700 хек та ра под слат ким  коре ном, 
што је више у одно су на прет ход ну годи
ну, али њихо ви коо пе ран ти су пре по ло
ви ли повр ши не и шећер ну репу сеја ли на 
око 80 хек та ра.

– Репа је нај зах тев ни ја кул ту ра, око ње 
током целе годи не има посла, што про
тив коро ва, што про тив боле сти. Фак тич
ки од сетве до вађе ња увек има нешто да 
се ради, додао је Злат ко Пје тло вић.

Инте ре со ва ње инди ви ду ал них пољо
при вред ни ка се за шећер ну репу из годи
не у годи ну сма њу је како због усло ва 
узго ја, тако и због ниске откуп не цене, 
због чега се ради је одлу чу ју за сун цо крет 
или куку руз. З. К.
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ТКАЊЕ НА РАЗБОЈУ

Чува ри тра ди ци је
Тка ње на раз бо ју спа да у један од 

нај ра спро стра ње ни јих зана та 
наше кул тур не башти не. Ско ро 

сва ка кућа у про шло сти је има ла раз
бој за тка ње и ско ро све жене су зна ле 
тај не овог зана та, па се зато може 
рећи да тка ње на раз бо ју спа да у жен
ске зана те, који се пре но си са коле на 
на коле но. Мир ја на Петро вић, каже да 
је брзо савла да ла тех ни ке тка ња, и да 
радо кори сти сло бод но вре ме како би 
се посве ти ла изра ди о дре ђе ног одев
ног пред ме та. 

– Тка ње је вео ма ста ри знат, који 
сам изу чи ла од при ја те љи це Неве не. 
За одев не пред ме те које ткам кори
стим при род не мате ри ја ле вуну и 
памук, а радо бирам и све тле ведре 
боје. По мом мишље њу, тка ње може 
бити врло зани мљи во, кре а тив но и 
поуч но, а сва ка ко и испла ти во. Актив
на сам у обу ча ва њу мла ђих гене ра ци
ја које желе да савла да ју тех ни ке тка
ња, каже Мир ја на Петро вић.

Тка ле су се углав ном про стир ке за 

кућу, ћили ми, покри ва чи, пре кри ва чи, 
заве се, губе ри, сла ма ри це, пре кри ва
чи за колев ке, зид ња ци, тка ни не за 
изра ду одев них пред ме та, раз не врсте 

посте љи на и ско ро све што је било 
потреб но јед ном дома ћин ству у то 
вре ме. Неве на Нико лић, бави се тка
њем дуги низ годи на и како каже радо 
се сећа, детињ ства, и куће коју су кра
си ли руч ни радо ви. 

– Са ста рим зана ти ма који под ра зу
ме ва ју руч ни рад, сусре ла сам се још 
као мала, јер се у нашој кући сва ке 
зиме тка ло, тако да сам већи ну ства ри 
нау чи ла од мај ке, тога се нај ви ше 
сећам. Када сам оти шла у пен зи ју, 
наба ви ла сам раз бој, нео п хо дан за 
рад. Волим да радим и да ткам, до 
сада сам пра ви ла огр та че, заве се, 
шале ве и оста ло, дакле сва шта може 
да се тка. Руч ни рад је скуп, да би се 
изра дио одре ђен пред мет потреб но је 
вре ме на и стр пље ња, ула га ња, и 
љуба ви, каже Неве на Нико лић.

К. Вереш

БИДЕР МА ЈЕ РИ И БУКЕ ТИ ОД РУЧ НО РАЂЕ НИХ САПУ НА

Мирисни аранжмани
Дра га на Боро вић из Руме руч но 

изра ђу је мири сне деко ра тив не 
сапу не,који су по све му суде ћи 

несва ки да шњи и тра же ни. Често су 
иде а лан поклон за сва ку при ли ку, а 
како Дра га на каже, пра во је ужи ва ње 
деко ри са ти и изра ђи ва ти их. 

–Првен стве но су ми били зани мљи
ви дома ћи сапу ни од свињ ске масти 
који су се нека да про из во ди ли, међу
тим сам про цес је био комли ко ван. 
Затим сам се заин те ре со ва ла за деко
ра тив не гли це рин ске сапу не. Вре ме
ном сам истра жи ва ла на који начин се 
пра ве, а затим сам наба ви ла и раз не 
калу пе раз ли чи тих моти ва, обли ка и 
вели чи на. Про цес је сам по себи зани
мљив и леп, али и зах те ван. Осно ва 
се пра ви на одре ђе ној тем пе ра ту ри а 
затим се доби је на маса изли ва у калу

пе. Када се изли је у калуп, потреб но 
је одре ђе но вре ме да се осу ши и што 
може тра ја ти до три годи не. Мири си 
су разни, кори сте се етар ска уља, а 
мој фаво рит је сва ка ко лаван да. За 8. 
март сам про да ла мно го сапу на, и хте
ла сам да видим како ће људи на ова
кве про из во де реа го ва ти. Испо ста ви ло 
се да је то испла тив, хоби који волим. У 
пла ну ми је да про из во де про да јем на 
ноћ ним база ри ма који су осим про да је 
и хума ног карак те ра. Моја сна ја је исто 
врло кре а тив на, тако да ми пома же у 
аран жи ра њу про из во да. Цене се кре
ћу од 800 дина ра па нада ље, у зави
сно сти од боје, мири са, и коли чи не. 
Осим сапу на, изра ђу је мо и јасту ке за 
спа ва ње од хељ де, који се кори сте за 
боле сти миши ћа раме на, ста ња након 
озле да вра та и раме на, аст ме и алер

ги је на кућ ну пра ши ну и гри ње, гла во
бо ље, мигре не, неса ни це, и нај ви ше 
про тив хрка ња, садр же меди цин ска 
и тера пе ут ска деј ства, каже  Дра га на 
Боро вић. 

К. Вереш
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Про је кат се реа ли зу је у Пећин ци ма, на кат. парц. 
1785/5, 2114, 2120, 2133, 2100, 1459/2, 1460, 1459/1, 
1442/9, 1445/4, 1444/2, 1443/2, 1442/5, 1442/8, 2093, 
2135/6, 2168 2094 , К.О. Пећин ци, у Прхо ву, на кат. парц. 
2603/2, 2603/1, 4165/1, 4244, 4233, 4249/1, 4232, 3801/2, 
3802/2, 4226/2, 2577, 2607 2530/2 и 4017/1 К.О. Прхо во, у 
Срем ским Миха љев ци ма на кат. парц. 1309/1, 1342/1, 
1309/2, 1309/3, 604/9, 604/10, 604//11, 604/13, 605/4, 606/3, 
606/5, 607/4, 608/4, 1459, 649/2, 1309/4, 1369, 1491, 1426, 
1479, 1425 и 1486 К.О. Срем ски Миха љев ци и Кар лов чи ћу 
на кат. парц. 886, 889, 888 и 890 К.О. Кар лов чић све на 
тери то ри ји општи не Пећин ци. 

Пода ци и доку мен та ци ја из зах те ва носи о ца про јек та 
могу се доби ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ње за при
вре ду, локал ни еко ном ски раз вој, зашти ту живот не сре ди
не и инспек циј ске посло ве Општин ске упра ве општи не 

Пећин ци, Сло бо да на Баји ћа 5, кан це ла ри ја број П/14 у 
пери о ду од 1015 часо ва.

Сви заин те ре со ва ниправ на и физич ка лица могу доста
ви ти сво је мишље ње у писа ној фор ми на адре су Оде ље
ње за при вре ду, локал ни еко ном ски раз вој, зашти ту 
живот не сре ди не и инспек циј ске посло ве Општин ске 
упра ве општи не Пећин ци, у Пећин ци ма Сло бо да на Баји
ћа 5. 

На осно ву под не тог зах те ва, као и мишље ња заин те ре
со ва не јав но сти која су при спе ла закључ но са 30.08.2021. 
годи не Оде ље ње ће одлу чи ти о потре би про це не ути ца
ја на живот ну сре ди ну за про је кат Изград ња дистрибу
тивнog гасо во да МОР 16 bar до при кључ ка на ГМРС 
Пећин ци до МРС за насе ља Срем ски Миха љев ци и 
Кар лов чић, МРС Срем ски Миха љев ци и МРС Кар лов
чић  на живот ну сре ди ну.

Оде ље ње за при вре ду, локал ни еко ном ски раз вој, зашти ту живот не сре ди не и инспек циј ске посло ве Општин ске 
упра ве општи не Пећин ци, на осно ву чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Сл. Гла сник РС”, број 
135/04 и 36/09) обја вљу је 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву о потре би про це не ути ца ја на живот ну сре ди ну

Носи лац про јек та је ЈП „СРБИ ЈА ГАС“ Нови Сад, Народ ног фрон та 12.
Пред мет ни про је кат је Изград ња дистрибу тивнog гасо во да МОР 16 bar до при кључ ка

на ГМРС Пећин ци до МРС за насе ља Срем ски Миха љев ци и Кар лов чић, МРС Срем ски Миха љев ци
и МРС Кар лов чић  на живот ну сре ди ну

КОН ЦЕР ТОМ НОВО САД СКОГ ТАН ГО КВИН ТЕ ТА ОТВО РЕ НО 16. ШИД СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Кла си ка за поче так
У петак, 13. авгу ста, на 

Тргу кул ту ре у Шиду, кон цер
том кла сич не музи ке у изво
ђе њу ново сад ског „Квин те
та тан го“ све ча но отво ре но 
16. Шид ско кул тур но лето. 
Мани фе ста ци ју је отво рио и 
при сут не поздра вио дирек
тор Кул тур но обра зов ног 
цен тра Срђан Мале ше вић.

Шид ско кул тур но лето ће 
тра ја ти до 19. авгу ста. У 
сре ду 18. авгу ста биће одр
жа на „Винар ска ноћ“ као и 
кон цер ти ансам бла „Опус“ 
и там бу ра шког орке стра 
„Госпон там бу ра ши“. За крај, 
на Пре о бра же ње, 19. авгу
ста пла ни ран је кон цер та 
„Ама де ус бен да“ и ватро мет. 

Шесто Деч је кул тур но лето одр жа но је 
током про те клог викен да. На отво ре ном 
тере ну Уста но ве за физич ку кул ту ру и 
спорт ску рекре а ци ју „Пар ти зан“, мали ша
ни су ужи ва ли у пена жур ки, маскен ба лу и 
цир ку су које је за њих орга ни зо вао Савет 
за бри гу о деци уз подр шку Кул тур но обра
зов ног цен тра Шид и Општи не Шид.

Деч је кул тур но лето

„Квин тет тан го“

Публи ка на Тргу кул ту ре у Шиду
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БРЕ СТАЧ

Сећа ње на Зоку

У Бре ста чу је 7. авгу ста 
одр жан четвр ти по реду 
Мемо ри јал ни мото  скуп 
„Сећа ње на Зора на Сто ја
ко ви ћа Зоку“, Бре ста ча ни на 
који је, у три де се тој годи ни 
живо та, настра дао на мото
ци клу у авгу сту 2016. годи
не.

Како нам је рекао Ненад 
Сто ја ко вић, Зокин брат и 
један од орга ни за то ра мото 
 ску па, ове годи не мани фе
ста ци ја је при ву кла око 200 
уче сни ка из бли же и даље 
око ли не.

– Задо вољ ни смо што је 
мото  скуп у Бре ста чу из 
годи не у годи ну све посе ће
ни ји, јер на тај начин чува
мо сећа ње на Зоку, али и 

поди же мо свест о зна ча
ју без бед ног пона ша ња 
мото ци кли ста у сао бра ћа
ју, како би се ова кве тра ге
ди је што ређе дога ђа ле на 
нашим путе ви ма – изја вио 
је Ненад Сто ја ко вић, који 
се захва лио на подр шци у 
орга ни за ци ји мани фе ста
ци је пећи нач кој локал ној 
само у пра ви и Месној зајед
ни ци Бре стач.

Како је већ тра ди ци ја на 
мото ску по ви ма, у попо
днев ним часо ви ма је ули ца
ма Бре ста ча про шао дефи
ле уче сни ка, а у вечер њим 
сати ма бај ке ри и мешта ни 
Бре ста ча су могли да ужи
ва ју у свир ци „Логин бен да“ 
и диџеј насту пу.

Мото  скуп у Брестачу

ФК „ХАЈДУК“ ВИШЊИЋЕВО 

Почела са радом школа фудбала
У Фудбалском клубу „Хај

дук“ из Вишњићева отво
рена је школа фудбала за 
дечаке и девојчице. Тренут
но школу похађа око 30 по
лазника. Како би подржала 
њен рад школе, а с циљем 
промоције спорта међу 
младима Општина Шид је 
поклонила школи фудбала 
неопходну спортску опре
му. Поклоне је полазницима 
уручио генерални секретар 
Спортског савеза општине 
Шид Бранко Новаковић.

Мали фудбалери из Вишњићева

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“

Чети ри меда ље
у Прња во ру

Так ми ча ри Џудо клу ба 
„ЛСК“ из Лаћар ка уче ство
ва ли су на кам пу у Репу би
ци Срп ској у Прња во ру од 
11. до 14. авгу ста.

Послед њег дана кам па 
одр жа но је Међу на род но 
так ми че ње, где је уче ство
ва ло пре ко 400 так ми ча ра 
из девет зема ља.

У вео ма јакој кон ку рен
ци ји так ми ча ри лаћа рач
ког Џудо клу ба су пости гли 
одлич не успе хе и осво ји ли 
чети ри меда ље. На овом 
так ми че њу су уче ство ва ли и 
џуди сти из Црне Горе, Мол
да ви је, Бугар ске, Руму ни је, 
Хрват ске и Босне и Хер це го
ви не. Лаћа рач ки џуди сти су 

оства ри ли сле де ће резул та
те: Стра хи ња Биро вљев је 
осво јио дру го место у кате
го ри ји ста ри ји пио ни ри до 38 
кило гра ма, Урош Анто нић је 
осво јио дру го место у кате
го ри ји каде та до 66 кило
гра ма, Слав ку Лон ча ре ви ћу 
је при па ло тре ће место у 
кате го ри ји мла ђи пио ни ри 
пре ко 60 кило гра ма, Тео до
ра Анто нић је у кате го ри
ји ста ри јих пио нир ки до 44 
кило гра ма осво ји ла тре ће 
место. Дими три је Опа чић је 
у поле тар ци ма до 44 кило
гра ма осво јио тре ће место, 
а Нико ла Пет ко вић у ста ри
јим пио ни ри ма до 46 кило
гра ма пето место.

Џудо клуб „ЛСК“ Лаћарак
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Кућа поро ди це
Ђури чић (Био рац) Пише: 

Алек сан дра Ћирић, 
кустос исто ри чар

У четвр том настав ку наших  тек сто ва веза них за исто ри ју Руме и поро ди це чији су 
чла но ви зна чај но ути ца ли на то у ком ће прав цу да се одви ја раз вој гра да, данас 
гово ри мо о поро ди ци Ђури чић, са надим ком Био рац. И исто ри ја ове поро ди це је 
тесно испре пле те на, као и оних прет ход них, у јед ном вре мен ском пери о ду, са исто
ри јом гра да. Поред низа актив но сти у дру штве ном живо ту и из ове поро ди це дола
зи један од гра до на чел ни ка Руме – Јован Ђури чић. Аутор ка и овог зани мљи вог и 
инфор ма тив ног тек ста је Алек сан дра Ћирић, кустос исто ри чар

ПОЗНА ТЕ РУМ СКЕ ПОРО ДИ ЦЕ И ЊИХО ВЕ КУЋЕ (4)

Сво јом рас ко шном  фаса дом у нај
ве ћој ули ци у гра ду, издва ја се  
про стра на спрат на кућа трго вач ке 

поро ди це Ђури чић/ Био рац. Кућа се 
нала зи у Глав ној ули ци на бро ју 139, 
пре ко пута като лич ке цркве, а гра ђе на је 
око 1900. годи не. Посма тра ју ћи кућу, нај
у пе ча тљи ви је  су две истак ну те импо
зант не деко ра тив но укра ше не нише 
(риза ли та) које се пру жа ју изнад кро ва 
куће. Под је дан ко упе ча тљив  је и  улаз у 
кућу кроз бога то укра ше ни  полу кру жни 
ајнфорт. Са обе стра не ајнфор та се 
нала зе два деко ра тив на  сту ба (пила
ста) у обли ку кари ја ти да, које се визу ел
но надо ве зу ју на носа че бал ко на  изнад 
поме ну тог ула за. Про зо ри су уокви ре ни 

фло рал ним и фигу рал ним моти ви ма 
који кући дају још репре зен та тив ни ји 
изглед. У пери ду после  Дру гог цвет ског 
рата, у овој кући је сме штен Рад нич ки 
уни вер зи тет „Лазар Сава тић Мета лац“,  
а при зе мље је пре у ре ђе но за лока ле. 

Кућу је изгра дио Јован Ђури чић/Био
рац, углед ни рум ски трго вац. Јован је 
рођен у Ири гу 29. јану а ра 1844. годи не. 
Основ ну шко лу је завр шио у Ири гу, док 
је Трго вач ку шко лу учио у Пешти.  Са 
роди те љи ма се 1858. годи не пре се лио у 
Руму. Јован је са  оцем Алек сан дром 
запо чео трго ви ну жита ри ца ма и сто ком. 

Као трго вац сте као је вели ко богат
ство и углед. Годи не 1871. се жени Јеле
ном Лен ком Савић из Кар ло ва ца са 

Јован Ђури чић Био рац

Кућа поро ди це Ђури чић, дру га са леве стра не
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којом је имао сина Алек сан дра.  Као 
бога ти трго вац и посед ник пома гао је 
рад кул тур них и про свет них уста но ва у 
Руми. Био је један је од осни ва ча Рум ске 
ште ди о ни це 1871. годи не, као и  осни вач 
Срп ске бан ке у Загре бу 1895. годи не. 
Јован је био члан Мати це Срп ске у 
Новом Саду од 1866. годи не, али и пред
сед ник  Срп ске пра во слав не цркве не 
општи не. Осим тога, акти ван је  и у 
поли тич ком живо ту Руме, као члан Срп
ске народ не ради кал не стран ке. У пери
о ду од 1884. до 1887. годи не је био гра
до на чел ник Руме. У сво јим поли тич ким 
актив но сти ма је  био  вели ки про тив ник 
свог првог ком ши је Фер ди нан да Ристе

ра. Посеб но је био акти ван у обла сти  
хума ни тар ног рада, па је тако остао 
упам ћен по свом анга жо ва њу у „При
вред ни ку“. Јован је и један је од осни ва
ча овог добро твор ног дру штва које је 
осно ва но 23. сеп тем бра 1897. годи не. 
Иде ја „При вред ни ка“ је била да се сиро
ма шна срп ска деца са села шко лу ју и 
запо шља ва ју у занат ским и трго вин ским 
рад ња ма.

Коли ко је био вели ки добро твор све
до чи и садр жи на њего вог теста мен та. 
Јован Ђури чић Био рац је пре ми нуо 2. 
фебру а ра 1912. годи не. Теста мен том је 
део сво је имо ви не оста вио сину Алек
сан дру а део  имо ви ну у кући у Руми,  

сво јој жени  Лен ки, која је пре ми ну ла 9. 
децем бра 1933. годи не. Одред ба ма 
теста мен та, уко ли ко син не буде имао 
пото ма ка, имо ви на  ће при па сти Срп
ском при вред ном дру штву „При вред
ник“,  али да се ништа не сме оту ђи ти. 
Тако ђе, „При вред ник“ је дужан да сва ке 
годи не од Биор че вог наслед ства себи 
испла ћу је један део, један део Срп ском 
учи тељ ском дому „Кон викт“ у Новом 
Саду, део Срп ском Народ ном позо ри шту 
у Новом Саду, део Срп ским народ ним 
цркве ним фон до ви ма у Срем ским Кар
лов ци ма, ода кле  ће  се пома га ти буду ћа  
Виша дево јач ка шко ла у Руми. Уко ли ко 
се у пери о ду од педе сет годи на од смр ти 
Био р ца шко ла не осну је, сав при ход ће 
се упо тре би ти као фонд под нази вом 
„Закла да Јова на и Јеле не Ђури чић из 
Руме“. 

Син Алек сан дар се није сла гао са оче
вим теста мен том, па је прво оспо ра вао 
теста мент, а затим је тра жио спо ра зум но 
реше ње. Алек сан дар је био оже њен 
Миле вом Дун ђер ски, а  пошто није имао 
зако ни тих наслед ни ка, теста мент је 
остао непро ме њен. Алек сан дар и Миле
ва Ђури чић су стра да ли у Ново сад ској 
раци ји 24. јану а ра 1942. годи не, пошто 
су тих дана били у посе ти код рођа ка. 

После осло бо ђе ња земље, 1946. 
годи не, имо ви на Јова на Ђури чи ћа наме
ње на „При вред ни ку“ је  дошла  под удар 
аграр не рефор ме, а „При вред ник“ је 
1947. годи не пре стао са радом.

Део фото гра фи ја је
из Зби р ке исто риј ског

оде ље ња Зави чај ног музе ја Рума
Део куће Ђури чић

Кућа поро ди це Ђури чић данас

Коли ко је био вели ки 
добро твор све до чи и 

садр жи на њего вог 
теста мен та. Јован 

Ђури чић Био рац је пре
ми нуо 2. фебру а ра 

1912. годи не. Теста мен
том је део сво је имо ви

не оста вио сину Алек
сан дру а део  имо ви ну 

у кући у Руми,  сво јој 
жени  Лен ки, која је пре

ми ну ла 9. децем бра 
1933. годи не. Одред ба
ма теста мен та, уко ли ко 
син не буде имао пото
ма ка, имо ви на  ће при

па сти Срп ском при
вред ном дру штву „При

вред ник“,  али да се 
ништа не сме оту ђи ти
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За чуве ну Бео чин ску 
пла жу важи да је јед на 
од нај леп ших на целом 

току Дуна ва. Позна та је под 
нази вом „код Кар да ша“, јер 
се у бли зи ни нала зи исто
и ме ни ресто ран. На про
стра ној и пешча ној пла жи 
наро чи то викен дом бора
ви велик број посе ти ла ца, 
који кор си те лет ње дане за 
купа ње. Пла жа је уре ђе на, 
има свла чи о ни це, туше ве и 
игра ли ште за децу. Мно ги 
купа чи бира ју ову пла жу која 
се нала зи изван гра да на 
десној оба ли Дуна ва, како 
би се рас хла ди ли и ужи ва
ли у добрим услу га ма обли
жњег ресто ра на. 

Како нам је рекла Вера 

Јова но вић из Новог Сада 
радо посе ћу је бео чин ску 
пла жу, јер нема буке, већ 
само доброг одмо ра и мира.

– Дола зи мо кад вре ме 
дозво ли, обич но пре под не 
јер је касни је гужва. Улаз на 
пла жу се не пла ћа, то је оно 
што нам је важно. Кори сти
мо каби не за пре свла че ње, 
допа да нам се што је ресто
ран бли зу, врло су услу жни. 
Бли зу је и про дав ни ца у којој 
се може купи ти све што нам 
тре ба. Недо ста ју сун цо бра
ни и можда неки садр жај за 
мла де. Више нам се допа да 
ова пла жа, јер није гужва, и 
мир но је. Виде ли смо роде, 
лабу до ве и чапље, који се 
могу при ме ти ти наро чи то 

ују тру, рекла је Вера Јова
но вић.

На пла жи смо зате кли и 
Гре ту Шка млу која воли сун
ча ње и воду, а како каже, 
добар је пли вач па често 
дола зи на пла жу са при ја те
љи ма.

– Овде сам нау чи ла да 
пли вам, волим Дунав, и 
вода је лепа. Обич но дођем 
са при ја те љи ма, а некад и 
сама. Пре по ру чи ла бих сви
ма да дођу на пла жу, јер је 
Дунав иде а лан за све који 
воле да пли ва ју, каже Гре та 
Шка мла.

У  про ду жет ку пла же, 
нала зи се мир ни ји део на 
којем сва ке годи не бора ве 
кам пе ри. Обич но дола зе са 

сво јим поро ди ца ма како би 
ужи ва ли у при ро ди, хра ни 
дру же њу и оста лим лет њим 
актив но сти ма. Милен ко 
Перић је, како каже, заду
жен за при пре му добре 
хра не, али сва ка ко воли да 
иско ри сти вре ме за пеца ње 
и купа ње. 

– Из Бео чи на сам, обич
но иско ри стим сло бод не 
викен де пре ко лета како бих 
кам по вао са поро ди цом. 
Дола зе људи из окол них 
места дру жи мо се, пра ви
мо роштиљ. На почет ку смо 
има ли шатор, сада дола зи
мо са већом камп кући цом, 
ужи ва мо, купа мо се, рекао 
је Милен ко Перић.

Рат ка Дулић кам пу је са 

БЕО ЧИН

Одмор на оба ли Дуна ва

Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Беочин.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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супру гом већ дуги низ годи
на, и како каже у сво јој камп 
кући ци има све што јој је 
нео п ход но за ква ли те тан 
одмор у при ро ди. 

– Дола зи мо када водо
стај дозво ли. Обич но већ од 
апри ла и оста је се до кра ја 
окто бра. Не сме та нам ни 
када пада киша, сва ко вре ме 
има сво ју драж. Напра ви ли 
смо у капм кући ци кухи њу, 
ту је и сме де ре вац, има мо 
замр зи ва че, судо ве, плин, 
све тло, туш, пија ћу воду, и 
оста ло тако да смо све при
ла го ди ли живо ту у при ро ди. 
Уве че седи мо око ватре, 
ужи ва мо. Дра го нам је што 
има мла дих који дола зе да 
кам пу ју. Ми углав ном дола

зи мо поро дич но, ужи ва мо у 
кува њу хра не, кар та мо се… 
Љуби те љи смо при ро де и 
ужи ва мо у њој, рекла је Рат
ка Дулић.

К. Вереш
Фото: Б. Туца ко вић

Милен ко Перић

У РУМИ ЗАВР ШЕН ПРВИ КОН КУРС
ЗА ЕНЕР ГЕТ СКУ ЕФИ КА СНОСТ 

Осам пред у зет ни ка
на листи

Јав ни позив за избор 
директ них кори сни ка у 
спро во ђе њу мера енер гет
ске ефи ка сно сти у рум ској 
општи ни је завр шен. Коми
си ја за спро во ђе ње мера 
енер гет ске ефи ка сно сти је 
у скла ду са Пра вил ни ком о 
суфи нан си ра њу тих мера за 
поро дич не куће и ста но ве 
утвр ди ла 10. авгу ста листу 
директ них кори сни ка. Реч је 
о осам кори сни ка, одно сно, 
пред у зет ни ка из Руме, Пла
ти че ва и Пути на ца. 

Гра ђа ни који оства ре пра
во на суфи нан си ра ње, могу 
наба ви ти сто ла ри ју  искљу
чи во од при вред них субје ка

та иза бра них путем овог  јав
ног пози ва.

На ову листу посто ји и рок 
за при го вор од осам дана, а 
потом ће се утвр ди ти конач
на листа и рас пи са ти кон
курс наме њен гра ђа ни ма који 
желе да побољ ша ју енер гет
ску ефи ка сност сво јих стам
бе них обје ка та.

Циљ спро во ђе ња ове мере 
је уна пре ђе ње енер гет ске 
ефи ка сно сти у дома ћин
стви ма на тери то ри ји рум ске 
општи не.

За ове наме не је у општин
ском буџе ту из теку ће буџет
ске резер ве опре де ље но 15 
мили о на дина ра. С. Џ.

У прет ход них неко ли ко 
неде ља Јав но пред у зе ће за 
дистри бу ци ју гаса „Ингас“ је 
извр ши ло кон тро лу челич
ног гасо во да на тери то ри ји 
те општи не Инђи ја. На укуп
ној дужи ни од 65 кило ме та ра 
про на ђе но је пет места исти
ца ња гаса, што је одмах сани
ра но. Како су иста кли пред
став ни ци „Инга са“, ради се о 

челич ном гасо во ду којим се 
при род ни гас дово ди до регу
ла ци о них и мер норегу ла ци
о них ста ни ца у којем је при
ти сак од шест до осам бара. 
Пре ма њихо вим речи ма, кон
тро ла је од вели ког зна ча ја 
како би се спре чи ли губи ци 
јав ног пред у зе ћа али и потен
ци јал не опа сно сти које гас 
може про у зро ко ва ти.

ЈП „ИНГАС“ ИНЂИЈА

Кон тро ла
челич ног гасо во да

КУПИНОВО
Очување
слободарске традиције

Представници Савета месне 
заједнице Купиново, на челу са 
председником Савета Перицом 
Одобашићем, положили су 12. 
августа, поводом сеоске славе, 
венац н а споменик палим 
борцима и жртвама 
ослободилачких ратова.

– Купиново има дугу 
слободарску традицију, а наши 

мештани су кроз историју 
учествовали у свим 
ослободилачким ратовима које 
је наша земља водила. На 
нама, њиховим потомцима је 
да ту традицију чувамо и да је 
пренесемо на генерације које 
долазе после нас – поручио је 
тим поводом Перица 
Одобашић.



28 18. AVGUST 2021.  M NOVINE СПОРТ

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Истински подвиг
Срп ски фуд бал је про шле неде ље 

дожи вео праву аго ни ју у европ
ским так ми че њи ма. Ако изу зме

мо Пар ти зан, који се на једви те јаде 
изву као про тив Сочи ја, оста ли наши 
клу бо ви су се про ве ли као боси по 
трњу. Зве зда је испа ла од сме шне 
мол дав ске еки пе, док су Чука рич ки и 
Вој во ди на дожи ве ли потоп на госто ва
њи ма и поздра ви ли се са Евро пом.

Црве на Зве зда је оди гра ла бла ман
тан меч у ква ли фи ка ци ја ма за Лигу 
шам пи о на. Срп ски првак је попио дан
да ру у Мол да ви ји од еки пе Шери фа. 
Лига шам пи о на ће се и ове годи не 
игра ти без срп ског тима, а какав нам је 
фуд бал, боље и да је не игра ју, само 
би се обру ка ли. Јебеш ти то када 
нави јаш да твој тим при ми што мање 
голо ва у окр ша ји ма са бога тим европ
ским клу бо ви ма. У вре ме штам па ња 
овог бро ја М нови на, наш првак је 
играо први меч у Бео гра ду про тив 
румун ског Клу жа у плејофу за Лигу 
Евро пе.

Тре нер црве нобелих Дејан Стан ко
вић је у мечу про тив Шери фа про ма
шио читав фуд бал. Као да се нашао у 
голшан си и про ма шио лоп ту, а нога 
му одле те ла у три би не. Такав је био 
осе ћај. Несрет на реше ња у везном 
реду и дава ње шан се полу па ном 
Срни ћу на пози ци ји на којој никад није 
играо, била су наго ве штај пото па срп
ског тима. Нај бо љи игра чи Катаи и 
Ива нић се нису виде ли на тере ну и 
били пот пу но одсе че ни, док је у шпи цу 
напа да кам по вао горо ста сни Фран цуз 
Дио ни, чији је ради јус кре та ња био 
екви ва лент под ме та чу за пиво.

Еви дент но је да Зве зда у овом 
момен ту нема тим за вели ке под ви ге, 
а недо пу сти во је да у еки пи немаш 
крште ног шпи ца, а хоћеш у Евро пу. 
Поку шао је Стан ко вић нешто да про
ме ни уво ђе њем Крсто ви ћа, али је овај 
дело вао као бетон ски блок од којег се 
одби ја лоп та. Као шлаг на тор ту после 
ове ката стро фе, дошла је вест да је 
наш клуб про дао јед ног од нај пер спек
тив ни јих игра ча – Жељ ка Гаври ћа. 
Ферен цва рош је иске ши рао нешто 
више од мили он евра за деч ка који је 
про це њен на чети ри мили о на. И то је 
све што тре ба да зна те о срп ском фуд
ба лу и багри која води наше клу бо ве. 
Када је тешко, бржебоље ува љуј 
игра че по бага тел ној цени и гле дај да 
се угра диш док можеш. Али да не мра
чи мо, све ово ће веро ват но бити забо
ра вље но уко ли ко се Зве зда пла си ра у 
Лигу Евро пе. У супрот ном, сле ди 
бежа ни ја.

У нека срећ на вре ме на би сме шно 
зву ча ла рече ни ца да је Пар ти зан 

напра вио истин ски под виг изба цив ши 
еки пу која се зове Сочи. Али ово нису 
срећ на вре ме на за срп ски фуд бал и 
сва ка побе да у Евро пи тре ба да се  
про сла ви као да сутра не посто ји. Ко 
зна шта ће пасти на памет оним диле
ја ма из УЕФЕ и какaв ће сад наћи 
начин да казне неки од наших клу бо
ва. А није да нема ју раз ло га. Посеб но 
због скан ди ра ња са три би на.

Црнобели су се у Бео гра ду поште но 
наму чи ли са Руси ма и успе ли да избо
ре про ду жет ке тек у послед њим мину
ти ма меча. На кра ју, сре ћа им се 
осмех ну ла у пеналсери ји и у завр
шном колу ква ли фи ка ци ја за Лигу кон
фе рен ци је иду на пор ту гал ску Сан та 
Кла ру.

О игри не тре ба тро ши ти пуно речи. 
Гене рал но, пат ња је гле да ти све срп
ске игра че како се вуку по тере ну у 
овом лет њем циклу су ква ли фи ка ци ја. 
Тре ба ипак ода ти при зна ње тре не ру 
Пар ти за на Алек сан дру Ста но је ви ћу, 
који ми се, морам при зна ти, све више 

сви ђа и као човек и као тре нер. Имао 
је мно го кадров ских про бле ма који су 
искр сли у послед њем момен ту, тако 
да није било пуно про сто ра за мане
вар. Успео је, ипак, да подиг не сво ју 
еки пу и напра ви пре о крет про тив тима 
који, за наше усло ве, није нима ло наи
ван. Сва ка част на томе.

И на кра ју, тре ба спо ме ну ти и 
несрет ни ке Вошу и Чуку. Ски ну ли су 
гаће пред сво јим про тив ни ци ма у 
реванш мече ви ма ква ли фи ка ци ја за 
Лигу кон фе рен ци је и поште но се обру
ка ли. Вој во ди на је попи ла шест кома
да од аустриј ског ЛАСКа и ту бих 
ста вио тач ку. Са дру ге стра не, Чука
рич ки је био нешто успе шни ји у Швед
ској и попио само петар ду од Хамар
би ја. Тужна суд би на нашег фуд ба ла 
опи са на је у ова два госто ва ња. На 
бра ни ку части оста ли су „вечи ти“, а 
општи је ути сак да би пла сман у било 
које европ ско так ми че ње за наше клу
бо ве у овом момен ту био велик као 
кућа.

Fo
to

: n
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У нека срећ на вре ме на би сме шно зву ча ла рече ни ца 
да је Пар ти зан напра вио истин ски под виг изба цив ши 
еки пу која се зове Сочи. Али ово нису срећ на вре ме на 
за срп ски фуд бал и сва ка побе да у Евро пи тре ба да се  
про сла ви као да сутра не посто ји. Ко зна шта ће пасти 
на памет оним диле ја ма из УЕФЕ и какaв ће сад наћи 
начин да казне неки од наших клу бо ва. А није да нема ју 
раз ло га. Посеб но због скан ди ра ња са три би на
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ИГОР МИРО ВИЋ И ЕНТО НИ ГОД ФРИ ОБИ ШЛИ ПОЛА ЗНИ КЕ
РЕГИ О НАЛ НОГ КОШАР КА ШКОГ КАМ ПА НА ЛЕТЕН КИ

Место фер – пле ја
и при ја тељ ства

13. реги о нал ни кошар ка шки камп „I came to play“ на Летен ки, ове годи не  је 
оку пио више од 100 уче сни ка из Срби је, Босне и Хер це го ви не и Хрват ске

Пред сед ник Покра
јин ске вла де Игор 
Миро вић и амба са

дор Сје ди ње них Аме рич
ких Држа ва Енто ни Год фри 
оби шли су 10. авгу ста 13. 
реги о нал ни кошар ка шки 
камп „I came to play“ на 
Летен ки, који је ове годи не 
оку пио више од 100 уче сни
ка из Срби је, Босне и Хер
це го ви не и Хрват ске.

– У овом кам пу деца сти
чу додат не спорт ске нави
ке, уса вр ша ва ју кошар ку са 
вели ким игра чи ма, дру же 
се и ства ра ју при ја тељ ства, 
али и нову будућ ност – која 
ће бити боља и отво ре ни
ја када је реч о сре ди на ма 
из којих дола зе, а та будућ
ност је у сарад њи и већој 
међу соб ном раз у ме ва њу. 
Будућ ност је у мла до сти, а 
они су та мла дост, изја вио 

је пред сед ник Миро вић.
Под се тив ши на наше 

нека да шње нај ве ће кошар
ка шке успе хе, пред сед ник 
Миро вић је уче сни ци ма 
кам па пору чио да вре ди 
учи ти и бори ти се.

– Овај камп је мно го више 

од кошар ка шког – већ 13 
годи на овде се вршња ци из 
реги о на дру же и сти чу при
ја тељ ства – што је вео ма 
зна чај но јер упра во ти мла
ди, кроз раз у ме ва ње, спорт 
и љубав тре ба да пре ва зи
ђу гене ра ци је које су иза 

нас, казао је Миро вић.
Амба са дор Год фри рекао 

је да је овај камп при ли ка 
да мла де гене ра ци је, осим 
спор та, уче о само по што
ва њу и пошто ва њу дру гих, 
тим ском духу, ферпле ју и 
дру гим вешти на ма и људ
ским вред но сти ма које ће 
им бити нео п ход не у живо
ту.

Захва лив ши Покра јин
ској вла ди, Амба са ди САД 
и град ским инсти ту ци ја ма 
на кон ти ну и ра ној подр шци, 
орга ни за тор Миња Делић 
казао је да је кроз камп до 
сада про шло више од 3.000 
мла дих из реги о на, од којих 
неки игра ју у нај бо љим 
лига ма све та.

Дога ђа ју је при су ство вао 
и дирек тор Покра јин ског 
заво да за спорт и меди ци ну 
спор та Др Дани јел Жупић.

Игор Миро вић и Енто ни Год фри у пости ти кошар ка шком кам пу на Летенки
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ОВАН: Раз ми сли те о про ме ни 
одре ђе них кри те ри ју ма  и усло ва у 
дого во ру са сарад ни ци ма како 
бисте побољ ша ли сво ју послов ну 

пози ци ју. Сло бод но може те да инси сти ра те 
на сво јим иде ја ма, јер има те врло поу зда не 
пока за те ље о успе ху. У свом емо тив ном зано
су спрем ни сте да учи ни те нешто посеб но 
како бисте импре си о ни ра ли свог парт не ра. 

БИК: Неко вам даје кори сне суге
сти је које лако може те да при ме ни
те при ли ком реша ва ња озбиљ них 
пита ња. Потру ди те се да пра вил но 

дози ра те свој ства ра лач ки импулс са зајед нич
ким инте ре си ма, како бисте на нај бо љи начин 
ускла ди ли раз ли ке које посто је у мишље њу 
или иску ству.  Пре и спи ту је те свој однос са бли
ском осо бом у жељи да се што боље раз у ме те.

БЛИ ЗАН ЦИ: Саве сно испу ња ва те 
свој део оба ве за и делу је те врло 
ажу р но при ли ком испу ња ва ња 
разних дого во ра које има те са 

сарад ни ци ма. Реал но засни ва те сво је одлу ке 
и нема раз ло га да неко ути че на вашу про фе
си о нал ну неси гур ност. У одно су са парт не
ром, нема потре бе да упо р но пона вља те 
ситу а ци је које не доно се жеље ни ефе кат. 

РАК: Има те добар пред о се ћај и 
успех вам се нала зи на дохват 
руке. Нај ви ше ће вас обра до ва ти 
финан сиј ско побољ ша ње и бољи 

мате ри јал ни стан дард. Не само да има те 
добре послов не про це не већ доби ја те и нови 
број при ста ли ца, тако да у већи ни ситу а ци ја 
про ла зи те лак ше и боље од дру гих. Осе ћа те 
да се нала зи те на емо тив ној пре крет ни ци и 
радо при хва та те раз не иза зо ве.

ЛАВ: У дого во ру са сарад ни ци ма 
сада на успе шан начин може те да 
реши те низ важних пита ња. Наста
ви те да под сти че те зајед нич ке 

дого во ре и удру жи ва ње по разним осо ба ма. 
Потру ди те се да неко озбиљ но схва ти ваше 
иде је око финан сиј ских зах те ва које има те. У 
одно су са љубав ним парт не ром про ла зи те  
кроз про мен љи ву фазу, али не тре ба да се 
пре да је те. 

ДЕВИ ЦА: Све кори сне инфор ма
ци је могу да вам олак ша ју успе
шно реша ва ње неких послов них 
пита ња које има те. Обра ти те 

пажњу на суге сти је које вам даје јед на иску
сна осо ба. Ако вам је ста ло да про ме ни те и 
побољ ша те свој однос са воље ном осо бом 
онда пока жи те више раз у ме ва ња за кри те ри
ју ме које кори сти дру га стра на.  

ВАГА: Делу је те као осо ба, која 
нема вре ме на за неке повр шне 
сусре те или за дога ђа је који се не 
укла па ју у вашу сфе ру инте ре со

ва ња. Сво јим енер гич ним пона ша њем код 
неких сарад ни ка под сти че те раз ли чи те реак
ци је и него до ва ње. Ста ло вам је да сво јој 
поро ди ци и воље ној осо би при у шти те више 
радо сти у зајед нич ком живо ту.

ШКОР ПИ ЈА: Делу је те пози тив но и 
анга жо ва ни сте на раз ли чи тим 
стра на ма. Уме те да пре не се те 
ства ра лач ки импулс и кре а тив ну 

енер ги ју на сво ју око ли ну што вам олак ша ва 
оства ре ње мно гих пла но ва које има те. Нема 
потре бе да се упу шта те у неке нов ча не ризи
ке или да се заду жу је те. Пажљи ви је ослу шкуј
те пору ке које доби ја те од бли ских осо ба. 

СТРЕ ЛАЦ: Неко од сарад ни ка 
нема довољ но инте ре со ва ња да 
испо шту је зајед нич ки послов ни 
дого вор, што неми нов но усло вља

ва одре ђе ни губи так. Делу је те забри ну то због 
нових инфор ма ци ја и про ме на које наго ве
шта ва ју ваши сарад ни ци. Скло ни сте честим 
про ме на ма рас по ло же ња, као и дру штва које 
при вла чи вашу емо тив ну пажњу.

ЈАРАЦ: Послов ни про бле ми са 
који ма се тре нут но суо ча ва те зах
те ва ју додат ни напор или добру 
кон цен тра ци ју. Нема потре бе да 

реа гу је те исхи тре но и да пре це њу је те сво је 
могућ но сти пред око ли ном. Добра љубав на 
стра те ги ја под ра зу ме ва и спрем ност да се 
непре кид но пре ва зи ла зе огра ни че ња кроз 
која про ла зи те са сво јим парт не ром.

ВОДО ЛИ ЈА: Поне кад тре ба при
хва ти ти оне нај те же окол но сти, 
како бисте себи и дру ги ма дока за
ли да сте довољ но дора сли пред 

нај ра зли чи ти јим иза зо ви ма. Осло ни те се на 
сво ју инту и ци ју. Уз бли ску осо бу све може те 
да пре ва зи ђе те на добар начин, нека вас пра
вил но дози ра ње мудро сти, емо ци ја и стра сти 
наве ду на зајед нич ка љубав на реше ња.

РИБЕ: Неко вам даје кори сне 
инфор ма ци је и на такав начин вам 
пома же да пра вил ни је про це њу је
те раз ли чи те послов не могућ но сти 

које има те на рас по ла га њу. Јасно вам је да 
зајед нич ки дого во ри пред ста вља ју пози ти ван 
помак у реша ва њу важних послов них инте ре
са. Учи ни те неки посе бан гест пажње пре ма 
свом парт не ру у при лог зајед нич кој сре ћи коју 
тре ба него ва ти.    

HOROSKOP

ИМТ – Зла ти бор 0:0; Кабел 
– ОФК Жар ко во 0:3; Лозни ца 
– Инђи ја 0:2; Рад – Јавор 
Матис 1:1; Будућ ност – Гра фи
чар 3:2; Мла дост НС – ОФК 
Бач ка 1:0; Рад нич ки СМ – 
Тимок 1919 5:2; Желе зни чар – 
Мачва 1:1.

Ста ра Пазо ва: Једин ство – 
Ста ри Град 1:0; Кикин да: ОФК 
Кикин да – Тиса 2:0; Кула: Хај
дук 1912 – Рад нич ки (З) 2:0; 
Нови Банов ци: Омла ди нац – 
ОФК Вршац 1:4; Рума: Први Мај 
– Феникс 1995 0:2; Сом бор: 
Рад нич ки 1912 – Тек сти лац 0:2; 
Шај каш: Борац (Ш) – Бечеј 
1918 1:3; Саку ле: Борац (Са) – 
Дина мо 1945 3:1.

01. ОФК Вршац 1 1 0 0 4:1 3
02. Борац (Са) 1 1 0 0 3:1 3
03. Бечеј 1918 1 1 0 0 3:1 3
04. ОФК Кикин . 1 1 0 0 2:0 3
05. Хај дук 1912 1 1 0 0 2:0 3
06. Феникс 1 1 0 0 2:0 3
07. Тек сти лац 1 1 0 0 2:0 3
08. Једин ство 1 1 0 0 1:0 3
09. Ста ри Град 1 0 0 1 0:1 0
10. Борац (Ш) 1 0 0 1 1:3 0
11. Дина мо 1 0 0 1 1:3 0
12. Први Мај 1 0 0 1 0:2 0
13. Радн. 1912 1 0 0 1 0:2 0
14. Тиса 1 0 0 1 0:2 0
15. Радн. (З) 1 0 0 1 0:2 0
16. Омла ди нац 1 0 0 1 1:4 0

Чука рич ки – Рад нич ки Ниш 0:0; 
Вождо вац – Нови Пазар 3:2; Про
ле тер – Колу ба ра (су били оди гра
ли у поне де љак); Спар так ЖК – 
Вој во ди на (су били оди гра ли у 
поне де љак); ТСЦ – Рад нич ки 1923 
4:4; Напре дак – Мла дост 2:1; Рад
ник – Црве на Зве зда (одло же но); 
Пар ти зан – Мета лац (одло же но).

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Шид: Рад нич ки (Ш) – Мла
дост 3:1; Теме рин: Сло га (Т) – 
Сло га (Е) 1:2; Ветер ник: Ветер
ник – РФК Н.С 1921 2:2; Доњи 
Товар ник: Сло бо да – Будућ
ност 4:2; Дивош: Хај дук – 
Једин ство 1:0; Беле гиш: Поду
на вац – Цемент 1:1; Ста ри 
Банов ци: Дунав – Рад нич ки 
(НП) 2:1; Футог: Индекс Нови 
Сад – Доњи Срем 2015 1:3.

01. Сло бо да 1 1 0 0 4:2 3
02. Радн. (Ш) 1 1 0 0 3:1 3
03. Доњи Срем 1 1 0 0 3:1 3
04. Дунав 1 1 0 0 2:1 3
05. Сло га (Е) 1 1 0 0 2:1 3
06. Хај дук 1 1 0 0 1:0 3
07. Ветер ник 1 0 1 0 2:2 1
08. РФК Н.С. 1 0 1 0 2:2 1
09. Поду на вац 1 0 1 0 1:1 1
10. Цемент 1 0 1 0 1:1 1
11. Сло га (Т) 1 0 0 1 1:2 0
12. Радн. (НП) 1 0 0 1 1:2 0
13. Једин ство 1 0 0 1 0:1 0
14. Будућ ност 1 0 0 1 2:4 0
15. Индекс 1 0 0 1 1:3 0
16. Мла дост 1 0 0 1 1:3 0

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. ОФК Жарк. 2 2 0 0 6:0 6
02. Инђи ја 2 2 0 0 5:0 6
03. Радн. (СМ) 2 1 1 0 5:2 4
04. Ј. Матис 2 1 1 0 3:1 4
05. Мачва 2 1 1 0 2:1 4
06. Мла дост НС 2 1 1 0 1:0 4
07. Будућ ност 2 1 0 1 3:3 3
08. ОФК Бач ка 2 1 0 1 1:1 3
09. Тимок 1919 2 1 0 1 3:5 3
10. Рад 2 0 2 0 1:1 2
11. Гра фи чар 2 0 1 1 2:3 1
12. Зла ти бор 2 0 1 1 0:1 1
13. ИМТ 2 0 1 1 0:1 1
14. Желе знич. 2 0 1 1 1:4 1
15. Лозни ца 2 0 0 2 0:4 0
16. Кабел 2 0 0 2 0:6 0

01. ТСЦ 5 4 1 0 16:7 13
02. Пар ти зан 4 4 0 0 14:1 12
03. Ц. Зве зда 4 3 1 0 5:1 10
04. Напре дак 5 3 0 2 8:6 9
05. Рад нич ки 5 2 1 2 8:8 7
06. Чука рич ки 4 2 1 1 5:5 7
07. Рад нич ки 5 1 3 1 7:6 6
08. Рад ник 4 1 3 0 3:2 6
09. Вождо вац 5 2 0 3 6:11 6
10. Мета лац 4 1 1 2 6:6 4
11. Вој во ди на 3 1 1 1 2:2 4
12. Спар так 4 1 1 2 6:8 4
13. Колу ба ра 4 1 1 2 4:9 4
14. Нови Пазар 4 0 1 3 5:11 1
15. Про ле тер 4 0 1 3 3:11 1
16. Мла дост 4 0 0 4 2:6 0

Вито јев ци: Пар ти зан – Под
ри ње 1:1; Инђи ја: Желе зни чар 
– Сре мац (В) 7:0; Рума: Сло вен 
– Сре мац (Д) 4:0; Мар тин ци: 
Борац (М) – Љуко во 2:1; Ман
ђе лос: Фру шко го рац – Борац 
(К) 3:3; Ириг: Рад нич ки – Јадран 
1:4; Вогањ: Сло га (В) – Хај дук 
(Б) 1:1; Попин ци: Напре дак – 
Сре мац (ДЧ) 2:0.

01. Желе зни ч. 1 1 0 0 7:0 3
02. Сло вен 1 1 0 0 4:0 3
03. Јадран 1 1 0 0 4:1 3
04. Напре дак 1 1 0 0 2:0 3
05. Борац (М) 1 1 0 0 2:1 3
06. Фру шко гор. 1 0 1 0 3:3 1
07. Борац (К) 1 0 1 0 3:3 1
08. Пар ти зан 1 0 1 0 1:1 1
09. Сло га (В) 1 0 1 0 1:1 1
10. Под ри ње 1 0 1 0 1:1 1
11. Хај дук 1 0 1 0 1:1 1
12. Љуко во 1 0 0 1 1:2 0
13. Сре м. (Дч) 1 0 0 1 0:2 0
14. Рад н. (И) 1 0 0 1 1:4 0
15. Сре м. (До) 1 0 0 1 0:4 0
16. Сре мац (В) 1 0 0 1 0:7 0


