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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

Po~elo leto
na Savi

SREMSKA MITROVICA



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

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

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

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

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

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

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

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

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
066/643-73-53.
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Умет нич ка сло бо да
у слу жби про па ган де

Ваљда зато што се примиче
бошњачка комеморација у Сре
бреници,редитељкафилма„Quo

vadis,Aida”ЈасмилаЖбанић,подржана
у делу српског глумишта и политичке
сцене,опетјепрозвалаРТСзбогзане
маривања њеног дела у свом филм
ском програму. Нашла је да се РТС
плаши Вучића, па Србија њен филм
неће видети док то овај не допусти.
Њена тврдња је хорски подржана у
поменутом делу српске јавности. Без
мало, поред признања Косова и санк
цијаРусији,емитовањеовогфилма је
трећи услов за опстанак Србије на
европскомпуту.
УправаРТСсувојеодбацилатврдњу

обочноммешањувластиупрограмску
политику српског јавног сервиса и
наставила да игнорише бошњачки
филм.Тимповодомфилмскикритичар
Димитрије Војинов приметио је да
бошњачка редитељка  сваким новим
наступомпостижедаприказивање тог
филманаРТСубудесведаљејерму
јетешкодазамислиљудекојидржедо
себе и пристају на овакав притисак.
Сам филм је ту жртвован, каже Воји
нов, и претворен је  умерило српског
суочавањасазлочиномуСребреници,
дајући за правоонима који га нисуни
гледалиалибињеговоемитовањесма
тралииздајом.
Ми,којисмофилмгледалинаЈутју

бу,безсумњесмоускраћенизателеви
зијски, а поготову биоскопски,формат
слике, алинамништанијемоглопро
маћи  у погледуњегове поруке која и
доводи у питање смисао емитовања
филманајавномсервисуСрбије.
Ако би, наиме, смисао приказивања

овогбошњачкогфилманаРТСубиоу
упућивањуграђанаСрбијеууметничке
вредности регионалног филма оно би
се тешко могло назвати потребним
подухватом.
Оникојирасполажу„алатима”запре

познавањеуметничкогудекларисаном
„уметничком делу” знају да уметничко
не долази из срца него из свести. Не

оне свести која опслужује потребе
политике, већ оне свести која испира
златоносни песак индивидуалног
издвајајућизлатназрнцауниверзалног.
Овајпоступакнијепротивпорукеумет
ничкогделавећ, напротив, чиниумет
ника квалификованим да уметничку
порукуиспоручујегледаоцуиличитао
цукаонехотичнивишакод„приче”.
Уметник мора бити несвестан да

шаљепоруку,данешточинимимосво
јенамере.Нехотичнидаргледаоцуили
читаоцу мора бити и признати циљ
уметника,азаовајциљнеможедага

квалификује срце убрзаног пулса због
одсуства стварносне дистанце од гра
ђанскогратауБиХ.
Акојеуметностсамоуметничкасло

бода,аништадруго,ондаијеоводело
уметничко. У филму ниједан Бошњак
нијенаоружаниууниформи,Бошњаци
су искључиво мирољубиви, уплашени
цивили.Насупротњима,Србисусиро
ве и распојасане војничине. Генерал
Ратко Младић приликом изласка из
џипачешетестисе,адокводипрегово
речујесе,узвучнојпозадини,скичање
крметакојенајављујегозбуикојеири

тира бошњачку веру. Испред хале у
којојуправострељајуБошњакесрпска
деца играјуфудбал, а мало даље, на
тераси,некеСрпкињепијукафу.
Акобисврхаприказивањафилмана

РТС била у политичком освешћивању
Срба, ова „уметничка слобода” је и у
том смислу непремостива препрека.
Према овој уметничкој слободи,
бошњачко становништво  током гра
ђанског рата састојало се искључиво
од деце, са великим учешћем уплака
них беба, од стараца, баба и старијих
жена, понеког голобрадог момчића.
Према овомфилму, у то време уБиХ
нисуживелимушкарцистаросногдоба
од20до50година.Свисуневинапри
родна бића, нема војно способних
мушкарацапасамимтименинаоружа
них Бошњака, сви су незаштићени и
немоћникаобиљке.

Оваквасликабошњачкогнародау
време грађанског рата, слика
без униформи и оружја, без

муџахедина убошњачким јединицама,
без поклика „Алаху акбар”... била је
могућасамоакопричаосребреничком
паклу почне са одговарајућег места.
Страшном сребреничком злочину над
бошњачкимвојницимапретходиојејед
накострашанзлочиннадсрпскимста
новништвом братуначког краја. „Умет
ничка слобода” омогућила је Јасмили
Жбанић да радњу почне од тренутка
када су бошњачке јединице биле већ
побеглеушумупредсрпскимјединица
ма, и да мотивацију српског злочина
усмериумаглуборбеизмеђудобраи
зла,укојојзланикаконеманастрани
Бошњака.
Сама редитељка, уосталом, и не

говориоуметничкојслободисвогфил
ма.Тоштојепородилањенауметничка
слободаприказујекаодоказдајеРепу
блика Српска геноцидна, награда
СрбимазазлочинуСребреници.Причу
оуниверзалномдометуњенеуметнич
ке слободе препустила је колегама из
српског глумишта и дела политичке
сцене.
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„Умет нич ка сло бо да” 
омо гу ћи ла је бошњач кој 
реди тељ ки Јасми ли Жба
нић да рад њу фил ма 
„Quo vadis, Aida” поч не 
од тре нут ка када су 
бошњач ке једи ни це биле 
већ побе гле у шуму пред 
срп ским једи ни ца ма, и 
да моти ва ци ју срп ског 
зло чи на усме ри у маглу 
бор бе изме ђу добра и 
зла, у којој зла ника ко 
нема на стра ни Бошња ка 

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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МАРИ ЈА МАЈ СТО РО ВИЋ МАЛА ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ ЦА СА ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ ЦОМ
СВЕ ТЛА НОМ МИЛО ВА НО ВИЋ ОБИ ШЛА ГРАД СКУ ПЛА ЖУ

Поче ло „Лето на Сави“

Поводом почетка „Лета на
Сави“ мала градоначелница
Сремске Митровице Марија
Мајсторовићсадругаримаиз
Основне школе „Бошко Пал
ковљевић Пинки“ обишла је
све садржаје које ове године
нуди градска плажа у петак
17.јуна.Сањомјебилаигра
доначелницаСветланаМило
вановићињензаменикПетар
Самарџић. Том приликом
заједно су обишли спасилач
куслужбу,службухитнемеди
цинске помоћи, затим спорт
ске и рекреативне терене и
игралишта, као и комуналну
службу и пункт Туристичког
инфо–центра.Свиовисадр
жаји су постављени да упот
пунелетонаСавитокомкупа
лишнесезоне,којајеутоку.
–Јакојелепаплажаиима

свешто је потребно. Видели
смо да и спасиоци имају сву
потребнуопрему,дабичува
лионекојисекупају.Другари
и ја смо обишли смо целу
плажу и све нам се допада.
Најлепше је што сада маме
имајусвојеместогдесемогу
пресвућиихранитибебе.Са
тетком и сестром долазим
често на плажу, некад се
купамо,анекадсамошетамо,
зависикаквојевреме,изјави
ла је мала градоначелница
МаријаМајсторовић.
Управојепросторнамењен

мамамаибебама, задојење

ипресвлачење,једнаодово
годишњих новина на плажи,
иницирана од стране пред
ставника локалне самоупра
ве. Такође, од ове године су
постављене лежаљке и сун
цобрани са логом града, а
бесплатнисузакоришћење.
–Нашаплажајенајомиље

није место Митровчана.
Позвалабихсуграђанедаово

лето искористе на најбољи
могућиначинипроведугана
најлепшојплажи.Трудимосе
свакегодинедауведемонеку
новинуиданештобудедру
гачије. Уложили смо зато
додатна средства у уређење
овог простора. Морамо одр
жавати оношто постоји и од
ранијихгодина.Ускоријевре
ме ћемо имати још један

дечијиброд,поузорунапрет
ходне сезоне.Самалом гра
доначелницом и њеним дру
гарима смо дошли да им
покажемоштајетоштонаша
плажа пружа. Купалиште је
безбедноитојенајбитније,с
обзиром на то да имамо на
купалишту стручне спасиоце
ислужбухитнепомоћитоком
целогдана.Јавнокомунално
предузеће „Комуналије“ се
брине о уређењу и чистоћи
простора. Трудимо се да се
разликујемо од сезоне до
сезоне,кажеградоначелница
СветланаМиловановић.
За туристе, али и домаће

становнике, који желе додат
неинформацијеотуристичкој
понуди, постављен је пункт
Туристичког инфо – центра,
који пружа идентичне услуге
каоонајуцентруграда.
Купалишна сезона је зва

ничнопочела10.јуна,апосе
том малишана и „Лето на
Сави“. То је била прилика и
дацртајунаплажи,дајеукра
се по својој жељи. Подсећа
мо,иовегодиненатомместу
постоје терени за различите
врсте спортова, како на чвр
стојподлози,такоинаводи.
Ове сезоне у комплетан

изгледифункционисањепла
же, локална самоуправа је
уложила око 17 милиона
динара. А. Плав шић

Фото: Б. Туца ко вић

Оночемусерадујустарији
Митровчани јесте ноћни
животнаСави.Каоиранијих
година, отворени су угости
тељски објекти, на самој
обали,којинуденајразличи

тије врсте провода. Осим
богатепонудепића,упоједи
ним локалима се служи и
храна. Први наступи музич
кихизвођачасувећодржани
протеклогвикенда.

Ноћ ни живот на Сави

Све тла на Мило ва но вић Мари ја Мај сто ро вић

Посе том мали ша на поче ло „Лето на Сави“

Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска Митровица 
– Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Реба лан сом опре де ље но
90 мили о на за нове инве сти ци је

Две нај зна чај ни је инве сти ци је су изград ња дру ге фазе водо во да у Ога ру и рекон
струк ци ја пута у Ули ци Посав ског одре да у Пећин ци ма
На седници Скупштине општине

Пећинци, одржаној 15. јуна, одборници
суизгласалиребалансопштинскогбуџе
та,  којим је близу 90 милиона динара
опредељенозареализацијуседаминве
стицијауинфраструктурунатериторији
нашеопштине.
Какојеобразложиопомоћникпредсед

ника општине Пећинци Дејан Живано
вић, пре свега је реч о две капиталне
инвестиције, које Општина Пећинци
суфинансира са Владом Републике
СрбијеиПокрајинскомвладом.
–Заизградњудругефазеновеводо

воднемрежеуОгаруопредељеноје30,3
милионадинара.Покрајинскисекретари
јат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство обезбедио је за ову намену
19,1 милиона  динара, док је Општина
Пећинциизсопственихсредставаопре
делила  11,2милиона.Друга капитална
инвестиција је реконструкција пута у
Улици Посавског одреда у Пећинцима
вредна50милионадинара.Заовуинве
стицију Министарство пољопривреде,
шумарстваиводопривреденамједоде
лило 20 милиона динара, а Општина
Пећинци је определила 30 милиона из
буџета,рекаојеЖивановић.
Ребалансомсупредвиђенаисредства

за суфинансирање уклањања дивље
депоније уСремскимМихаљевцима, за
које је Министарство заштите животне
средине издвојило милион динара, а
Општина Пећинци 700.000 динара. За
опремањеновихбунарауПећинцимаи
Шимановцима, који ће у знатној мери
допринетисигурностииквалитетуводо
снабдевања у овим насељима, из
општинског буџета је опредељено три
милионадинара.Заархеолошкаистра
живањасредњовековнетврђавеКупиник
у Купинову, која ће бити спроведена

токомовегодине,Покрајинскисекрета
ријат за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама доделио
је 950.000 динара, док ће општина
Пећинцииздвојити150.000зафинанси
рањеистраживања,каоидодатнасред
ствазалогитичкуподршкунатерену.За
пројекат унапређења регионалне тури
стичкепонудеСрема,укојијеукључено
постављањеноветуристичкесигнализа
ције у општини Пећинци и изградња
туристичког инфо пункта  у Огару,
Општина Пећинци је определила 1,4
милионадинара, док је 500.000динара
обезбедилаРазвојнаагенцијаСрбије.За
израду пројектно  техничке документа
ције за изградњу нове канализационе
мреже у Купинову милион динара је
определио Покрајински секретаријат за

регионални развој, међурегионалну
сарадњуилокалнусамоуправу.
Одборницисудонелииодлукеодоно

шењу планова детаљне регулације за
изградњу дистрибутивног гасовода од
кружнераскрсницеуПећинцимадомер
но  регулационе станице Сибач, од
насељаПрховодомернорегулационе
станицеПопинци,одмернорегулационе
станицеОбреждоСпоменикаиодгасо
вода Сремски Михаљевци – Карловчић
до мерно  регулационе станице Деч.
Доношењемплановадетаљнерегулаци
јеомогућенајеизградњамагистралних
гасних водова између насеља у оквиру
пројектагасификацијепећиначкеопшти
не,вредног6,1милионаевра,којиби
требалодабудезавршендокрајагоди
не. Д. С.

Са сед ни це СО Пећин ци

ГРА ЂЕ ВИН СКИ МАТЕ РИ ЈАЛ ЗА ПЕТ ИЗБЕ ГЛИЧ КИХ ПОРО ДИ ЦА

Бољи усло ви за живот
Председник општине Пећинци Сини

шаЂокићуручиоје17.јунаизбегличким
породицама са територије пећиначке
општине уговоре о додели пакета гра
ђевинског материјала за побољшање
условастановања.Вредностпројекта је
тримилионадинара,одчегајеКомеса
ријат за избеглице и миграције обезбе
дио2.700.000,док јеОпштинаПећинци
издвојила300.000динара.
ПредседникЂокићјеистакаодапећи

начка локална самоуправа има дугого
дишњу успешну сарадњу са Комесари
јатом,арезултат тесарадње је, како је

рекао,тодајевећинаизбегличкихпоро
дицауопштиниПећинцистамбенозбри
нута.
–Тонамјеибиоциљ.Даизбегличке

породицедобијукровнадглавомидасе
трајноинтегришуунашулокалнузајед
ницу,поручиојеЂокић.
Рајку Перишићу из Пећинаца ово је

првапомоћзастамбенозбрињавање,а
каконам јерекао,додељениматеријал
ће бити употребљен за изградњу пот
кровљанакући, гдећеживети једанод
синовасапородицом.
– Кућу сам сам изградио од темеља.

Захваљујући овој помоћи изградиће
мо поткровље и имаћемо много боље
услове за живот. Имам четворо деце и
шестороунучади.Синовитакођеживеу
Пећинцима,аћеркесусеудалеиживе
једнауПрхову,адругауРуми.Свисмо
ту у околини и ту остајемо, кажеПери
шић.
Помоћупакетимаграђевинскогмате

ријала је овога пута добило пет избе
гличкихпородицаизпећиначкеопштине,
авредностсвакогпакета јеоко600.000
динара.

Д. С. 

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ ЈЕ У ТОКУ ПОДЕ ЛА ПЛА ВИХ 
КАН ТИ ЗА ОДЛА ГА ЊЕ ПАПИ РА, ПЛА СТИ КЕ И МЕТА ЛА

„Брзоилако уСремскојМитровици сада
одваја свако“ гласислоганнедавно започе
тогпројекта,којиподрзумевановинеуодва
јању кућног отпада. У Сремској Митровици
сеспроводиподелаплавихканти,капаците
та240литара,  заодвајањерециклабилног
отпада.Поделасевршипрекомеснихзајед
ница.Овајпројекатјеобиманиподразумева
успостављањесистемаодвожењаотпадаи
постављањеконтејнерауградусанаменом
одвајањапапира,пластикеиметалаоддру
гогсмећа.ГрађанимауМитровицићебити
подељено укупно 7.571 канта. Пројекат
финансираКраљевинаШведска у сарадњи
саМинистарствомживотнесредине,апарт
неринапројектусуГрадСремскаМитрови
цаиЈавнокомуналнопредузеће„Комунали
је“.
– Када је подела плавих канти почела,

одзивјебиовелики,међутиминтересовање
семалосмањило.Замолићусуграђанекоји
нису преузели своју плаву канту да дођу у
месну заједницу, потпишу уговор о преузи
мањуипотпунобесплатнодобијусвојуканту
за домаћинство. Они који су међу првима
преузелисувећнапунилисвојекантеичека
јупражњење,међутим,одвозкрећетеккада
свекантебудуподељене,изјавила јепорт

паролЈКП„Комуналије“ТамараМилковић.
Месна заједница „22. август“ је пре око

месецданазапочелаподелукантиидосада
сеодазвалодветрећинестановникаиз тог
делаграда.
–Досадасмоподелилискоро400канти,

од планираних 600. Одвајање секундарног
отпада смањује количину отпда у зеленим
кантама,којесуграђанивећимају,објашња
ва Младен Радошевић, председник Месне
заједнице„22.август“.
Међу онима који су преузели канту је и

ВелимирВуколићкојијеобјасниокакофунк
ционишеодвајањеотпадауњеговомдома
ћинству.
–Драгоми је да смодобили прилику да

одвајамоотпаднаправиначин.Досадасмо
свестављалиуистуканту.Овојесадамного
боље.Нанамаграђанимаједасепотруди
модаулепшамосвојград,дабисможивели
као сав нормалан свет, изјавио је Велимир
Вуколић.
Митровчанимаћеускоронакућнуадресу

битииспорученифлајерисаобјашњењемза
одвајање отпада и са тачним терминима
одношења смећа, да би знали када могу
изнетикантунапражњење. А. П.

Фото: Б. Т.

Мла ден Радо ше вић Вели мир Вуко лић

Пла ва кан та за чисти ју 
живот ну сре ди ну

МИТРО ВАЧ КИ ЂАЦИ БРИ НУ
О ПРИ РО ДИ 
Радионица
о резерватима 
природе

Упетак17.јунајенаТргуЋиреМиле
кића одржана едукативна радионица у
оквирупројекта„Заштићенаподручјаза
природу и људе“. Носилац пројекта је
„WorldWideFund“академијазаприроду
у сарадњи са Јавним предузећем „Вој
водинашуме“.Уместопланиранихнеко
ликосатина тргу, промоција је трајала
краће због лоших временских услова,
али јепослатаправапорука.Циљпро
јекта је јачањесарадњеизмеђу зашти
ћеног подручја и локалне заједнице,
ради очувања природних и културних
вредности. Асоцијација ученичких пар
ламената основних и средњих школа
ГрадаСремскаМитровица јеукључена
упројекатипроглашенајеамбасадором
заштићеног подручја „Обедска бара“.
Посетиоци су имали прилику да погле
дају како изгледамакета резервата, са
природним карактеристикама о којима
суисамиученицинаучиликрозрадио
ницеупројекту. А. П.

БОР КО ВАЦ

Одр жан први 
„Старт“ фести вал

Први „Старт“фестивал одржан је од
17.до19.јунаурумскомизлетиштуБор
ковац.Токомоватрифестивалскадана
бројна публика је могла да ужива у
наступима15извођачаизСрбије,алии
региона. Између осталих, публика је
могладапослушаВасилаХаџиманова,
група Ејебурн, Kоља и гробовласници,
Атеистреп,Вампири,Лет3амеђуњима
су биле у румске групе Бусоле без и
Фреди Кругер.Основна идејафестива
ла је била да пружи врхунско музичко
искуствоуприродномокружењу.

С. Џ.
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ОДР ЖАН ТАК ТИЧ КОТЕХ НИЧ КИ ЗБОР ПОЛИ ЦИЈ СКЕ 
УПРА ВЕ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Поли ци ја бли жа
сво јим сугра ђа ни ма

У четвртак 16. јуна је на Тргу Ћире
Милекића у Сремској Митровици одр
жантактичкотехничкизборПолицијске
управе. Том приликом су изложена
полицијска возила и пратећа опрема,
каошто су патролни аутомобили, сао
браћајнимотоцикли,ватрогаснавозила,
„марица“, дрон, ватрогасна опрема и
опремазафорензику.Уприсуствуполи
цијскихслужбеникаињиховихстареши
на, грађани су имали прилику да се
упознајусаизложеномтехником.
– Ово је јединствена прилика да се

приближимо грађанима, посебно оним
најмлађим,даимпокажемодеоопреме
која се користи у свакодневном раду.
Такође,циљнамједаграђанимапока
жемо да смо ту зањих, да бринемо о
њиховој безбедности и безбедности
њиховеимовине.Такође,чувамосигур
ност свог града, али и свих осталих
местауСрему.Наовајначиниграђани
намапреносесвојупозитивнуенергију,
којанамјепрекопотребназасвезадат

кекојесвакодневноизвршавамо,рекао
је ВладимирРољић, начелникОдеље
њасаобраћајнеполиције.
Тактичнотехнички збор, који је одр

жан поводом Дана Министарства уну
трашњихпословаиДанаполиције,оби
шла је и градоначелница Светлана
Миловановић, која је подсетила да је
Сремоднедавнобогатијиза33млада
припадникаполицијеиватрогасноспа
силачкеслужбе.
–Јасамсигурнадаћеонисвојрадни

векпосветитибезбедностиисигурности
нашег града. Нагласила бих и то да
локална самоуправа има дугогодишњу
и одличну сарадњу са Полицијском
управом,изјавилајеСветланаМилова
новић.
Натргусубилиприсутниприпадници

полицијеопштенадлежности,кримина
листичке полиције, саобраћајне поли
цијеиватрогасноспасилачкеекипе.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Све тла на Мило ва но вић и Вла ди мир Рољић

СВЕТ СКИ ДАН ДОБРО ВОЉ НИХ 
ДАВА ЛА ЦА КРВИ

Хума ност на делу
14.јунјесвакегодинепосвећенСвет

скомданудобровољнихдавалацакрви.
Овегодинеслоган гласи „Давањекрви
је чин солидарности“. И заиста јесте,
учествовати у спасавању људских
животајенештонајхуманијештоможе
теучинити.Какобисезахвалилидобро
вољнимдаваоцима,ЦрвеникрстСтара
Пазова свечано је доделио признања
овимплеменитимљудима.Признањаје
понело27давалаца.РадованТривиче
вићизВојкејечовеккојијечак106пута
даосвојукрвштојезаистазадивљење.
Давне1981.годинејепрвипутдаокрв
у војсци. Један од добровољних дава
лацакрвикојисупримилипризнањеје
иЈовицаШавијаизНовеПазове.Онје
хуманост на делу показао 50 пута.
Црвени крст Стара Пазова у сваком
месту старопазовачке једном месечно
организујеакцијудобровољногдавања
крви.Подсећамодасваказдраваособа
од18до65годинаможебитидавалац
асвештотребајестевољаималовре
мена.

ПЛА ЖА У СТА РИМ БАНОВ ЦИ МА 
Уско ро спрем на
за купа че 

Очистити од смећа, покосити траву,
насути песак – то је део планираних
радова на обали Дунава у Старим
Бановцимаусусреткупалишнојсезони.
Руководство села ће у сарадњи са
локалномсамоуправомиЈКП„Чистоћа“
ускороуредитипросторкојисепрости
ре од ресторана Венеција до канала
Будовар,какобииовегодинепосетио
цимабилопријатнонаплажи,рекао је
Радислав Савић, председник Савета
МЗСтариБановци.Запланираносре
ђивањеплажечекалисустабилизацију
времена,ависокетемпературеполови
номјуна,већсуизмамилепрвепосети
оце на плажу, где је поред купања и
сунчања, могуће пецање, или једно
ставношетња.Викендомбуденаплажи
уСтаримБановциманајвишекупачаа
процене су да је то и око 1500 особа.
Поредсамихмештана,долазепосетио
циизсвихместастаропазовачкеопшти
не,алиидругихвећихградова,јеркако
кажу Старобановчани, овај део обале
Дунаваједанјеоднајлепшихуоколини.

З. К.

У СТА РОЈ ПАЗО ВИ ОДР ЖАН САН СКИ САБОР

Чува ри тра ди ци је
У Старој Пазови је у суботу, 18. јуна

традиционалноодржан15.поредуСан
скисабор.Устаропазовачкуопштинупро
теклих деценија доселио се велики број
људисаподручјакрозкојапротичерека
СанауБиХ.Једандеоједошаоупроцесу
колонизације,аједандеокаоизбеглицеу
ратовима деведесетих. Заједно данас у
Сремучувајуетнонаслеђесвогзавичаја
манифестацијом „Сански сабор“ која се
одржавасвакегодине.ОрганизаторСан
скогсабора јеУдружење грађана „Сана“
уз подршку општине Стара Пазова, која
од самог почетка помаже реализацију
манифестације.

Саборјепочеоспортскимнадметањем
а за најбоље су спремљене и медаље.
Какоједанодмицао,уприличенјекултур
но– уметнички програм који се састојао
од мушких и женских певачких група и
културно – уметничких друштава. Посе
бансаборскиобичајпредстављапечење
бикаштојеиинвестицијаалиизадовољ
ство.
ПредседникУГ „Сана“РанкоВојводић

истичедајециљдасеевоцирајууспоме
нељудикојисуживелиу тимкрајевима
алиидасетрадицијапренесенамлађе
генерацијекојесуовдерођене.

З.  К.
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РАДИ О НИ ЦА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Реша ва ње про бле ма ани мал ног 
отпа да
УГрадскојкући,упонедељак13.јула,

одржана је друга радионица на тему
„Решавањеанималноготпадазатерито
ријуГрадаСремскаМитровица“,уокви
ру пројекта „Регистар загађивача ани
малнимотпадом“.
Радионица је подржана од стране

УНДПа, Министарства пољопривреде,
Министарства заштите животне среди
не,УправезаветеринуиГрадаСремска
Митровицаиокупилајезаинтересоване
сточаресатериторијеСрема,ветерина
ре,ветеринарскеинспектореикомунал
неслужбе.Састанкусуприсуствовалии
представници ПКС Срема, Агенције за
руралниразвој,Пољопривреднестручне
службе,каоигостиизЧајетине.
ПредавачинарадионицисубилиСла

вица Николић Стајковић, шеф групе у
Управизаветерину,сатемом: „Според
нипроизводиживотињскогпорекла“,као
и Срећко Чупић, руководилац службе
Зоохигијене, са темом: „Улога Зоохиги
јенскеслужбеуелиминисањуанималног
отпадаиспречавањуширењазооноза“.
Душан Филимоновић, пројектни мена
џер, презентовао је андроид апликаци

ју за евидентирање и одлагање отпада
животињскогпорекла.
ПоречиманачелникаГрадскеуправе

засоцијалнузаштитуизаштитуживотне
средине Дражена Риђошића, решава
ње анималног отпада је веома значај
на тема за Гради веома значифинан
сијска подршка од Развојне агенције
Уједињених нација УНДП, за пројекат
„Регистар загађивача анималног отпа
да за ГрадСремскуМитровицу“.Пред
узети су одређени кораци где сумапи
ране све јаме и сточна гробља, укупно

14,сапунктомзаприхватањеанималног
отпадауЛаћарку.Кафилерија„Енерго
Зелена“одвозиугинућа,штофинансира
Град.ПројектнименаџерДушанФилимо
новићјерекаодајеснажанедукативан
део пројекта кроз две одржане радио
нице, вебпрезентацијуидокументарни
филм, док ће андроид апликација зна
чајно помоћи сточарима да пријављују
угинућа.  Детаљне инструкције о преу
зимањуапликацијемогусепогледатина
веб сајту www.animalniotpad.sremskami
trovica.rs.

ПОЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА И ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Мла ди поли цај ци и ватро га сци 
поло жи ли закле тву
УГрадској кућиуСремској

Митровици су 15. јуна 33
полицијска службеника и
ватрогасца–спасиоца,потпи
салисвечанузаклетву,којусу
положилинасвечаностиодр
жаној поводом Дана Мини
старства унутрашњих посло
ва, славе Министарства и
Дана полиције, у Београду,
12. јуна 2022. године.Од тог
броја, 29 лица су полицијски
службенициПолицијскеупра
ве Сремске Митровица и
четворо су припадници Оде
љења за ванредне ситуације
уСремскојМитровици,одно
сноватрогасциспасиоци.
–  Ми, доскорашњи при

правници, постали смо део
ове велике и часне полициј
скепородицесасвимдужно
стимаизадацимакојећеова
служба стављати у будућно
стииспреднас.Посебнамије
част да кажем да се ова
заклетва полаже од прошле
годинесвечанопредграђани
ма Републике Србије. Тиме
намсеостварилажељакојом
смо се руководили од првог
дана када нам је започела

обука у Центру за основну
полицијску обуку у Сремској
Каменици,атоједасебрине
мозабезбедностисигурност
наших суграђана, а посебно
најмлађих. Трудићемо се да
савесноиодговорнослужимо
грађанима Републике Србије
и својој земљи и да својим
понашањем и професионал
ним радом оправдамо њихо

воповерење,изјавилајеИва
наБарањ,саобраћајнаполи
цијскаслужбеница.
Девојке и младићи који су

потписали свечану заклетву,
биће распоређени у полициј
ским станицама на нивоу
читаве Полицијске управе,
односноучитавомСрему.

А. П.
Фото: Б. Т.

Ива на Барањ

Поли циј ски слу жбе ни ци и ватро га сци  спа си о ци
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ЈКП „ВОДО ВОД“ И „ГРАД СКО СТА НО ВА ЊЕ“ РЕША ВА ЈУ ПРО БЛЕМ ОДВО ЂЕ ЊА 
ОТПАД НИХ ВОДА У ШИША ТО ВАЧ КОЈ УЛИ ЦИ

Рекон струк ци ја цево во да
и шах та у току

Ради се о хава ри са њу због нерав но мер ног сле га ња кана ли за ци о не мре же. То је 
узро ко ва ло еро зи ју и честе актив но сти одгу ше ња, обја снио је извр шни дирек тор за 
тех нич ке посло ве митро вач ког водо во да, Сте ви ца Дра гој ло вић
Јавнокомуналнопредузеће

„Водовод“изСремскеМитро
вице у сарадњи са предузе
ћем „Градско становање“
решава проблем становника
у Шишатовачкој улици, са
одвођењем отпадних вода.
Наиме,отпочелајекомплетна
реконструкцијашахта и дела
оштећеногцевовода, какоби
се успоставило ефикасније
функционисање одвођења
отпадних вода. У среду 15.
јуна, приликом обиласка
радова,извршнидиректорза
техничке послове митровач
когводовода,СтевицаДрагој
ловић, рекао је да је реч о
хаварисању цевне мреже и
инсталација.
–Уовомслучају,радисео

хаварисању због неравно
мерногслегањаканализацио
не мреже. То је узроковало
ерозију и честе активности
одгушења. На захтев „Град
ског становања“ смо присту
пили реконструкцији, изјавио
јеДрагојловић.
О проблемима са загуше

њем канализације сведоче и
становници овог дела града.
Честоседешавалодасепро
блемнеприметинавреме,па
санација уследи када већ
водауђеуподруме.
–Тојебилозасвенасвео

манезгодно,јеримамотешке,
бетонскепоклопценаканали
зацији,тенисмобилиумогућ
ностидаредовнопроверава

мо да ли се шахт напунио.
Међутим,насвакинашпозив
за помоћ „Водовод“ је одмах
реаговао, рекао је Драган
Илић, становникШишатовач
кеулице.
Канализациона мрежа је у

насељу „КП дом“ изграђена
преокополавека.
– Овде смо имали честе

интервенције,асадатореша

вамо.Сличанпроблемпосто
јиујошдвестамбенезаједни
це у овом насељу, који ћемо
такође санирати, рекао је
МилошКовачдиректор„Град
скогстановања“.
Радовефинансирајустана

ризградеи„Градскостанова
ње” . Вредност посла је око
200.000динара. А. П.

Фото: Б. Т.

Рекон струк ци ја цево во да и шах та

Сте ви ца Дра гој ло вић Дра ган Илић Милош Ковач
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ПОВЕ РЕ НИ ЦА ЗА ЗАШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ БРАН КИ ЦА ЈАН КО ВИЋ У ЦРВЕ НОМ 
КРСТУ ИНЂИ ЈА

Наси ље се над ста ри ји ма
нај те же откри ва
Поводом 15. јуна, Међународног

данаборбе против насиљанад ста
ријима, повереница за заштиту рав
ноправности Бранкица Јанковић
посетила јеОпштинску организацију
Црвеног крстауИнђији где јеразго
варала са волонтерима, запослени
мауЦрвеномкрсту,представницима
Центразасоцијалнирадиграђанима
оправимастаријихлица.Онајескре
нулапажњудастаријиспадајумеђу
најугроженијеинајдискриминисаније
групе у Србији, да су често мање
видљивиудруштвуијавности,каои
да су због тога изузетно изложени
насиљу.
–Старијеособесузбогсвојесла

бости, немоћи и свега што старење
са собом носи, врло осетљиве и
рањивеизатосулакежртвезлоста
вљања,реклајеЈанковић.

Он једодалада јесвеизраженије
насиље над старијима, на улици, у
свакодневном животу, јавном говору
и опхођењу где се старије особе
доживљавају као популација која је
свемањепотребнадруштву.
–Томорадасепромени.Насиље

сенадстаријиманајтежеоткривајер
је старије особе срамотада пријаве
насиље, злостављање и тортуру.
Борбапротивсвакогпаинасиљанад
старијимадајерезултатесамоубла
говременој, целовитој и системској
сарадњи свих делова државног
система.Свиморамозаједнорадити
наборитипротивнасиљанадонима
којинемајумоћ,нитиспособностда
мусеодупру.Несмемодазаборави
модаћемосвиједногданабитиста
ри,реклајеповереница.

М. Ђ.

СВИ ЋЕМО ЈЕД НОГ ДАНА БИТИ СТА РИ:
Бран ки ца Јан ко вић у Црве ном крсту Инђи ја

ОТВА РА ЊЕ ПОСТРО ЈЕ ЊА „ТОЈО ТАЈЕР СА“ У ИНЂИ ЈИ ДО КРА ЈА ГОДИ НЕ

567 људи ће наћи посао

Под се ћам да ће инве сти тор само у првој фази, која је тре нут но акту ел на, има ти ско
ро 370 мили о на евра ула га ња и 567 људи ће наћи посао. То је нешто што ће дра стич
но про ме ни ти живо те мно гих поро ди ца у Инђи ји рекао је Вла ди мир Гак
Отварањефабричкогпостројењаком

паније„ТојоТајерс“уинђијскојсеверои
сточној радној зони предвиђено је за
крај ове године. То су потврдили пред
ставницименаџментајапанскекомпани
је предвођени извршним директором
ТакашиШимицијемкојисуууторак,14.
јуна,посетилиОпштинуИнђијаиразго
варали са председником општинеВла
димиром Гаком. Како је истакнуто на
састанку,изградњафабричкогпостроје
њајеутокуапробнапроизводњајевећ
почела. Према речима представника
компаније, тренутно је запослено око
300 радника, већина са  територије
општинеИнђија.
Како је раније истакао председник

општинеИнђијаВладимирГаковасрем
ска општина је са доласком јапанског
„Тојотајерса“уписананапривреднумапу
Европе.
–Подсећамда ће инвеститор само у

првој фази, која је тренутно актуелна,
иматискоро370милионаевраулагања
и567људићенаћипосао.То јенешто
што ће драстично променити животе
многихпородицауИнђији,рекаојеВла
димирГак.
Onjeдодаодаћекодјапанскогинве

ститора плате бити изнад републичког
просека, подсећајући да је општина
Инђијаповисинипросечнезараде2016.
годинебиланасамомзачељууСрему,а
дајесадаситуацијапотпунодругачија.

Иначе, у склопу припрема за рад
постројења јапанске компаније,  Јавно
предузеће „Ингас“ ових дана потписаће
уговор о снабдевању гасом. Очекује се
даовајгигантупоследњојфазиоствари
потрошњукаоцелаИнђијазаједно,кажу
у „Ингас“у подсећајући да је прошле
године изграђена мерно  регулациона
гаснаодоризаторскастаницаиприкључ
нигасоводусевероисточнојраднојзони
у Инђији, за потребе рада фабрике
јапанске компаније „Тојо тајерс“. Инве
ститор је било Јавно предузеће за
дистрибуцију гаса „Ингас“ а вредност
пројекта око 25,6 милиона динара без
ПДВа.

М. Ђ.

Саста нак са пред став ни ци ма Тојо Тајер са у Општи ни Инђи ја
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ДЕВЕ ТИ „ШЕК СПИР ФЕСТИ ВАЛ“ ОД 1. ДО 5. ЈУЛА

Ми смо опет ста ри ји,
а Шек спир је поно во мла ђи

Међу на род ни фести вал чини про грам савре ме них свет ских про дук ци ја Шек спи ро
вих дела, а публи ци ће пред ста ви ти позо ри шне пред ста ве из Ита ли је, Црне Горе, 
Хрват ске, Нор ве шке, Вели ке Бри та ни је и Срби је
Плеснапредстава „Хамлет“ у извође

њу међународно признате италијанске
плесне трупе „imPERFECT DANCERS
COMPANY“ под уметничким руковод
ством оснивача Валтера Матеинија и
ИнеБроек,отвориће9.Шекспирфести
вал уВилиСтанковић уЧортановцима.
Међународнифестивал,којисеодржава
од1.до5. јула,чинипрограмсавреме
них светских продукција Шекспирових
дела,апублицићепредставитипозори
шне представе из Италије, Црне Горе,
Хрватске,Норвешке,ВеликеБританијеи
Србије.
Какојенајављенонаконференцијиза

медије у среду, 15. јуна,фестивалћеи
овегодинеимати„дваполувремена“,те
ћедругидеопрограмабитиреализован
уоктобруиновембру.

Нацентралнојфестивалскојлокацији,
у Вили Станковић, наступиће поменута
италијанскаплеснатрупаалииГрадско
позориштеизПодгорицесапредставом
„Укроћена горопад“ (2. јул), Ролф Алме
Норвешкасапредставом„РомеоиЈули
ја и друге катастрофалне љубави“ (3.
јул). У Српском народном позоришту
НовиСадпредставу„Хамлетевиденци
ја злочина једне монархије“ одиграће
КазалиштеМаринаДржићаизДубровни
ка(4.јул).Задругополувремефестива
ла најављено је извођење представе
„Магбет“Српског народног позоришта у
октобру,докћесегостиизВеликеБрита
нијепредставом„Сабранадела:саШек
спиромзастолом“представитипублици
у новембру текуће године у Српском
народномпозоришту.

–ИовегодинеШекспирфестивалпод
сетићенасдајеШекспировсветствар
ни свет, исти овај у којем живимо. У
њему, поново откривамо: „сем нествар
ногаништастварноније“.Мисмозато
опетстарији,барзагодинудана,аШек
спирјепоновомлађи,рекаоједиректор
и оснивачфестивалаНикитаМиливоје
вићнаконференцијизановинаре.
Испред институција које су подржале

Шекспир фестивал присутне представ
нике медија поздравили су Јелена
Добровић Бојановић, помоћница покра
јинског секретара за културу, јавно
информисањеиодносесверскимзајед
ницамаиНемањаМилојевић,шефКаби
нетапредседникаопштинеИнђијакојије
истакао да јефестивал веома значајан
за општину Инђија, која је захваљујући
овом културномдогађају одавно препо
знатанакултуролошкојмапиШекспиро
вихфестивала.
–Љубавпокрећесве, кадакажемто,

сматрамданиједновеликоделонеможе
данастаненитидасеучиниуколиконе
постојељубавистраст.МислимдаНики
тина дела у последњих девет година
говореотоме,какоодидејеможетеда
направитевеликоделозахваљујућиуло
женојвеликојљубавиистрасти,рекаоје
Милојевић додајући да је „Шекспир
фестивал“великисветскифестивалпод
сетившидајеидобитникпризнања„Нај
бољеизВојводине“.

М. Ђ.

ИнтернационалниШекспирфестивал
Европскамрежафестивалазваничноје
2019.годинеуврстиланалистунајзна
чајнијих на Старом континенту. Осми
шљен како би извођењем представа
подведримнебомнааутентичанначин
дочарао време и неговао успомену на
највећег светског драмског ствараоца,
Шекспирфестивал се од почетка одр
жава уз подршку Покрајинске владе,
Општине Инђија, Министарства култу
ре,ГрадаНовогСада,УНИQАосигура

ња. Оснивање Шекспир фестивала у
Србији иницирао је редитељ Никита
Миливојевић након премијере његове
представе „Хенри VI” у чувеном Глоб
театру у Лондону маја 2012. године.
Пореджеље да нам откријеШекспира
на нов начин, Никита Миливојевић је
биовођенидејомдаседржавнарези
денција, Вила Станковић – изузетан
простор затворен за јавност у Србији,
учиниатрактивнимкултурнотуристич
кимместом.

Фести вал – кул тур но бла го

Са кон фе рен ци је
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ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

Одр жа на избор на 
скуп шти на

Изборна скупштина Црвеног крста
Румаодржана је16. јуна,анањој су
верификовани мандати новим члано
вима Скупштине, изабран је нови
Управни и Надзорни одбор, али је
усвојен и извештај о раду у протекле
четири године, као и план рада за
наредни четворогодишњи период. Др
МирославМилошевићпоновоизабран
запредседникаСкупштинеиУправног
одборарумскогЦрвеногкрста.Избор
ној скупштини је присуствовао Бошко
Митрашиновић, секретар Црвеног
крстаВојводине.

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА 

При ча o пти ца ма 

Ученици нижих разреда градских
основнихшкола,малишанииз „Поле
тарца“ и корисници Дневног боравка
задецуимладесасметњамауразво
јуприсуствовалисуедукативнојпред
ставиоптицамаграбљивицамасова
ма,соколовима,јастребовимаиорло
вима.Семштосумоглидачујуозна
чајуовихптицамоглисудаихвидеи
у слободномлету.Управоовајдео је
наишао на највеће интересовање и
одушевљењедецеодкојихсунекаи
учествовала у програму. Ову зани
мљиво предавањедеци је у румском
Великом парку одржао Хани Гиргис,
једанодоснивачаСоколарскогсавеза
Србије.

СВЕТ СКИ ДАН ДОБРО ВОЉ НОГ ДАВА ЛА ШТА КРВИ

Нај ху ма ни јим Румља ни ма 
уру че на при зна ња
Потрадицији,поводомСветскогдана

добровољних давалаца крви 14. јуна,
Црвени крст Рума организовао је у
Градскојкућисвечаностнакојојсууру
чене захвалнице и плакете људима
којивишепутадаликрв:одпетдо100
пута, а таквих је ове године било 79.
ПремаподацимаЦрвеногкрста,урум
скојопштиниимапреко2.000давалаца
крви.
Прошле године је организована 21

акција добровољног давалаштва на
које се одазвало 1.167 лица, међу
њима 211 нових, а крв је дало, после
лекарских прегледа, 1.022 даваоца. У
годинизанамаграђанирумскеопшти
несудониралиукупно1.316 јединица
крви.
–14.јунасетрадиционалноокупља

мо да бисмо нашим доброовљним
даваоцима, који су дали крв десет и
вишепутаутокупрошлеиовегодине,
уручили заслужена признања. То су
хуманиљудиизнашесрединеиувек

При зна ња за дава о це крви

Сте ван Кова че вић

Румаћебитидомаћин9.Међународ
ногфестивала једноминутног и кратког
филма„МистерВоркy“,којићебитиодр
жанод22.до26.јуна.Највећидеопро
грама ће се реализовати у Kултурном
центру„БранаЦрнчевић“имањидеоу
Градској библиотеци „Атанасије Стојко
вић“ у Руми. Драган Цакић, директор
Фестивала јенаконференцијизанови
нареодржаној16.јуна,истакаодаћесе
утакмичарскомпрограмуједноминутних
филмова,премаизборуселектораМар

ка Kостића, наћи 81 најкраће филмско
остварење. О наградама у овој катего
рији ће одлучивати трочлани жири у
чијемсаставусуИванаМаринићKрагић,
редитељкаипродуценткињаизЗагреба,
Петер Церовшек, филмски аутор и
директорфестивалаФеKKизЉубљане
иПетарМитрић,филмскикустосипро
дуцентизСуботице.Највећибројједно
минутнихфилмоваутакмичарскомпро
граму, укупно десет, релизовани су у
домаћојпродукцији.

ФЕСТИ ВАЛ „МИСТЕР ВОРKИ“ 

Селек то ван
81 јед но ми нут ни филм
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ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ 

Посе та Звор ни ку

У оквиру прекограничног ИПА про
јектаСрбијеиБиХ„Здравиибезбeдни
гастрономски производи као потенци
јал за ново запошљавање младих“
уприличенајеипосетађакаинастав
никарумскеССШ„БранкоРадичевић“
Зворнику.Билајетотродневнапосета
50 ученика и наставника ове румске
школе њиховој СШЦ „Петар Кочић“.
Током тродневне посете организован
јепријемзаРумљанеуГрадскојупра
ви и посета Народној библиотеци, а
последњег дана гости су обишли и
средњовековнутврђавуЂурђевград.

ЖАР КО ВАЦ И ПУТИН ЦИ

Нови моби ли ја ри 
за децу

Кроз процес партиципативног буџе
тирањаЖарковци,Путинци,Хртковци
иКраљевцисудобилидечијаиграли
штасамодерниммобилијаромштосу
ибилипредлозиграђанакојисудоби
лидовољновеликибројгласовадаби
сенашлиуопштинскомбуџетуиреа
лизовали. Председница Општине
АлександраЋирићјепосетилаЖарко
вац и Путинце како би се на лицу
места уверила у квалитет завршених
радова.ГоранБајић,председникСаве
та МЗ Жарковац је истакао да им је
Општинапомогладакомплетнорено
вирају И Дом културе. Путинчани су
добилиновимобилијар,сличаноному
Жарковцу, за шта је обезбеђено
1.678.000 динара. Мобилијар је сме
штен у самом двориштуОШ „Доситеј
Обрадовић“ где се налази и вртић и
гденијебилоигралиштазадецу.

С. Џ.

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

ћеиматинашуподршкуитаквељуде
ћемо на сваки начин покушати да
афирмишемо.У току ове годинепро
ценат добровољног давања крви је
порастаозапреко22одсто,штојезаи
стапохвално,собзиромнаситуацијуу
којојсмосеналазили.Надамседаће
такобитииубудуће.Управојеподмла
дактајкојијеипрошлеиовегодинето
изнео,такодајетоипроценатповећа
ња учешћа омладине у давалаштву,
каже др Мирослав Милошевић, пред
седник Скупштине  Црвеног крста
Рума.
Стеван Ковачевић, председник СО

Рума истиче да локална самоуправа
сваке године, у сарадњи са Црвеним
крстом,организујепријемза
најревносније  и најдуговечније

добровољнедаваоцекрви.
– Покрет добровољног давалаштва

крвијеједаноднајхуманијихкојенаше
друштвенеорганизацијереализујукроз
своје програмске активности. Време
изанасјепоказалоапсолутнуоправда
ностпостојањаОпштинскеорганизаци
је Црвеног крста, поготово мисије
добровољногдавалаштва крви.Нажа
лост,време које јепреднаманедаје
гаранције да потребе за оваквом
врстом хуманитарног рада неће бити.
Напротив,мислимодајевремеиспред

наспрепуноизазовакојинасподстичу
да,каолокалнасамоуправа,негујемо
иподржавамосвеакцијекојеорганизу
је наша организација Црвеног крста,
поготово када су у питању акције
добровољног давања крви, указао је
Ковачевић.

С. Џаку ла

Милорад Марковић je ове године
добиоЗлатнуплакетуза100путадату
крв коју му је уручио Стеван Коваче
вић,председникСОРума.
Он је први пут дао крвдавне 1981.

године,санавршених18година.
–Мотивише ме жеља да помогнем

другимаунесрећијеркрвмногозначи,
амојихпетминута,какосекаже,мени
незначепуно,анекомзначимного.До
сада сам крвдао100пута, а како  је
горња граница 65 година, наставићу,
јер имам право да  још пет година
дајемкрв.Акобудездрављаисреће,
надамседамогусигурно још20пута
дотадададамкрв.Друштвобимогло
ивишедамотивишељуде.Јасампро
светни радник и за ових 100 давања
нисамниједномискористиотајслобо
данданкојиседобијаитојебиламоја
одлука, рекао је за овај свој јубилеј
МилорадМарковић.

Мило рад
Мар ко вић
100 пута дао крв

Мило рад Мар ко вић

БАЗЕН БОР КО ВАЦ 

Поче ла сезо на купа ња
Какојеинајваљено,15.јунајепоче

лазваничнакупалишнасезонанабез
енуБорковац.Тогпрвогданабазенје,
упратњидиректораСпортскогцентра
Игора Дамјанчука, обишла Алексан
дра Ћирић, председница Општине.
Она је истакла да је ове године при
премљен знатно богатији програм за
посетиоцебазена,аиценесупристу
пачније,доксузасвепосетиоцеулаз
запрватриданарадабазенабеспла
тан.

– Сваког понедељка улазнице ће
битибесплатнезадецудо12година.
Биће организовано ноћно купање,
школа пливања за сву децу, потом
имамо богате садржаје спортског
карактера. Крајем јуна биће отворен
кампзадецуповратакприроди,биће
организованелетњеигре,текбол,сто
ни тенис, кошарка , одбојка... Богат
спортскиирекреативнисадржајзасве
посетиоце, истакла је Александра
Ћирић.
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Центар за социјални рад у
Иригу је од 1. јануара 2011.
године издвојен из Међуоп
штинскогцентразасоцијални
радуРуми,такодајепрошле
године обележио децени
ју самосталног рада. У свом
домену има низ социјалних
услуга за своје кориснике.
Једнаодтихуслугајесоцијал
но становање у заштићеним
установама,јеруИригупосто
ји зградасоцијалног станова
ња,потомлокалнасамоупра
ва даје материјалну подршку
појединцимаипородицикроз
једнократнуновчанупомоћ,ту
сусубвенцијепревозастарих
лицаиученика,опремакори
сника за смештај у установе
или у хранитељску породицу,
као ифинансирање бесплат
нихоброка.
– Финансира се и накна

да трошкова предвиђених у
одлуци за вантелесну оплод
њу,запревоз,исхрануисме
штај деце са сметњама у
развоју који похађају основну
школу, што је обавеза уколи
ко на територији општине не
постојиспецијализованашко
ла. Такође, финансирају се
трошковисахранезасоцијал
но угрожено становништво, а
прошле године је било девет
таквих случајева, каже Мира
Радуловић, директорка Цен
тразасоцијалнирадИриг.
У минулој години је наста

вљентрендсмањењанезапо
сленостипајеоднекадашњих
скоро51проценат,саданеза
посленооко8,4одстостанов
ништва. У иришкој општини

послује 480 приватних пред
узетника, а међу становни
штвом има чак 2.050 пензио
нера.
– У центру имамо седморо

запослених, четирифинанси
рарепублика,ализбогзабра
не запошљавања не можемо
дазапослимо још једноград
ника на којег имамо право, и
поредсвихтражењасагласно
сти. Из буџета општине Ириг
се финансира троје запосле
них.Условирадаунашојуста
нови су доста добри, радимо
у приступачном простору, са
рампомзалицасаинвалиди
тетом,добросмоопремљени
ишто се тиче простора, тре
бала би нам само још једна
просторија.Сталнорадимона
усавршавању,какозбогсамог
посла, тако и лиценцирања
радника, истиче директорка
Радуловић.
Прошле године је било

269 корисника новчане помо
ћи,што је за78мањенего у
2020.години,атоме јенајви
шедопринело смањењебро
ја незапослених лица. Јед
нократну помоћ је користило
65 корисника, исплаћено је
570.497динара,азапогребне
трошкове за девет корисника
исплаћено је367.660динара.
Радило се са 25 лица у слу
чајевима пријаве за насиље,
запослени у центру за соци
јални рад су узели учешће у
седам бракоразводних посту
пака.
– Имамо тридесет двоје

одраслих и старих лица која
сунасмештају,15лицакојису
смештени у специјализоване
установе, 11 деце из иришле
општине су на породичном
смештају. Радило се са 17
децесапоремећајимаупона
шању,што је, поменивелик,
бројреклајеоактивностима

упрошлој годиниМираРаду
ловић.
Постоји проблем везан за

недостатак хранитељских
породица.ИакојеИригнекад
био познат по хранитељским
породицама, дана се јако
малопородицаобраћадаби
се бавило хранитељством
зато што морају да заврше
обуку,морајусталнодаобна
вљајулиценце,даимајустал
напримања,абригаодецине
смебитијединиприход.
Тренутно се спроводе две

услуге, лични пратилац деце
са сметњама у развоју и то
финансира локална самоу
права, за децу која похађа
ју школу „Милан Петровић“ у
НовомСаду, а друга је соци
јално становање у заштиће
нимусловима,арадисео13
уговора, заизбеглалицакоја
сунајугроженија.

С. Џаку ла

Вели ки број услу га
у про шлој годи ни

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД ИРИГ

Мира Раду ло вић Згра да Цен тра за соци јал ни рад Ириг

ДОМ ЗДРА ВЉА ИРИГ

У току рекон струк ци ја РТГ каби не та
УДомуздрављаИригсу

започели13.јунарадовина
реконструкцијиРТГкабине
та, као и уградња новог
дигиталногРТГапарата.
Ови радови се изводе

под покровитељством
Министарства здравља, а
требалобидасереализују
током наредних месец
дана.
– Како се у исто време

вршеиреконструкцијеРТГ
кабинета суседних домова
здрављаиОпштојболници
у Сремској Митровици у
наредном периоду ћемо

битипринуђенидасвуРТГ
дијагностику сведемо само
на крајње неопходну. Зато
ћемосвакојпотребинаших
пацијената приступити
индивидуално,уциљупро
налажења алтернативне
установе у којој би се ура
дила потребна дијагности
ка, каже дрНебојшаАцин,
директор иришког Дома
здравља.
Ондодаједаћепацијен

ти све потребне информа
циједобијатиодсвојихиза
бранихлекара.

С. Џ.
Дом здра вља Ириг
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Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

ВРД НИК: ПОЧЕО 20. ВИДОВ ДАН СКИ САБОР

Спој тра ди ци је, исто ри је
и сада шњо сти

Сабор се завр ша ва 28. јуна све том архи је реј ском литур ги јом у мана сти ру Рава ни ца, 
а потом народ ним пра зно ва њем око мана сти ра и у Прња вор ском пар ку у цен тру Врд
ни ка

ВидовданскисаборуВрдникуотворенје
17.јунаиовегодине,кадасеорганизујепо
20.пут,трајаћедуженегопретходни,јерсе
завршава 28. јуна светом архијерејском
литургијомуманастируРаваница,апотом
народнимпразновањемокоманастираиу
Прњаворском парку у центру Врдника.
ВидовданскисаборуВрдникунераскидиво
је повезан са неговањем сећања на кнеза
Лазара,апрвипутјош1697.годинекадасу
његовемоштидонешенеуврдничкимана
стир, у врдничку Раваницу. Потом је, пре
тачно 133 године, први пут организован
Видовданскисабор.Традицијајепрекинута,
дабиопетоживела, када је28. јуна2003.
годинепоновоодржан.
Овајсабориманеколиковажнихциљева:

неговање пијетета према светом кнезу
Лазару,очувањеисторијске,материјалнеи
духовнекултуреВрдника,неговањетради
ције,народнихобичајаиверовање,презен
товање ношњи, јела, старих заната, руко
творина, домаћих природних производа
овог краја, културно уметничког стварала

штва,алииунапређењетуристичкепонуде,
Врдника,иришкеопштинеиширеоколине.
Славко Станишић, председник Друштва

Врдничана „Видовдан“, које је организатор
овогсабора,кажеда јеонконципиранкао
спојтрадиције,историјеисадашњости.
–ЗамисаојебиладаовогодишњимСабо

ром отворимо нову страницу којом бисмо
манифестацију подигли на виши, чак и
националниниво.Далићемоуспетизависи
одмногофактора, али смобилидовољно
храбри и смели и направили смо пројекат
који покушавамо да спроведемо у дело ,
видећемоколикоћемоутомеуспети,каже
Станишић,којије17.јунаизваничноотво
риоовај20.„Видовданскисабор“.
Уоквирупрограма,тојеновина,уручене

суиПовељезазаслужнеграђане,билода
сурођениилисудошлиуВрдник,акојису
својимделовањемоставилитрагауВрдни
ку.ДруштвоВрдничана„Видовдан“јеодлу
чилодаовеПовељедобије13грађана.
–Одређенасредствазаорганизацијусмо

добили на конкурсу у Покрајини, добили

смосредстваиизнашеопштине,аимамои
сталних донатора. Програм који смо при
премилијебогатибићезасвакогпонешто,
рекаојеСлавкоСтанишић.
Планиранесубројнеспортскеикултурне

активности, радионице за најмлађе, кон
церти...Ове године значајан део програма
биће реализован први пут у згради „Каси
не“,двапоследњаданаједуховнидеопро
грамауврдничкојРаваници.
–Врдник,алиицеланашаопштинагаји

култкнезаЛазара.Негујемотајкултсобзи
ромнатодасумоштиКнезаЛазаратолико
дугоборавиле унашој сремскојРаваници.
Трудићемо се да сваке године програм
„Видовданскогсабора“будесвебогатијии
због туриста којих је све више и у оквиру
верскогтуризма.Имамочакосамманасти
ра на нашој територији, што је изузетно
великбројинајвишенаФрушкојгори.Упра
вооваманифестацијајевезанаизатајвид
туризмаи јасенадамдаћесвинаредних
десет дана уживати, рекао је Миодраг
Бебић,заменикпредседникаиришкеопшти
не.
Уоквирупрограма,петлакогасунацрта

лималишаниизвртића„Вила“,ЛазарПили
повићјеуручиоСлавкуСтанишићу,поотва
рањусабора.
Петаоширомсветајесоларнисимболјер

најављуједанисунце,светлост,ускрснуће,
ратничку будност, борбеност у двобоју,
доброту да дели храну са кокошкама,
достојанство...
КнезЛазаргајеносиоизвеженогнавећи

ни својих одора и утиснутог на једном од
својихпечата. С. Џаку ла

Врд ник, али и цела наша општи на гаји култ кне за Лаза
ра. Негу је мо тај култ с обзи ром на то да су мошти Кне за 
Лаза ра толи ко дуго бора ви ле у нашој срем ској Рава ни
ци. Тру ди ће мо се да сва ке годи не про грам „Видов дан
ског сабо ра“ буде све бога ти ји и због тури ста којих је 
све више и у окви ру вер ског тури зма, рекао је Мио драг 
Бео бић, заме ник пред сед ни ка ири шке општи не

Мио драг Бебић Петао Слав ку Ста ни ши ћу
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Поводом Светског дана
добровољних давалаца крви,
14.јуна,ЦрвеникрстПећинци
уручио је награде даваоцима
са територије пећиначке
општине. Свечаност доделе
награда одржана је у сали
СкупштинеопштинеПећинци,
а награде је уручио заменик
председника општине Зоран
Војкић,којисезахвалиодава
оциманахуманостикојупока
зују, а пећиначком Црвеном
крсту на преданости са којом
организује акције добровољ
ног давања крви. Он је иста
каодасууопштиниПећинци
чакитокомпандемијеоргани
зованебројнеуспешнеакције
ДДК.
Секретар Црвеног крста

Пећинци Гордана Коњевић је
изразила захвалност добро
вољним даваоцима крви и
волонтерима Црвеног крста
којиредовноучествујууорга
низацији акција ДДК, као и
ОпштиниПећинции пећинач
ком Културном центру на
подршциуреализацијиакција.
–Светскидандобровољних

давалацакрвиједобраприли
ка да свим добровољним
даваоцима одамо почаст за
великахуманаделакојачине,
јеронисвојомкрвљуспасава
ју људске животе, рекла је
Коњевић.
Једаноднаграђених,Жељ

ко Вуковић из Пећинаца, који
јеовегодинекрвдаодвадесе
ти пут, рекао нам је да су
добровољнидаваоцискромни
људи који не траже захвал
ност.

– Ипак, лепо је што неко
мисли на нас, а можда ћемо
на овај начин подстаћи још
некога да постане добровољ
нидавалац,рекаонамјеВуко
вић, чији је син Иван кренуо
очевим стопама и постао
добровољни давалац чим је
напунио18година.
Овогодишњи добитници

признањасу:КатаринаРистић
за 54 давања крви; Жељко
Вуковићза20давања;Душко
ИванићиНенадБајаловићза
по десет давања; Живка
Михић, Марко Богичевић,
Слободан Видаковић, Дали
бор Лупшић, Ђорђе Волчев
ски,ЗорицаЈаковљевићиГор
данаРанковићзапопетдава

ња и Наташа Гојић, Милорад
Ђокић, Филип Чојчић, Брани
слава Трифуновић, Ивана
Драгојевић, Мирјана Ранко
вић,ЖикицаСмиљанић,Ката
рина Грозданић, Иван Вуко
вић,НебојшаМркоњаиСини
ша Белотић за прво добро
вољнодавањекрви.

Д. С.

УРУ ЧЕ НЕ НАГРА ДЕ ДОБРО ВОЉ НИМ ДАВА О ЦИ МА КРВИ

„Лепо је што неко мисли на нас“

Ово го ди шњи добит ни ци при зна ња су: Ката ри на Ристић за 54 
дава ња крви; Жељ ко Вуко вић за 20 дава ња; Душко Ива нић и 
Ненад Баја ло вић за по 10 дава ња; Жив ка Михић, Мар ко Боги че
вић, Сло бо дан Вида ко вић, Дали бор Луп шић, Ђор ђе Вол чев
ски, Зори ца Јако вље вић и Гор да на Ран ко вић за по пет дава ња 
и Ната ша Гојић, Мило рад Ђокић, Филип Чој чић, Бра ни сла ва 
Три фу но вић, Ива на Дра го је вић, Мир ја на Ран ко вић, Жики ца 
Сми ља нић, Ката ри на Гро зда нић, Иван Вуко вић, Небој ша Мрко
ња и Сини ша Бело тић за прво добро вољ но дава ње крви

Ово го ди шњи добит ни ци при зна ња

ПРИ КУ ПЉА ЊЕ АМБА ЛА ЖНОГ ОТПА ДА 

Све већи одзив пољо при вред ни ка
Осму годину заредом у општини Пећинци је

реализована акција прикупљања амбалажног
отпадаодсредставазазаштитубиља,којуспро
воде Удружење пољопривредних произвођача
општинеПећинцииПољопривреднастручнаслу
жбаСремскаМитровица.
Акцијајеодржана10.јуна,априкупљенојеоко

две и по тоне амбалаже од хемијских средста
ва,штојевишенегопретходнегодине,оцениоје
НемањаАлексићизУдружењапољопривредних
произвођачаопштинеПећинци.
–Захвалнисмосвимпољопривреднимпроиз

вођачимакојисуузелиучешћауакцији.Изсвих
15 насеља наше општине прикупљено је око
двеипотонеамбалаже,анајвишесуприкупила
предузећаЛукикомерц,ПетМБаграриМикро3.
Свакегодинеприкупљамосвевишеамбалажног
отпада,што јепоказатељдарастесвестпољо
привредника о значају очувања здравеживотне
средине,рекаојеАлексић.

Д. С.
Расте свест пољо при вред ни ка о зна ча ју очу ва ња здра ве сре ди не
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Ученици завршних разреда све три
основне школе са територије пећиначке
општине прошле недеље су били у при
лицидасеупознајусарадомипрограмом
средњеТехничкешколе„МиленкоВеркић
Неша“уПећинцима.
Каконамјерекладиректоркаовеобра

зовнеустановеСањаДујићпосетаосма
кајеорганизованатокомтридана,адеца
сусетомприликомупознала,пресвега,
саобразовнимпрофилима,каоисамогу
ћим будућим запослењима. Будућим
средњошколцимасупредстављениопре
мљеникабинетизасвачетириобразовна
профила, зашта су били задужени про
фесориисадашњисредњошколци,алии
представници компанија „Бош“ и „Др.
Еткер“.
– Упознали смо ученике са нашим

доброопремљенимкабинетима,алииса
безбедношћуунашојшколи.Претогасмо
и родитеље упознали са предностима
школовањањиховедецекоднас,каошто
јеорганизованпревоззаученикеодместа
становањадошколе,штоумногомеолак
шавашколовање.Употпуностисмоопре
мљенизасвеовеобразовнепрофиле,а
посебно смо спремни за образовни про
фил техничар мехатронике, који је деци
свеинтересантнијијерпозавршеткуовог
смера наши ђацимогу, са добрим пред

знањем,даупишукакомашинскифакул
тет,такоиелектротехничкиилиинформа
тички, или и да пронађу запослење у
некимодбројнихкомпанијанатериторији
наше општине, рекла нам је директорка
Дујић.
Занареднушколску2022/2023.годинуу

пећиначкојшколиприликудасеобразује
имаће120ученикапрофилафинансијско
 рачуноводствени техничар (4 године),

индустријскимеханичар(3године–дуал
нисистемрада),техничармехатронике(4
године)итрговац(3године).
Крајемјунаосмаципредајулистежеља

за упис у средњу школу, а детаљније
информацијеопрофилимаисамомупису
(14.и15.јула)упећиначкуТехничкушко
лумогудобитипутемтелефона:022/2435
100, 022/2436146, или веб сајта школе
www.tspecinci.edu.rs. Д. С.

ПЕЋИ НАЧ КА ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА ПРЕД СТА ВИ ЛА ОСМА ЦИ МА ОБРА ЗОВ НЕ ПРО ФИ ЛЕ

Отво ре на вра та за осма ке
За наред ну школ ску 2022/2023. годи ну у пећи нач кој шко ли при ли ку да се обра зу је 

има ће 120 уче ни ка про фи ла финан сиј ско  рачу но вод стве ни тех ни чар (4 годи не), 
инду стриј ски меха ни чар (3 годи не – дуал ни систем рада), тех ни чар меха тро ни ке (4 
годи не) и трго вац (3 годи не)

Про мо ци ја обра зов них про фи ла Тех нич ке шко ле „Милен ко Вер кић Неша

ПЕЋИ НАЧ КИ КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР: ПРЕД СТА ВЉЕ НА ДВА РОМА НА ЉИЉА НЕ ШАРАЦ

Бран ко ви ћи као инспи ра ци ја
УпећиначкомКултурномцентру15.јуна

је одржана промоција две нове књиге
награђиване ауторке Љиљане Шарац, у
организацији Народне библиотеке у
Пећинцима.Домаћасписатељица,Љиља
на Шарац, представила је пећиначкој
публициромане„Златнажила“(2020,Evro
book) и „Ђурђевим стопама“ (2021, Лагу
на).
Уновимроманима,ауторкакреирасвеж

историјскоромантичнинаративокоцен
тралнихтемасвогопуса:деспотскепоро
дицеБранковић,каоикраљицеТеодоре,

супругеСтефанаДечанскогимајкеДуша
наСилног.Причеиспреданеокоисториј
ских личности носе снажан печат српске
средњовековне традиције, које ауторка
потом повезује са савременим добом,
апострофирајући у првом реду фигуру
женеибремекојеженаносивековима.На
промоцији серазговаралоуправооовим
темама, при чему је ауторка истакла да
њенапорукепласиранеуроманиманису
упућенесаможенама,већсвимчитаоци
маиодносесенапоштовањетрадиције,
православља, породице и поновно успо

стављањемеђуљудскогпоштовања.
– Задовољство ми јешто сам још јед

ном са вама у Пећинцима. Моје родно
Смедерево и ваш крај имају једну битну
заједничкутему,којомсејабавим,атоје
породица Бранковић, која је столовала у
вашемКупинову.Сматрамданедовољно
истражујемо нашу прошлост, а посебно
улогужена–какоизаристократскихредо
ва,такоиизобичногнарода–аокојима
сереткиподациналазесамонамаргина
маисторије,реклајеШарац.
Директорка Народне библиотеке у

Пећинцима,НевенаНаић, изјавила је да
суоваквепромоције неопходне заразвој
културног живота једне заједнице, а да
самодзивпубликесведочиосназиписане
речинанашемпростору.
–Изузетноми језадовољствоштосмо

угостили управо списатељицу Љиљану
Шарац,којајеједнаоднашихнајчитанијих
ауторки.Њендоприносдомаћојбелетри
стициогледасеуистицањуправихвред
ности једног друштва, на које у оваквим
времениматребачестоподсећати,казала
јеНаић.
Књижевно вече је реализовано под

покровитељством пећиначке локалне
самоуправе. Д. С.

Књи жев но вече Љиља не Шарац у Пећин ци ма



18 22. JUN 2022.  M NOVINE ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

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

ПОДР ШКА СПОР ТУ: УСПЕ ШНИ СПОР ТИ СТИ КОД ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ
СТА РА ПАЗО ВА ЂОР ЂА РАДИ НО ВИ ЋА

Поно сни на спор ти сте и 
њихо ве врхун ске резул та те
Ђорђе Радиновић, пред

седникОпштинеСтараПазо
ваорганизоваојеупетак,17.
јуна свечани пријем за спор
тисте Александру Хавран,
стрелкињуСтрељачкедружи
не „Јединство“ и Ђорђа
Тешановића, члана Карате
клуба„Фронт“изСтареПазо
ве.
АлександраХаврансевећ

шест година бави стреља
штвом,докјеЂорђеТешано
вић, члан Карате клуба
„Фронт“18година.Овиуспе
шнимладиљудисуичлано
ви репрезентације Србије,
којисуупретходномпериоду
освојили најсјајнија државна
и европска одличја, свако у
свомспорту,окојимасураз
говаралиинасвечаномпри
јемукодпредседникаОпшти
не Стара Пазова Ђорђа
Радиновића.
– Прво да се захвалим на

дивном поклону и подршци
коју нам Општина пружа.
Освојила треће место на
европскомпрвенствууХама
русамикспартнеромМарком
Ивановићемидругоместоса
Ањом Кнежевић и Аном
Поповић. Цело лето ме оче
кују такмичења а у октобру
светско првенство у Египту,
рекла је седамнаестогоди
шњагимназијалка, којаниже
успехеугађањуваздушноми
малокалибарскомпушком.
Ђорђе Тешановић, дваде

сетдвогодишњи студент
Полицијске академије је

вицеошампион света у кара
теу.
–Протекла сезона је била

веоматешка.Сасениорском
екипомсамуновембруосво
јио друго место на светском
првенству у Дубаију, након
чега је било још такмичења,
али оно што бих издвојио је
Балканско такмичење уБео
граду прошлог месеца, где
сам освојио треће место а
већследећенедељепутујем
у Алжир на Медитеранске
игре,кажеЂорђе.
Огромна подршка коју им

пружа локална самоуправа
иммногозначиаОпштинаће
иунаредномпериодунаста

вити са пружањем помоћи,
алиинаграђивањемнајуспе
шнијих, рекао је председник
ЂорђеРадиновић.
– Заиста смо поносни на

ове спортисте и њихове
врхунске резултате, којима и
нашу општину представљају
унајлепшемсветлу.Мијесмо
привредно развијена општи
на, и на привреди је највећи
акценат, али управо економ
ски јака општина може да
подржи и друге области, као
што јенапримерспорт.Тру
димо се да развијамо спорт
пресвегазбогдецеимладих,
збогњиховогживотаукасни
јем периоду, јер мислим да

углавном спортисти постају
добри људи, навикнути на
колектив и добар су пример
средини, тако да морамо да
водимо рачуна о њима и
сигурно ћемо и у наредном
периодунаставитидаулаже
моуовуобласт,апоготовода
подржавамо овако успешне
спортисте, нагласио је први
човекопштине.
Ђорђе Радиновић је Алек

сандри Хавран и Ђорђу
Тешановић уручио ручне
сатове, а пригодне поклоне
су добили и тренери Саша
Икер и Нинко Војновић, који
сутакођеприсуствовалипри
јему. Зден ка Кожик

При јем код пред сед ни ка Општи не Ђор ђа Ради но ви ћа

Економско  трговинска  школа „Вук
Kараџић“уСтаројПазовијејединашко
лауВојводиникојаћенареднешколске
године имати ученике првог разреда у
дуалномобразовањууобразовномпро
филуТуристичкитехничар.
Послодавцикодкојихћеученицисти

цатипрактичназнањаивештинесуТури
стичка организација општине Стара
Пазова и хотел „Ривер Ин“ у Старим
БановцимакојиимајуакредитацијуПри
вредне коморе Србије. Тим поводом у
Новом Саду је представљено будуће
учењекрозраднаиницијативупокрајин
скогСекретаразапривредуитуризамдр

Ненада Иванишевића и директорке ТО
ВојводинедрНаташеПавловић.
Наовајначинученицистичупрактична

знања и вештине у реалном радном
окружењу,развијајусамосталностиодго
ворност, стичу организационе способно
сти,учедарадеутимуирешавајуразли
читепроблеменакојенаиђунапослу.За
учење кроз рад у дуалном образовању
ученицисуплаћениитозасвакисатпро
веденкодпослодавцаистаклисудирек
тор Економско  трговинске школе „Вук
Kараџић“ Владимир Маринков и дирек
торка Туристичке организације Стара
ПазоваДраганаЗорићСтанојковић.

ПокрајинскисекретардрНенадИвани
шевић је навео да уколико желимо да
Војводинабудеозбиљнаиуспешнатури
стичка дестинација, морамо повезати
науку и праксу у туризму, каошто је то
већучињеноупривреди,истакавшидаје
образовање било, јесте и биће одговор
забудућност.
УпросторијамаИнфоцентраТОВојво

динепрезентованајеитуристичкапону
даопштинеСтараПазова,каоиштампа
ни промотивниматеријали који су изра
ђениузподршкуПокрајинскогсекретари
јатазапривредуитуризам.

Д. Г.

ЕКО НОМ СКО – ТРГО ВИН СКА  ШКО ЛА „ВУК KАРАЏИЋ“

Дуал но обра зо ва ње за тури стич ке тех ни ча ре
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„ГИБА НИ ЦИ ЈА ДА АША ЊА 2022“

Нај бо љу гиба ни цу уме си ле 
гошће из Голу би на ца
Протеклог викенда, 18. и

19. јуна,Ашања јенакондве
године паузе поново замири
салана гибаницу. „Гибаници
јадаАшања2022“јошједном
је пружила прилику удруже
њимаженаизпећиначке,али
и из околних општина, да
покажу раскошно кулинарско
умеће у припремању гибани
це,апосетиоцима,којисусе
одазвалиувеликомброју,да
се „осладе“ једним од најпо
пуларнијихсланихспецијали
тетаСремаичитавеСрбије.
Организатори манифеста

ције су Туристичка организа
ција општине Пећинци, у
сарадњи саМесном заједни
цом Ашања и Удружењем
жена „Лепота Ашање“  и уз
подршку Културног центра
Пећинци, а генерални покро
витељјекаоиувекОпштина
Пећинци.
Заменик председника

општинеПећинци ЗоранВој
кићистакаоједајеГибаници
јадауАшањиједнаоднајста
ријих и најмасовнијих мани
фестација, коју пећиначка
локална самоуправа подржа
ваодсамогпочетка.
– Свакако једна од најзна

чајнијих манифестација, јер
чуватрадицијунашег крајаи
промовише наше културно и
кулинарсконаслеђе,рекао је
Војкић и зхавалио се свима
којисуучествовалиуоргани
зацијиманифестације.
Директорка Туристичке

организацијеопштинеПећин
ци Љубица Бошковић рекла
је да су манифестације изу
зетно значајан сегмент тури

стичкепонудесвакедестина
ције.
–Манифестационитуризам

језначајаннарочитозаместа
којанемајунекеизузетнозна
чајне туристичке локалитете,
па се њихова видљивост
повећава управоманифеста
цијама. Ашања је на тури
стичкој мапи препознатљива
поГибаницијади,којасеодр
жава дванаести пут, али има
традицијудугу14 година, јер
због пандемије није одржана
у претходне две године. Ова
манифестација је посвећена
краљици сланих предјела –
гибаници,алинаштандовима
наших удружења жена може

дасепробамноготогаизтра
диционалнекулинарскепону
де Срема и општине Пећин
ци,алиидасеуживаубога
том културноуметничком
програму, изјавила је Бошко
вић.
На крају, одлуком жирија,

најбољугибаницусуумесиле
гошће  изУдружења грађана
„Рузмарин“ из Голубинаца.
Удружење жена  „Шиманов
чанке“освојилојенаградуза
најлепшиштанд,УЖ„Сунчев
цвет“награђенојезанајбога
тију корпу,УЖ „КолевкаСре
ма“ за најлепше ношње, а
награде су додељене  и  у
бројним  другим  категорија

ма, тако да су на крају, на
неки начин, сви учесници
билиипобедници.
А док су чекали на одлуку

жирија о најбољој гибаници,
посетиоци су уживали у
наступима ученика  ОШ
„ДушанВукасовићДиоген“из
Ашање,Друштвазанеговање
народнетрадиције„Купиник“
из Купинова, Фолклорног
друштва„ИзворДоњиТовар
ник“, Културноуметничког
друштва„БранкоРадичевић“
изРуме,вокалнесолисткиње
из Ашање  Анастасије  Мак
сић,Певачкогдруштва„Сви
тац“изДечаигостијуизнена
ђења. Д. С.

Оби ла зак штан до ва

ТО ИРИГ

Уго сти ли нови на ре наци о нал них меди ја
Представницинационалнихмедијасу6.и7.јуна

билиупосетииришкојопштини,уоквирустудијског
путовања, које је организовала Туристичка органи
зација Србије, а домаћин им је била Туристичка
организацијаИриг.
Представници медија и Туристичке организације

СрбијеобишлисуВрдничкукулу,винарију„Деурић“,
манастир Мала Ремета, ресторан „Фрушкогорску
лугарницу“каоивинарију„Комуна“.
–БањаВрдникињенаоколинајепожељнатури

стичка дестинација на мапи Србије, зато ова има
изузетанзначајзапромоцијутуристичкихпотенција
лакакосамеБање,такоицелокупнеопштине,каже
ДраганДрагичевић,директорТуристичкеорганиза
цијеИриг.

С. Џ.
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ДА ЛИ МИТРО ВИ ЦА МОЖЕ ПОСТАТИ ВИМ БЛДОН?

„Госпо ди ну се једу јаго де“
или ти како смо поста ли баха ти?

Госпо дин изгле да као један од себи важних типо ва. Оних који мора ју сва ком сво
јом поја вом да пока жу шта има ју, да им гар де ро ба буде што шаре ни ја, сва ка чара
па сво ју мар ку има. Они што би се пар ки ра ли, ако могу, поред сто ли це да гули ја 
види шта госпо да вози. Они што одмах узи ма ју слу ша ли цу и гла сно ћаска ју само 
да би дру ги чули у каквим су они бизни си ма, само да дру ги зна ју у каквим су они 
ком би на ци ја ма. Они људи што у сву да ула зе са пре на ду ва ним егом. Питам се, шта 
им је то толи ко мало, кад им је его толи ко велик?

Да вам будем искрен, псујем као
кочијаш.ЈатоликопсујемдаВукто
заживотанебимогаодапопише.

Не бирамниместо ни време, ланем је
људски и масно, јер најчешће немам
тачнију реч да опишем извесну појаву.
Накрајукрајева,позваћусенапомену
тогВука.Па,онјеуобаРијечникаписао
ипсовкекаорегуларнеречиудухујези
ка. Није то пристојно, па за неке речи
користимо латинизме. Узмимо за при
мер термин ‘вагина’ за који ми имамо
баремдванашасловенизманасловоП,
од којих је један постао синоним за
карактернуособину.Тојепрецизноопи
сао Раде Шербеџија у филму Горана
Марковића„Вариолавера“.
Е, па са таквом једном вагином, пар

дон, господином, затекао сам се у јед
ном новом, занимљивом, домаћинском
кафићуублизиниМитровачкегимназије.
Сагосподиномнисамимаоништа,осим
штомиједаоприликузајошједанличан
утисак о грозним нашим наравима. Не
бихгосподинаниприметиоданијеимао
једанразговориочитаваобуквицузапо
сленој девојци у том угоститељском
објекту, за који лично сматрам да има
добрукујну.Штоћерећи,држаојојваке
лу.Ограђујемсеикажемлично,оукуси
маневредирасправљати,јестеибиће,
пасеовомгосподинукујнамождаиније
допадала.Али,утисакјеследећи,госпо
дин изгледа као један од знате, себи
важнихтипова.Онихкојиморајусваком
својомпојавомдапокажуштаимају,да
имгардеробабудештошаренија,свака
чарапасвојумаркуима.Оништобисе
паркирали, ако могу, поред столице да
гулија видишта господа вози.Оништо
одмах узимају слушалицу и гласно
ћаскајусамодабидругичулиукаквим
суонибизнисима,самодадругизнајуу
каквимсуоникомбинацијама.Ониљуди
што у свуда улазе са пренадуваним
егом. Питам се, шта им је то толико
мало,кадимјееготоликовелик?
Елем,штаседогодило?Петакпопод

не, крај радног времена. Колега и ја
решимодаодемонапопиво,акакојеу
томобјектуудобноипријатно,седосмо
баш тамо. Точено пиво, фино, прија, а
како добар лагер не би пријао. Башта

кафића прилично попуњена, сви су
дошли са сличном намером. Девојка
којарадикаоконобарицанасјеуслужи
ла, наздравимо, натегнемо и викенд је
почео.Застоломублизининашег,седи
господинсајошједнимпријатељем(који
је заиста био пристојан, није правио
инцидентеиможесерећидаму јечак
мало било и непријатно). Господин је
наравнопреместиосвојустолицуучело
стола, јер што да не седи у челу или
заштобиседеокаоисвидруги,забога,
кад је он господин. И то маркиран. Не
бисмонизналиштајегосподиннаручио
иштагајеутојпоруџбинитиштало,али
господинсезаистатрудиодамисазна

мосвештосењемунедопадаупомену
том објекту, али није слутио да нам је
даомноговишеодтога.
Е,сад,вимислитедајемуваупалау

телећучорбу,није,јерсупеномкашиком
се тамо не једе. Господин једе јагоде.
јагоде сашлагом: „Извини,шта је ово?
Овонисујагодесашлагом.Овојешлаг
са мало јагода. Значи, четири јагодице
степоделилинаполаинатрпалишлага.
Морао сам да копам по шлагу да бих
дошаодојагода.Ево,намерносампова
диоовајшлагупепељаруизпротеста“.
Изаиста,пепељарајебилапунашлага,
адевојкакојарадиуовомобјектујемир

нослушаласвеовепримедбе.Мирноје
слушаоигосподиновпријатељинапра
виоонуфацукојакажеништанезнам,
нисам ја одавде. Е, да, господин, који
једе јагоде са шлагом и негодује због
њихове текстуре, ногу је ноншалантно
подигао на другу столицу. Ма, ако се
загледате дубље била би то слика
„Доручакнатрави“.
Господинјеимаотунеописивупотре

будадевојцикојаједошладагапослу
жиизарадисвојудневницукажесвешто
је имао против јагода и да више никад
нећедоћиуњиховобјекат,па јенаста
вио да седи, пошто је девојка отишла.
Господинјепобркаонекествари,могуће
збогтогаштојеодрастаоуБакингемској
палати,пајепобркаотерминеуслужити
ислужити.Дешавасетоакостевојвода
одЛихтенштајна, али хајде да објасни
мо. Бити угоститељ значи да гостиш
некогаистимувезимупослужујешхра
ну и пиће, па угоститељ нити било ко
другикосебавиуслугаманијенашслуга
иједнакнамјекаоисвакидругичовек.
Конобар,келнер,каковолите,насвомје
послуинемамоправодагакинимотако
дасвидругичују.Дајепоменутигоспо
диннекиџентлмен,онтонебиурадио,
поготовонебипредсвимапреваспита
ваоједнумладуивреднудевојку.Госпо
дине,евојакојипсујемкаокочијашбих
устао,платиосвојрачунинебихвише
долазио или не бих наручио тај неки
оброккојимисенијесвидео.Ви,госпо
дине,можданепсујетекаоја,алиизгле
дадајеједаннулаумојукорист.

Господинјезатимсвеовопреприча
ваотелефоном,такодасвимичује
мо,аиспоставићеседа јеразгова

рао са својој супругом. А причао је по
реду, како је дошао, шта је очекивао,
какојеништаспец,аондајеимаоједан
солилоквиј о јагодама. Тај трактат је
потрајао мало дуже, онај пријатељ је
ћутао,онадевојкајенаставиладаради,
пивосепопило,шлагсетопиоупепеља
ри,мојколегаионаконијеслушао,мучи
ле га камате, а ја се мислим када смо
посталитакоембахатиемпробирљиви.
Бокте, ми тачно знамо и какве јагоде
хоћемо.Данамсенезаглаветејагодеу
грлу? Читан ка

„Изви ни, шта је ово? 
Ово нису јаго де са 

шла гом. Ово је шлаг 
са мало јаго да. Зна чи, 

чети ри јаго ди це сте 
поде ли ли на пола и 

натр па ли шла га. 
Морао сам да копам 

по шла гу да бих 
дошао до јаго да. Ево, 
намер но сам пова дио 
овај шлаг у пепе ља ру 

из про те ста“
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Собзиром на то да сам сасвимслучајноотишлауИстанбул,јер
суотказалиТоскану,нисамима

ланекавеликаочекивања.Билојекао,
ајде, видим ту Аја Софију, мало Бос
фораиискренадабудем,гледаласам
где има нека плажа ако се сморим.
Знам да ћу да купим добар кожњак,
једемдобруклопуитобинегдебило
то...Ох,какосамсепреварила.
Овај град ме је освојио. Нажалост,

ми смо били смештени у крају који
изгледакаовеликикинескитржницен
тар, све сија и свуда су продавнице,
аличимсеседненатрамвајбројједан,
отварали су се нови хоризонти. Тако
датонегдеи јестемојсавет,смештај
околинијетрамвајаброј један јеиде
алка  јеридеодДолмабахчепалате,
прекохипстерскечетвртиКаракој, где
су јакодобриресторани, прекомоста
до Египатског базара, даље Топкапи
палате,АјаСофије,Капаличаршиједо
Сулејманове џамије. Не нужно тим
редоследом,алисвејебашједностав
нокадапратитетулинију.
Последњи пут сам била у Турској

2019. године, када је један евро био
пет турских лира, док је тај број сада
достигао 17, тако да колико год је
инфлација лоша за њих  идеално је
времезаодлазакуТурску.
На Египатском базару или Базару

зачина како Турци више воле да се
каже,вредисеценкати,итобаш.Ако
нистевештиутоме,учинитеистошто
и ја  само уврните устима, благо се
намрштите и чекајте да вам понуде
цену која вам највише одговара. Мој
савет, ма колико сте згодни, млади и
лепи, клоните се младих продавача,

онисумодернииурбаниијединошто
знајудакажује‘фикснацена’.А,када
уђете у полемику, или у мом случају
мимику, са старијим трговцима осети
ћетеправидухценкањаинагађања.
Заџамије,уколикоидетепрекоаген

ције, постоје и факултативни излети,
али уколико се окрепите знањем са
Гугла,заиставамнијепотребнодаих
додатно плаћате  посебно пошто су
улазиуџамијебесплатни.Онозашта
вам дефинитивно треба водич јесте
Топкапи палата, јер док ви обилазите
силнепросторије,гледатеразнекућне
библиотеке,списеиношње,анемате
поредсебенекогакоћедавамобјасни
очемусетузаправоради,тоискуство
неће бити ништа више до обилазак
пријатаннаоко.
ЗаДолмабахчепалатутврдимисто,

с тим да, на улазу у палату постоји
опцијакуповинекартеузкојудобијате
слушалицупрекокојеможедасеслу
шаосвакојпросторијипојединачнои
тонабосанскомјезику.Чинимиседа
јеулазкоштаооко22евра.
Акостезалуђенишаренимстепени

цама које сви виђамо по друштвеним
мрежама у шареном насељу које се
зове Балат, имам лоше вести за вас.
Уколиконеодететамопреједноседам
ујутру,очекујтедаћете једвамоћида
прођетењимаодсилнихтуриста.Сва
како је једно пре подне потребно да
ову шаренолику четврт обиђете, па
што се не бисте тамо нашли и тако
рано?
Крстарењем Босфором је по мени

непотребно,јерусуштинисвеможете
давидитеибродскимвожњамаупре
ласку са Европског на Азијски део

Истанбула, и обрнуто. Ови бродићи
имајусвојестанице,закојећевамсва
корећиуколикопитатеихвалаунивер
зумунаГуглмапама,гдетакођевећи
настварипише,анајбољеодсвегаје
што вожња у једном правцу кошта
мањеодједногевра.Јединоакожели
тедавидитепосебанулаззасултанау
Долмабахче палату и њене зидине
баш са босфорске стране и посебне
луксузне јалијеукојимаживенајбога
тији становнициовог града.Да,драги
моји Митровчани, ко није био тамо и
већнезнапајеоткриоАмерикукаоја,
онијалијаманазивајулуксузназдања,
палате,анекуће,иниједнанекошта
мањеод40милионаевра.

Наравно, посебнобихпрепоручи
лапосетуВасељенској,односно
Цариградској патријаршији уну

таркојесеналазиЦркваСветогЂорђа
којасамапосебиодишедугомистори
јомипосебноенергијом.Најзначајнији
деобогатог,златногцрквеногентерије
раипакјечувени,црнистубзакојисе
верује да је за њега био везан Исус
ХристпрераспећанаГолготи.Заправо
овајстубјеједанодтридела,адруга
двасечувајууРимуиЈерусалиму.
Свеусвему,аковежетеновчаники

заточите га на дну торбе и сав свој
шопинг обавите првог дана, што је
реалноимогуће,неплашитесејавног
превозакоји јемногобољеуређенод
оногунашемглавномграду,аитакси
је нереално јефтин, и обиђите град
такоданематесликесамосаБазараи
испредАјаСофије(каомноги).
Ида!Списак!Безспискауонајград

ниједанпочетникнесмедаиде.
Ла Луна

PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Од Истан бу ла нисам
оче ки ва ла ништа, а сада 
једва чекам да поно во одем

Послед њи пут сам била у Тур ској 2019. годи не, када 
је један евро био пет тур ских лира, док је тај број сада 
дости гао 17, тако да коли ко год је инфла ци ја лоша за 
њих  иде ал но је вре ме за одла зак у Тур ску

NOVINEMWWW.MNOVINE.COM
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ДРУ ГА КОЛО НИ ЈА ВЕЗА И ЗЛА ТО ВЕ ЗА У КЕЛТ СКОМ СЕЛУ

Везак везла вези ља ...
У циљу очувања традиције и њеног

стављања у службу локалног развоја и
запошљавањаженаод16.до18. јунау
КелтскомселууИнђијиодржанаједруга
„Колонијавезаизлатовеза“.Организато
риКолоније били суЕтномрежа,Удру
жење „Етнодом Гороцвет“, Туристичка
организацијаопштинеИнђијаиОпштина
Инђија.
Удружење„ЕтнодомГороцвет“година

ма уназад гради партнерство с удруже
њимаизцелеСрбијеокупљенимуЕтно
мрежи, и уз подршку општинеИнђија и
агилнетуристичкеорганизације,радина
очувању и оживљавању технике веза,
златовезаибелогвеза.
УоквирупрограмаДругеколонијевеза

излатовезаупетак,17.јуна,амбасадори
неколико земаља,Туристичкеорганиза
цијеВојводине,Министарстватрговине,
туризмаителекомуникацијапосетилису
Келтскосело.
Присутне је поздравио председник

општинеИнђија Владимир Гак истакав
ши да је ова сремска општина веома
напредовала када је развој туризма у
питању.
– Морам да истакнем да је за само

неколико недељаКелтско село, у којем
се данас налазимо, посетило преко
седамхиљадаљуди,штоговориколико
је Инђија постала интересантна као
туристичкадестинација,истакаојеГаки
додао да та локална самоуправа има
веома добру сарадњу саЕтномрежом,
тедасупоноснинаинђијскоУдружење

„Гороцвет“чијирадовисувећ годинама
уназад део поклона у дипломатским
посетамаВладеСрбије.
Како је истакла Виолета Јовановић,

извршна директорка НАЛЕДа и пред
ставница Етно мреже у оквиру друге
„Колоније веза и златовеза“ окупиле су
севрсневезиљеизСремскеМитровице,
Лознице,Лесковца,Панчева,Параћина,
Ваљева,БелеПаланке,НовогПазараи

Великог Градишта. Јовановић се захва
лила Општини Инђија на организацији
колоније као и подршци коју локална
самоуправапружаудружењимажена.
Друга„Колонијавезаизлатовеза“уго

стилајеируководствопартнерскеорга
низације у БиХ са којима Етно мрежа
развија прекограничне иницијативе у
областикултурногтуризма.

М. Ђ.

Коло ни ја веза и зла то ве за у Кел тском селу

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

Пред ста вљен Ката лог библи о те ка
фру шко гор ских мана сти ра
У Библиотеци „Глигорије

Возаровић“ у четвртак, 16.
јуна,представљенјепројекат
„Каталог библиотека фру
шкогорскихманастира“ауто
раВеснеПетровић.Пројекат
се реализује под окриљем
Српске читаонице уИригу, а
уз благослов владике Васи
лијаодвијаод2009.годинеу
библиотекама фрушкогор
скихманастира.Деопројекта
који се односи на популари
зацију библиотека фрушко
горскихманастира јеиизло
жба„Рукописнакњигабибли
отека фрушкогорских мана
стира“. Изложба је поста
вљена у Читаоници библио
теке и биће отворена до 1.
јула.
Један од циљева овог

великог пројекта је предста
вљање библиотека фрушко
горских манастира стручној
јавностииразменаискустава
у раду. Реализује се органи

зовањем стручних скупова.
Теме скупова под општим
називом„Манастириибибли
отекечуварикултурнебашти
не“ су стара штампана и
рукописна књига, значајне
личности из манастирског и
црквеног живота, стручно
уређење библиотека и све
осталошто је везано за рад

библиотека овог типа. Радо
висаовихскуповаобјављују
се у истоименом зборнику.
Српска читаоница уИригу је
заједносаманастиромВели
каРеметаиздавачзборника.
Упрограмусуучествовали

ауторка пројекта библиоте
кар саветник Весна Петро
вић,затим,ГорданаЂиласи

ДушицаГрбићбиблиотекарке
Библиотека Матице српске,
Вера Новковић директорка
Српске читаонице у Иригу и
Дубравка Симовић, библио
текар саветник из Београда.
Програм је водила Моравка
Тодића у музичком делу
наступио је хор „Полифони
ка“изСремскеМитровице.

Са про мо ци је
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ЖЕЉЕ ЗА ИСТИ ЦА ЊЕМ И ИСТО РИ ЈА ДИК ТИ РА ЈУ ТРЕН ДО ВЕ ДАВА ЊА ИМЕ НА 
НОВО РО ЂЕН ЧА ДИ МА

Име Мили ца не изла зи из моде
Мили ца, Лен ка, Тео до ра и Сара су жен ска име на која 

вла да ју матич ним књи га ма рође них. Деча ци попут 
Лаза ра, Алек се ја, Вука на, Уро ша и Нико ле су тако ђе 
одне ли при мат у прет ход них неко ли ко годи на. Сви се 
пита ју, а где су неста ли толи ки деча ци са име ном Мар ко, 
и то одјед ном? 
Уколикоповичетеједноимеублизини

дечјегигралишта,немојтедасезачудите
аковамсеодазовенеколикомалишана.
Милица,Ленка,ТеодораиСарасуиме
накојавладајуматичнимкњигамарође
них. Дечаци попут Лазара, Алексеја,
Вукана,УрошаиНиколесутакођеодне
липриматупретходнихнеколикогодина.
Сви се питају, а где су нестали толики
дечацисаименомМарко,итоодједном?
ЗаменилисуихТадеји.Уматичној слу
жби у Сремској Митровици кажу да у
једномдануимајуиподваистаименаза
бебу.
–Свременанавремесепојавинеко

новоиме,пазавлада.Недавносмоима
лиуједномданудвановорођенадечака,
поименуТадеј.Тоимејеускоријевреме
посталопопуларно,каоиимеЧарна,па
очекујемоунареднимгодинамадаћеи

њихбитимного више уматичној књизи
рођених.Претпостављамодародитељи
чујуједниоддругих,пасезаинтересујуи
допаднеимсеидејаонекомнеобичном
именузањиховодете.Матичаримогуда
примете те трендове, каже Данијела
Танасић,матичарка.
Међу необична имена матичари су

сврстали имена Варија и Јаков. Такође
супосталапопуларнатекодскоро,иако
су у питању старинска имена. Претпо
ставља се да име Јаков има везе са
религијскимопредељењемродитеља, с
обзиромна тодасеимепомиње јошу
Библији.
 – Родитељи се труде да деци дају

имена,којаимајунеколепозначењеили
симболику. Неки поштују традицију, а
некимајесталодаименабудумодерна.
Они трећи, име бирају према неком

животномдогађају, крсној слави или да
бисачувалиуспоменунавољенуособу,
објашњаваматичаркаДанијелаТанасић.
Симеон,ВидиАрсенијесу,пак,упро

шлостичешћедаванаименадечацима,
али могу се чути и данас. Иако ретка,
врлосуупадљива.
Међутим,нетакочестодешавајусеи

промене имена. Како тврде у матичној
служби, то раде углавном особе сред
њихгодина.
–Натајначинособеуглавномиспуња

вају себи неку жељу. Чешће се мењају
презимена и то не само због склапања
илиразводабрака,већизбогпородич
нихсукоба,аондапојединциодлучеда
нежелевишеданосепородичнопрези
ме.Иакомогу да одаберу презиме које
онижеле,праксајепоказаладатобуде
илимајчинопрезимеилинекогодпреда
ка,кажематичарка.

А. Плав шић

Собзиромнапојавукорона–вируса
и двогодишње епидемијске ситуације,
одржанојемањевенчања.Међутим,на
сву срећу није рођено и мање деце.
Ипак, она која су рођена углавном су
ванбрачна,иакородитељиживеузајед
ници, па се накнадно врши такозвано
признавањеочинства.
– За децу која су рођена у брачној

заједници се подразумева да је отац
мајчин супруг. Међутим, уколико роди
тељинисувенчани,ондајепотребнода
оба родитеља дођу у матичну службу
какобисеспровелапроцедурапризна
вања очинства. Тај поступак не траје
дуго,асвесерешавауглавном једним
доласком, објаснила је Данијела Тана
сић,матичарка.

У послед ње две годи не
више ван брач не деце

Дани је ла Тана сић

Великибројверникапрису
ствовао је у суботу 18. јуна
преношењу дела моштију
Светогвеликомученикакнеза
Лазара  из Цркве Светог
НиколајауцрквуСветогЛаза
рауШиду,којужитељинази
вају још и Лазарица. Мошти
су пренесене у формираној
литији шидским улицама.
Светулитургијусасвештени
цима јевршиоепископсрем
скиВасилије.
–Његовасветостпатријарх

српскигосподинПорфиријеје
овугодинупрогласиогодином
уједињења.Свисуговорилио
деобамаисеобама,почевши
од Арсенија Чарнојевића, до

данас када има свугде срп
ског народа у расејању.Све
титељисутикојинаспривла
че и сабирају око својих
моштијуиснагедухакојеим

јеБогподарио.МоштиСветог
кнезаЛазара633годинеоста
ле су нетакнуте и не труле.
Од  2006. године, када смо
донели мошти у Шид, до

данассмочекалидапоникне
овацркваидасветацснагом
свогдухаприпомогнеподиза
ње светиње. Размишљали
смокадаћемоикакоћемода
смогнемоснагедаживопише
мо цркву, а тада сам рекао
свештеникууШидудајевре
ме за то и да ће светац сам
живописатицркву,амићемо
самопомоћи.Овојезнаксве
укупног сабрања народа,
љубави, слоге и благослова
Божјег,поручио јеверницима
епископсремскиВасилије.
По завршетку преношења

моштију, одржан је пригодан
културно–уметничкипрограм
уцрквенојпорти. А. П.

ШИД: ПРЕ НОС МОШТИ ЈУ СВЕ ТОГ ВЕЛИ КО МУ ЧЕ НИ КА КНЕ ЗА ЛАЗА РА 

Оку пља ње вели ког бро ја вер ни ка

Лити ја пово дом пре но са мошти ју 
Све тог вели ко му че ни ка Лаза ра
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СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (7) МА РИ ЈА ПА ЛЕ О ЛОГ, ДРУ ГА ЖЕ НА СТЕ ФА НА ДЕ ЧАН СКОГ

Кра љи ца жр тва
двор ских ин три га

Пише: др Сне жа на Булат

Прва жена Стефана
Дечанског била је Тео
дора, ћерка бугарског

цара Смиљца. Након њене
смрти, краљ ће пожелети да
ступи у породичне везе са
напуљским Анжујцима, те ће
затражити руку кћеркеФили
паТарентског.Међутим,пре
ма речима Ласкарисевим,
Анжујци Бланкино и Стефа
нововенчањенисуодобрили,
вероватно из обзира према
изгнаномВладиславу,когасу
и даље сматрали краљем.
СтефанДечански ће се тада
обратитиВизантији,азажену
узети Марију, кћерку Јована
Палеолога.
Постоје извесни историјски

извори,попутРајићевеИсто
рије, који казују да јеМарија
билакћеррумунскогвладара
Влајка Басарабе. Данас се
поузданоможе тврдитида је
краљицаМарија била визан
тијскогпорекла.Маријинотац
биојепаниперсеваст,касније
кесар, Јован Палеолог, син
Константина Порфирогенита
Палеолога, брата цара
Андроника II, а мајка Ирина,
кћерка великог логотета Тео
дораМетохита.
Марију је грчки историчар

Григораличнопознаваоибио
вољени гост краљевског
пара. Након одломка посве
ћеног крунисању Андроника
III за цара и автократора
Ромеја уцркви светеСофије
у Цариграду, 2. фебруара

осмогиндикта,1325.године,
Григора наводи да је сле
деће године Марија Пале
ологотпутовалаизпрестони
цедабипосталасупругакра
љаСрбије.Та„следећагоди
на“ јесте византијска 6834,
тачније период од 1. септем
бра1325.до31.августа1326.
године.Наосновуовихпода
така Иларион Руварац је
казаодаје„Дечанскисклопио
брак са Гркињом око 1326.
године“.
Убрзо након Маријиног

доласка у Србију, за њом је
пошла и мајка Ирина, као и
отац Јован. Маријин отац је
дужи низ година желео да
створиједнунезависнудржа
вуизмеђуСрбијеиВизантије,
сапрестоницомуСолуну.„Он
вишенијежелеодасепотчи
њавацару,већjeхтеосебида
обезбедицарствокојеjeсма
трао да му припада као
наслеђе. Намера му je била
дакраљаучинисавезникому
остваривању тога циља. Био
jeпримљенодњегаизаједно
c њим je војевао и пљачкао
земљудорекеСтримонаидо
Сера. Бојећи се већих зала,
старицармуjeупутиопослан
ство, које je носило знаке
достојанства кесара. Пани
персевастгаjeпримиоугра
ду Скопљу, прихватио je
кесарске знаке и обећао да
ће убудуће поштовати мир и
неће тражити ништа веће.
Намеравао je да се врати у

Солун, али га je задесила
опасна болест и после мало
дана прекратила му живот.
Његоваженакесарица,желе
ћидаостанесасвојом кћер
комизетом,aизбогтогашто
се пред Ромејима стидела
због понашања свога мужа,
није хтела да пође одатле.“
МаријинамајкаИринајежар
кожелеладаостанеуСрбији,
апремазетуСтефануДечан
ском  је исказивала посебно
поштовање. Овом приликом
је неизоставно споменути
њену молитву за зетовљево
здравље.„АкотезбогТриба
ладалекоодВизантаљубав
мог срца моли, ти стигавши
краљу брзином без крила,
краљу који je светлост мојих
нада, покажи се у једном од
својих чуда и ослободи га
тегобних мука. Иако болест

шумиуврућици, чимсепри
ближитвојсасудсапомасти
ма, мучење се гаси. Иако
несавладивахладноћабесне
ћи растаче, супротставља joj
сe ватра твог мучеништва.
Девицу о имену Анастасија
овомолиИринапанинерсева
стиса.“

ГригоратврдидајеМарија
ималаненавршенихдва
наестгодинакада јесту

пилаубраксапедесетогоди
шњим Стефаном Дечанским.
Не постоји тачан податак о
њиховомпотомству,алисред
њовековни литерарни списи
нам дарују некакве назнаке.
Наиме,Цамблаквели:„након
свогуспехаДушанимађашеу
рукамаоцасаженомидецом,
и њих даде чувати у другом
граду, а њега посла у тако
звани град Звечан, и после

За раз ли ку од пр ве же не
Сте фа на Де чан ског, Те о до ре, 

упам ће не по то ме што је
ро ди ла слав ног, Ду ша на Сил ног, 

Ма ри ја је би ла ите ка ко омра же на,
а у на ро ду по зна та као зла

и пре ам би ци о зна ма ће ха,
ко ја је на све мо гу ће на чи не

по ку ша ва ла да сво ме си ну
Си ни ши обез бе ди пре сто

Де таљ са срп ском кра љи цом Ма ри јом Па ле о лог
на ико ни Све тог Ни ко ле из Ба ри ја
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла дар ке кроз исто ри ју“ суфи
нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, инфор ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. 

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

неколикодана осуди га на најгрчу смрт
удављења“.Данилотакођеистичедаје
„ДечанскиутекавшииспредсинаДуша
науПетрч,оставиоудворублагочастиву
краљицу са децом својом“. Несумљиво
је једно, са Маријом је краљ Стефан
Дечанскиимаобардвоједеце,Симеона
Синишу,којијевладаоЕпиромиТесали
јомикћерТеодору.Занимљивоједасе
име кћерке коју је Стефан Дечански
добио током другог брака, подудара са
именомњеговепрвеженеТеодоре.
Маријин и Стефанов брак трајао је

свегапаргодина.Дечанскибивасвргнут
строна,анедугозатим,умире.Судбина
Маријиног мужа, узима се као једна од
најстравичнијих. Након што га је отац
Милутинослепео,одсиновљеверукеје
изгубио живот. Душану се приписује
одговорностзаочевусмрт.ПремаДани
ловомнастављачуДечанскисеутврђа
виПетричпредаосину.Послесаветова
ња са властелом „би заповеђено да
родитељњеговбудеодведенса својом
женомуславниградзваниЗвечан,ида
сетамочува,докнеучиненекоизмире
њемеђусобом.“Готовосвисрпскиизво
рикажудајеСтефанДечанскиумро11.
новембра1331,дакле,самодвамесеца
наконгубиткапрестола.

На основу једне повеље из 1340.
годинеу којојСтефанДушанспо
мињенекаквудеспотицу,којунази

ваимајком,историчарРадоњићјепоку
шаодадокажедасеМарија,наконовог
трагичногудеса,удалазадеспотаЈова
наОливераиродиламудецу.
ПретпоставциобракуЈованаОливера

и бивше српске краљице супротставио
се Грујић. Марија је, након смрти свог
супруга, за разлику од теткеСимониде,
остала у Србији. Оправдање за овакав
Маријин поступак треба потражити у
чињеницидајеувладајућимкруговимаи
даљебиопознат велеиздајнички посту
пак њеног оца Јована. Притом, једини
Маријини рођаци, Метохити, били су у
великојневољи.ТеодоруМетохиту,оду
зето је цело имање, а после извесног
временабиваприморандасеповуче у
цариградскиманастир.
МаријајеумрлауСкопљу1355.годи

не као монахиња Марта. У поменику
манастира Дечана помиње се одмах иза
краљаСтефана Дечанског, а зањом непо
средноцарСтефанДушанињеговажена.
За разлику од прве жене Стефана

Дечанског, Теодоре, упамћене по томе
што је родила славног, ДушанаСилног,
Марија је била итекако омражена, а у
народупознатакаозлаипреамбициозна
маћеха, која је на све могуће начине
покушаваладасвомесинуСинишиобез
беди престо. Зла мећеха је била узрок
крвавих раздора између Дечанског и
Душана.Млади краљ ће зато начинити
преврат,заробитиоцаипреузетивласт.
Оношто,дакако,можедаоповргнеову
тврдњу јестечињеницадасеновивла
дар Србије према удовици свога оца
односио са великим поштовањем. При
том,МаријинсинСиниша,завременај
вишег успона српске средњовековне
државе, понеће једну од најзначајнијих
титуланасрпскомдвору,титулудеспота.
ОсудбиниМаријеПалеолог,женеСте

фанаДечанског,ипак,највишеможеда
нам каже део надгробног натписа из
1355. године.Реч јеокраљичиномепи
тафуукојемстоји:„Изцарскогрухапро
истекох и у царско опет стигох, која у
овом свету милошћу оног ко ме сазда
владарком звана бејах Марија. Мона
шкогудостојихсеобразаиуњемунаре
ченабејахМартакадсмртничаснаме
дође. И земљи бејах предата у лето
6863. месеца априла у седми дан, док
царствовапремилимојсинсвимСрбљи
маиГрцима,самодржавницарСтефани
премилимојунук,краљУрош.Авас,оци
ибраћоуГосподу,молимпоменитемеу
молитвамасвојим“.

(У сле де ћем бро ју:
Је ле на Ан жуј ска,

су пру га кра ља Уро ша I)

Суд би на Ма ри ји ног 
му жа, узи ма се као јед
на од нај стра вич ни јих. 
На кон што га је
отац Ми лу тин осле пео,
од си но вље ве ру ке
је из гу био жи вот.
Ду ша ну се при пи су је
од го вор ност за оче ву 
смрт

Краљ Сте фан Урош III Де чан ски

СУЂЕ ЊЕ ОКРИ ВЉЕ НОМ ОЦУ 
ЗБОГ ОБЉУ БЕ НАД ДЕТЕ ТОМ, 
ВРА ЋЕ НО НА ПОЧЕ ТАК

Окри вље ни се 
бра ни ћута њем!?
СуђењеМаркуК. (32)изСрем

скеМитровице,бићенастављено
5. јула када ће се одржати при
премно рочиште. Марко који је
окривљен због кривичног дела
обљубанаддететомипротивкојег
јеВишејавнотужилаштвопрошле
годинеподиглооптужницу,судски
процесвраћенјенапочетак.Како
кажууВишемсуду,земљекојесу
потписницеЕвропскеконвенцијео
људскимправима,гдејеиСрбија,
почлану6. судијавишенеможе
да продужава притвор окривље
номчијислучајводи,што јетако
било овде. Овакву одлуку тражи
АпелационииКасационисуд.
–Овајпредметједодељендру

гомсудији,којићесеупознатиса
случајемдопочетка главног пре
треса,кажууВишемсудууСрем
скојМитровици.
Догађајкојијепотресаојавност,

„испливао“јекадаје,нинеслуте
ћиштаћечутиулекарскојордина
цији,прадедаЂ.Ј(72)довеотада
петогодишњег унука због здрав
ствених проблема.Малишан је у
разговорусадоктором,жалећисе
наболове,измеђуосталогирекао
да спава са татом који га често
додирује по интимним деловима
тела.
–Педијатар је прегледао деча

ка и одмах позвао полицију а
истог тренутка обавештен је био
иЦентарзасоцијалнирад,којије
предузеоодређенемере,рекаоје
нашизворизистрагедодајућида
уовојпородициранијенијебило
никаквих пријава злостављања и
насиља.
Како наш лист сазнаје, Марко

јеусвојојизјавипредполицијом,
негирао оптужбе које му се ста
вљајунатерет.Он јерекаода је
брижан отац те да никада не би
повредиосвоједете.
Током суђења које је почело

крајем августа прошле године,
Марко се бранио ћутањем, није
износио своју одбрану пред суд
скимвећем.
Према незваничним информа

цијамадечакјеживеоуодвојеној
собисаоцем,докмујемајкабила
у Италији где, према причи ком
шијаирадитамо.
– Откако се то десило дечака

вишеневиђамо,мислимодагаје
мајка негде одвела, говори један
од комшија из Маркове улице.
Онранијенијебиоосуђиваннити
познатполицији.

С. Костић
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ДОМ ПЕН ЗИ О НЕ РА У ИНЂИ ЈИ

Том бо ла као тра ди ци о нал ни 
риту ал, а не начин зара де

Пре пет годи на смо одлу чи ли да поно во вра ти мо ста ру том бо лу на вели ко оду ше
вље ње оних који су ову игру заво ле ли мно го рани је. Одлу чи ли смо да се орга ни зу је 
у сали Дома пен зи о не ра како би смо на неки начин помо гли нашим нај ста ри јим 
сугра ђа ни ма, каже Раде Попо вић
СалаДомапензионерауИнђијисваког

дана попуњена је до последњег места.
Разлогтомејетомболаитоона,којупам
те старије генерације када су се куглице
извлачилеизбубњаабројеви заокружи
валиналистићима.Иначе,Инђијајеједи
ниградуСремуукојемсеодржаоовакав,
старински начин игре на срећу. Раде
Поповић, организатор томболе,  каже да
играчи долазе чак из Шапца и Ковиља
самодабиуживалиутомболијер,према
његовимречима,износикојисеисплаћују
сусимболични.
–Препетгодинасмоодлучилидапоно

вовратимостарутомболунавеликооду
шевљењеонихкојисуовуигрузаволели
многораније.Одлучилисмодасеоргани
зујеусалиДомапензионеракакобисмо
нанекиначинпомоглинашимнајстаријим
суграђанима,објашњаваПоповић.
Требалојенековремедасестариигра

чи томболе врате тој игри на срећу, али
садаихјеивишенегоштосупланирали,
пареткоможетенаћислободанстоусали
Домапензионера.
–Разлогзбогчегасмоинтересантнии

посећени из свих делова нашег региона
алииМачвејетоштосмоијединиуСре
мукојинаовакавначинорганизујутомбо
лу.Оваигранасрећу је за стареиграче
посебан ритуал, породична забава и
добра прилика за дружење. Данас су јој
верни управо појединци који памте нека
боља времена, када су игре на срећу
билеискључивозабаваанезарада,каже
Поповић.
Уз играче, верна томболи остала је и

ДрагицаБастаја.Онавишеоддведеце
нијепродајелистиће,азатовреме,само
сепроменилалокацијанакојојсеодржа
ва томбола. Како каже, из пуке забаве и
потребезадодатнимпосломдошлајепре
22годинеунекадашњукафану„Спорт“и

листић по листић, година за годином,
уследилајепензијаалинеирастанакса
томболом.
–Билојеразличитихситуацијаиљуди

заове22године,али једно језаједничко
свима, све суонидошлида се забавеи
друже. Искрено, ништа ружно нисам
доживела,некакосамсесаживеласаони
макојидолазедасеиграју,реклајеДра
гица и на крају поручила да ће иначе,
томбола има дугу историју. Много дужу
негоштопамтимо. М. Ђ.

Можда је тешко замислити, али чак
су и древни Вавилонци, Римљани,
Грци,пачакиЕгипћаникористилиигре
сличне данашњим наградним играма
како би привукли добитнике разних
награда заједнице. Популарност је
деценијама расла, па је у многим
земљама света томбола почела да се
користи за прикупљање средстава за
различитесоцијалнесврхе.Занимљива
чињеницаједаје1000.годинепренове
ере Кено, која је слична врста игре,
створенаоддинастијеХуна.Новацпри
купљенигромкоришћенјезаизградњу
Кинескогзида.Усредњемвеку,умно
гимевропскимземљамаљудисупоче
лидакористетомболезаприкупљање
средстава за разне социјалне сврхе 
изградњуцркаваијавнихобјеката,раз
личите грађанскепројектеи јошмного
тога.Томболесудонетеуновисвет,а
посебноСевернаАмерикапосле1612.
кадасеодржалапрватомболауВирџи
нији.

Од заба ве до 
Кине ског зида

Вер ни игра чи том бо ле

Том бо ла у Дому пен зи о не ра у Инђи ји
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НАЧЕЛ НИК МИТРО ВАЧ КЕ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ ЗА КУЛ ТУ РУ И СПОРТ, ВАСИЉ ШЕВО

Пре за до во љан сам
оства ре ним резул та ти ма

Наше опре де ље ње и 
усме ре ност ка

 пред школ ском и 
школ ском спор ту 

дало је и те како добре 
резул та те. 

Послед њи при мер је 
недав но одр жа на 

школ ска олим пи ја да у 
Зре ња ни ну где су 
уче ни ци са нашег 

под руч ја осво ји ли 63 
меда ље, што је 

импо зан тан број и 
све до чи о 

добром раду
 митро вач ког 

пред школ ског и
 школ ског спорт ског 

саве за, као и град ског 
спорт ског саве за 

који је годи на ма уна
зад један од глав них 

„кри ва ца“ што
 наша деца осва ја ју 

толи ко меда ља и што 
упо ре до са школ ским 
обра зо ва њем сти чу и 

нео п ход но спорт ско 
обра зо ва ње, рекао је 

Васиљ Шево

Време након завршетка већи
не лигашких такмичења у екипним
спортовима  прилика је за сумирање
остваренихрезултата,сабирањеути
сакаиправљењеплановазанаредну
такмичарскусезону.Спортскарубрика
„Митровачкихновина“редовнојепра
тилаодличнаиздањаивреднетрофе
јекојисусеупоследњевременашли
увитринамасремскомитровачкихклу
бова.Подсетимо,Женскикошаркашки
клуб „Срем“ потврдио је континуитет
најбољег клуба умлађим категорија
манаподручјуВојводине.Такмичарке
у мини баскету и млађе кошаркашке
пионирке „Срема“поновосунајбоље
у покрајини а пиониркама овог клу

Попут многих спортских радника, као
бившитакмичарипрофесионалацВасиљ
Шевоуочавапроблемеданашњихмладих
генерација.Онисеманифестујуњиховом
недовољном активношћу, чему је узрок
претерано коришћење мобилних теле
фона, таблета  и сличних ствари. У том
смислу он је подсетио на важне акције
Спортског савезаГрадаСремскаМитро
вица.Једнаодњихјенедавноспроведе
накампања„Стоданаза100одстодеце
успорту“која једалаодличнерезултате

саготово600учесникасациљемвећег
ангажовањаиостанкадецеуспорту.Као
посебно успешну, начелник за спорт је
поменуо  масовну акцију обуке  деце у
пливањунамитровачкомградскомбазе
ну.Она једалаодличанпозив,нарочито
усеоскимсрединамапаћесе,поњеговој
најавинаставитииовегодине.
–Желимо да деци приближимо спорт

крозигруизабавуизкојихтребадапро
изађе њихова љубав према одређеним
спортовима,кажеВасиљШево.

„Сто дана за 100 одсто
деце у спор ту“

Васиљ Шево
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ба  вицешампионкама Војводине,
у финалној утакмици против „Црве
не звезде“ за мало је измакла титу
лапрвакаСрбије.ПиониркеГрадског
женског одбојкашког клуба „Срем“
понеле су титуле првака Војводине
и вицешампиона Србије. Кадетки
њеЖенскогрукометног клуба „Срем“
убедљиво су најбоље рукометашице
у узрасту до 16 година на подручју
Војводине а последњи и највреднији
пехар недавно је стигао са завршног
турнира Првенства Србије. Најбоље
војвођанске рукометашице у катего
ријидо12годинадолазеизлаћарач
когЛСКа.Остваренјеинизодличних
индивидуалних резултата у кајаку,
атлетици,каратеуидругимспортови
ма.Упрофесионалној сфериспорта,
сениорска екипа ГЖОК „Срем“ уста

лила сенајбољој одбојкашкојСупер
лигиСрбије,док је рукометашицама
„Срема“ у последњем колу измакао
пласману у Супер А лигу. Фудбале
ри „Радничког“ одиграли су минуле
сезонеплејофзавршницуудруштву
најбољих тимова Прве фудбалске

лигеСрбије. Квалитетногфудбалског
живота било је протекле сезоне и у
многимсеоскимнасељима.
Митровачкуспортскујавност,алии

локалну самоуправу нарочито охра
брујечињеницадаизавећинеодлич

Кадет ки ње Жен ског руко мет ног клу ба „Срем“ у поклон маји ца ма Гра да Срем ске Митро ви це

Митро ви ца је има ла кошар ка шки спек такл сва ке субо
те. Било је по 2500 гле да ла ца. То је био дан за поро ди це. 
Зна ло се тач но ко где седи, нисте сме ли да сед не те на 
туђе место. Као да су сви били  прет пла ће ни за сво је 
место. Чекао се поче так утак ми це, без обзи ра ко је био 
про тив ник. Ми смо за моје две годи не игра ња у „Сре му“  
изгу би ли само две утак ми це а игра ли смо са озбиљ ним 
супер ли га шким про тив ни ци ма

Чим сам кро чио на тере не поред пла же,
решио сам да оста нем у овом гра ду
ИграњемзамушкиКошаркашкиклуб

„Срем“ Васиљ Шево је учествовао у
исписивањуисторијеовогклуба.Биоје
једноодпрвихпојачањакојасуумитро
вачки клуб дошла „са стране“ у вре
мекад је „Срем“играовисок,савезни
рангтакмичења.КК„Срем“поњеговој
оцени тренутно је уфазисмене гене
рација, са проблемом који имају још
неки клубови, да играчки оформље
ни такмичари градског клуба у једном
моменту, вођени путем свог образо
вањаилииздругихразлогауодређе
номмоменту напуштају својуматичну
средину. Тако се, по речима начелни
кагубипросторзапреношењезнања
млађима.  Начелник Шево  позвао је

заинтересоване кошаркашке тренере
за рад са млађим категоријама да се
јавеипомогнуураду„Срема“.
– Митровица је град кошарке а

„Срем“морадасевратинаместокоје
муприпада.Урадићемосвепочевод
овегодине,дапомогнемо„Срему“да
преброди ову тренутну кризу. Што се
тиче  мојих личних утисака и сећања
на прве дане у клубу, могу да кажем
дасамистогчаса,чимсамкрочиона
теренепоредплажеуСремскојМитро
вици,решиодаостанемуовомграду.
Митровицајеималакошаркашкиспек
такл сваке суботе. Било је  по 2500
гледалаца. То је био дан за породи
це.Зналосетачно ко гдеседи,нисте

смели да седнете на туђе место. Као
да су свибили  претплаћени за своје
место.Чекаосепочетакутакмице,без
обзиракојебиопротивник.Мисмоза
моједвегодинеиграњау„Срему“изгу
билисамодвеутакмицеаигралисмо
са озбиљним суперлигашким против
ницима. Као екипа били смо компакт
ни и сложни. Већину тима чинили су
митровачкииграчиадошлојесамонас
тројицаколикојетадаклубунедоста
јало.Одличносмоприхваћениуграду
и могу рећи да сам био одушевљен.
Ето, остао сам да живим овде, иако
самукаријериишаодаље,вратиосам
сеуСремскуМитровицу, кажеВасиљ
Шево.
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нихиштојеврлобитноконтинуира
нихспортскихрезултата, стојемлађе
категоријетакмичара,штосеуклапау
прокламованиконцептподршкеГрад
скеуправезакултуруиспортмладим
спортистима и деци предшколског и
школскогузраста.
Начелник градске управе задуже

не за спорт,ВасиљШевопрезадово
љанјеостваренимрезултатима.Утом
смислуон јепротеклихданамладим
митровачким шампионкама уручивао
пригодне поклоне. Са начелником
Шевом разговарали смо о „феноме
ну“Митровице као  средине специја
лизованезаразвојидобререзултате
спортаумлађимкатегоријама.Освр
нулисмосенаактуелностањеалии
перспективу градскогспортаипрате
ће спортске инфраструктуре. Причу
започињемо анализом стручног рада
садецомнајмлађегузраста.
–Хтеобихдаистакнемдасунаше

опредељење и усмереност ка пред
школском ишколском спорту дали и
те како добре резултате. Последњи
пример је недавно одржана школ
ска олимпијада у Зрењанину где су
ученици са нашег подручја освојили
63 медаље, што је импозантан број

и сведочи о добром раду митровач
ког предшколског и школског спорт
ског савеза, каои градског спортског
савеза који је годинама уназад један
од главних „криваца“што наша деца
освајајутоликомедаљаиштоупоре
до са школским образовањем стичу
и неопходно спортско образовање. У
том смислу велику захвалност дугу
јемо и директорима школа, односно
наставницимаипрофесоримафизич
когваспитањакојисуувекималираз
умевањаина свакипомагали учени
цимаимладимспортистима,рекаоје
начелникШево,додајућидасеупоје
диним школама већ стварају озбиљ
не „базе“ успешних спортиста који су
будућиослонацградскихклубова.
У том смислу он је поменуо прво

местокојесунанедавномРепублич

ком школском првенству освојиле
одбојкашице Основне школе „Јован
ЈовановићЗмај“идругоместоуобе
конкуренцијекојевећдвегодинеуза
стопно освајају атлетичари „Митро
вачкегимназије“.
– Наши градски клубови радују се

успесимаовихклинацаиклинцезајер
ће они једног дана постати окосница
митровачкогспорта.Наравнодаовде
постоји још простора за напредак,
али првенствено морамо порадити
напобољшањуспортскеинфраструк
туре, највише школских сала. То је
процес који тражи неко време и уче
ствоваћемо у решавању тог пробле
ма заједно сашколама, каже Васиљ
Шево, набрајајући поменуте успехе
млађих одбојкашких, кошаркашких и
рукометнихселекција.
Подршка клубовима остварује се

у вишеправацаа најконкретнији вид
те подршке свакако је финансирање
трошкова функционисања клубова.
Начелник Градске управе за културу
и спорт често се може наћи у неза
видној позицији и дилеми како пра
ведно „пресећи“ и у финансијском
смислу испратити потребе, захтеве
иамбицијеклубова,водећирачунао
приоритетима и стратешким опреде
љењима спортске политике на лока
лу. Приликом последњег боравка у
Сремској Митровици актуелни мини
стар спорта Вања Удовичић изнео је
податакпокомејемитровачкалокал
на самоуправа међу срединама које
нагодишњемнивоуиздвајајузначајан
деобуџетазаподршкуиразвојспор

Начел ник Шево уру чу је маји цу вице шам пи он ки Срби је
капи те ну пио нир ки ЖКК „Срем“ Мили ци Ђор ђић

Наши град ски клу бо ви 
раду ју се успе си ма ових 
кли на ца и клин це за јер ће 
они јед ног дана поста ти 
око сни ца митро вач ког 
спор та. Нарав но да овде 
посто ји још про сто ра за 
напре дак, али првен стве
но мора мо пора ди ти на 
побољ ша њу спорт ске 
инфра струк ту ре, нај ви ше 
школ ских сала. То је про
цес који тра жи неко вре ме 
и уче ство ва ће мо у реша
ва њу тог про бле ма зајед
но са шко ла ма, каже 
Васиљ Шево

Подр шка врхун ским спор ти сти ма
Многи од такмичара које је Град про

гласиоспортистима годинебележилису
изначајнемеђународнерезултатеиуче
шћенавеликимтакмичењимапопутБоја
наЗделара,МаријеДостанићинизадру
гих успешних индивидуалних и тимских

такмичара из атлетског, карате и бори
лачкихспортова,рекаојеначелникШево,
подсећајућидајеСремскаМитровицана
прошлојОлимпијадиуТокијуимала три
представника Бојана Зделара, Драгану
ТомашевићиМаријуВученовић.
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та.НачелникШевоистакао
јечињеницудатаподршка
клубовима и спортистима
нијесамофинансијска,већ
имедијска, стручнаиорга
низациона,узависностиод
потреба.
У сегменту разговора

који смо посветили најви
шим нивоима такмичења у
суперлигашком и прволига
шком спорту, од начелника
ШевасазнајемодаћеГрад
подржати амбицију ЖРК
„Срем“ да се додатно поја
ча и уђе у борбу за улазак
у најбољу женску рукомет
ну лигу. Од женског одбој
кашког клуба и фудбалера
„Радничког“ очекује се да
задрже стабилан статус у
покушају да остваре још
боље резултате. Клубови
највишегтакмичарскогран
гаимајуизвестанприоритет,
јер према речима начелни
казакултуруиспорт,њихов
опстанакитакмичењеутим
лигамапредставља,између
осталогимотивзасвемла
ђе категорије митровачких
спортиста.
Реализовани су радови

на многим градским спорт
ским објектима. Очекује
се завршетак радова на
комплетној реконструкци
ји фискултурне сале у ОШ
„Јован Поповић“. Посебна
пажња посвећује се разво
ју спорта у сеоским среди
нама где се такође улаже
у инфраструктурне пројек
те,попутшколскихсалаи
теренауМачванскојМитро
вицииБосуту.Ревитализују
сеипојединисеоскиклубо
ви, као они у Гргуревцима,
Шуљму или Раденкови
ћу.Ради се и на успешном
повраткулаћарачког „ЛСК“
а. Велики Радинци недав
но субилидомаћин квали
тетног фудбалског турнира
на коме је учествовало 25
школафудбала,узмноштво
играчаипосетилаца.

Дејан Мостар лић

Ради ангажовања квали
тетних и специјализованих
тренера начелник Градске
управе за културу и спорт
званично је упутио отворени
позив свима којижеледа се
баве тренерским послом да
се јаве градском Спортском
савезурадиедукацијеисти
цањатренерскихлиценци.

Позив
тре не ри ма

АК „СИР МИ УМ“

Нови успе си
нај мла ђих атле ти ча ра

Спортскеигремладихрегионалнинаступ
уКикиндидонеојеновиуспехзамладенаде
АК„Сирмиум“.ИстаклисусеНађаВуковић
другоместона60миДејанМојсинкоји је
истрчао нови лични рекорд на 60 метара
8,63секунди.Њихдвојесусепласиралина
државнопрвенствоуВрњачкојБањигдесе
бираекипазаодлазакуСплитназавршни
цуивеликофиналеовогтакмичења.
Анајмлађиатлетичари„Сирмиума“осво

јилису12медаљанатакмичењууКраље
ву од чега десет златних. Златне медаље
освојилисуНађаВуковић,РељаМилетић,
Лара Џевер, Александар Радовановић и
Уна Џевер. Бронзану медаље освојила је
Неда Јанковић. Тренер Горан Павловић
истичедајепоносаннаовуновугенерацију
иакоовонијебилопосебнопосећенотакми
чењеалидалекојеКраљевосвакојеимао
прилику.

Дра га на Тома ше вић 
поно во шам пи он ка 
Бал ка на
ДраганаТомашевић јепочетвртипуту каријери

постала сениорски шампион Балкана у дисципли
нибацањедиска.ЧланицаАК„Сирмиу“петострука
олимпијкајеовајисторијскиуспехпостиглауКрајо
виуРумунији.ТренерДанилоКртинићимаозбиљне
плановеизаовугодинуикажедајециљшампионат
света.

УТАК МИ ЦА ИЗМЕ ЂУ ВЕТЕ РАНА ЦРВЕ НЕ ЗВЕ ЗДЕ И КЕР КИ РЕ 
СА КРФА

Спорт, тра ди ци ја, при ја тељ ство
УБелегишујеунедељу,19.

јуна одиграна пријатељска
утакмица између ветерана
ЦрвенезвездеизБеоградаи
ФККеркирасагрчкогКрфа.
Представља традицију

започету још у Првом свет
скомрату, јерје1916.године
наВеликиЧетвртакодиграна
утакмицаизмеђуомладинаца
нашихпредакаиомладинаца
са Крфа, након чега је усле

дила пауза од 102 године, и
обновљена је 2018. када је
поводом обележавања 100
века од пробоја Солунског
фронта,управонаКрфуоди
гранаутакмицаизмеђудома
ћинаиветеранаЦрвенезве
зде.ЕкипаКрфа јеборавила
уСрбији2019.исадапоново.
Првиударацлоптејеизвео

председник Општине Стара
Пазова Ђорђе Радиновић,

који је рекао да је ово више
од утакмице, јер представља
доказнераскидивевезеизме
ђуСрбије и Грчке, чему сва
како доприноси и пројекат
часописаСветосавскозвонце
Стопаманашихпредака,када
најуспешнији ученициизста
ропазовачкеопштинеиреги
онабораве15дананаКрфуа
штоподржавауправоОпшти
наСтараПазова. З. К.
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ОВАН: Размислите о
промени одређених
критеријумаиуслова
у договору са сарад

ницима како бисте побољшали
својупословнупозицију.Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама, јер имате врло
поузданепоказатељеоуспеху.У
свомемотивномзаносуспремни
сте да учините нешто посебно
какобистеимпресиониралисвог
партнера.

БИК: Имате добар
предосећај и успех
вам се налази на
дохватруке.Највише

ће вас обрадовати финансијско
побољшање и бољи материјал
ни стандард. Не само да имате
добре пословне процене већ
добијатеиновибројпристалица
такодаувећиниситуацијапро
лазитебољеоддругих.Осећате
дасеналазитенаемотивнојпре
кретници.

БЛИ ЗАН ЦИ: Неко
вам даје корисне
сугестије које лако
можетедапримените

приликом решавања озбиљних
питања.Потрудитеседаправил
но дозирате свој стваралачки
импулссазаједничкиминтереси
макакобистенанајбољиначин
ускладилиразликекојепостојеу
мишљењу или искуству. Имате
утисакдавампартнерускраћује
одређенеинформације.

РАК: Делујете веома
опрезно и не желите
превишедаризикујете
у пословнофинансиј

скимпреговорима.Ипак,мораће
тедасесуочитесанекимизазо
вимакојинисуповашојвољиили
укусу.Затражитенавремедобар
саветодједнестаријеособеПри
жељкујете више разумевања и
нежностиуљубавномодносу.

ЛАВ: Обратите
пажњу на нове про
фесионалнемогућно
сти, како бисте про

ширили сазнање и побољшали
својуукупнупозицију.Акопрепу
ститедастварисамеидусвојим
токомнекодругиизненадаможе
даваспредухитри.Светокосебе
посматрате другачијим очима
или у ведрим тоновимаосећате
сезадовољноисрећноузвоље
нуособу.

ДЕ ВИ ЦА: Ослањате
се на своје прегова
рачке манире јер да
без добре припреме

планаипроцененеманизначај
ног пословног успеха. Потребно
је да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
материјалну сатисфакцију.
Пажњаиразумевањекоједоби
јатеукругусвојепородицеделу
јеврлоподстицајно.

ВА ГА: Доносите низ
важних одлука и
делујете одлучно у
својим намерама

пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оно што сте уговарали у проте
клом периоду. Нема потребе да
се расправљате са неистоми
шљеницима.Иматедобаросећај
аљубавнидогађајикојенаслућу
јетенајављујусрећанрасплет.

ШКОР ПИ ЈА: Делује
те позитивно и анга
жовани стенаразли
читимстранама.Уме

те да пренесете стваралачки
импулс и креативну енергију на
својуоколинуштовамолакшава
остварење многих планова које
имате.Немапотребеда се упу
штатеунекеновчанеризикеили
да се задужујете. Пажљивије
ослушкујте поруке које добијате
одблискихособа.

СТРЕ ЛАЦ: Пролази
те кроз различите
фазе стваралачког
расположењаистало

вамједасебиобезбедитеопти
малне услове. Обратите пажњу
на реакцију ближе околине, јер
понекаднежелитедаприхвати
те коментаре које доживљавате
као оштру критику. У односу са
љубавнимпартнеромчестопре
узиматеактивнуулогуиспремни
стедапроменитенекезаједнич
кенавикекојевасспутавају.

ЈА РАЦ: Потребно је
да осмислите добар
план и да останете
доследни у свакој

фазиспровођења,посебнокада
се налазите пред сарадницима
кадавасоспоравају.Накондужег
пословног убеђивања ситуација
ће се променити у вашу корист.
Преплављени сте различитим
мислима и емоцијама тако да
пажљивоодмераватедобрупри
лику у којој можете да изразите
својежеље.

ВО ДО ЛИ ЈА: Све
кориснеинформације
могудавамолакшају
успешно решавање

неких пословних питања која
имате.Обратитепажњунасуге
стијекојевамдајеједнаискусна
особа.  Ако вам је стало да
побољшате однос са вољеном
особомондапокажитевишераз
умевања за критеријуме које
користидругастрана.

РИ БЕ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и

поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Пролази
текрозфазуосцилација,склони
стечестимпроменамаупонаша
њу и расположењу. Повремено
вамјетешкодаправилноускла
дитесвојљубавниритамуодно
сусаблискомособом.

VREMEPLOV
22. јун

1941.ПочелаоперацијаБарба
роса,уДругомсветскомрату,у
којој су Хитлерове трупе с
више од 150 дивизија напале
СССР дуж целе граничне
линије између Балтичког и
Црногмора.ИталијаиРумуни
јаобјавилератСССР.

23. јун
1945. Јапански командант,
генерал Мицуру Ушиђима,
извршио самоубиство после
поразајапанскевојскенаостр
вуОкинава,уједнојоднајкрва
вијихбитакауДругомсветском
рату. Према званичним пода
цима,токомборбизаОкинаву
погинуло 234.183 војника и
цивила.

24. јун
1821.СимонБоливар је побе
дио у бици код Карабобоа и
ослободио Венецуелу од
шпанскевласти.
1901. У Паризу је отворена
прва изложба 19годишњег
шпанскогсликараПаблаПика
са, која је одушевилаликовне
критичаре.

25. јун
1867.АмериканацЛисјенСмит
изОхајапатентираободљика
вужицу.
1991. Словенија и Хрватска
прогласиле независност од
СФРЈ.То јепојачалонапетост
уСФРЈ, која је каснијепрера
слауратуХрватскојиБоснии
Херцеговини.

26. јун
1905.УмросрпскиписацЈанко
Веселиновић, аутор романа
“ХајдукСтанко”.
1945. У Сан Франциску су
представници 50 земаља,
укључујући Југославију, потпи
сали Повељу о оснивању УН,
која је ступила на снагу 24.
октобра.

27. јун
1693. Џон Дантон у Лондону
објавио први женски часопис,
ЛејдисМеркури.
1829. Умро енглески хемичар
ЏејмсСмитсон.Његовимзаве
штањем основан Смитсонов
институт, једна од највећих
институција у свету која се
бавипопуларизацијомнаукеи
културе

28. јун
1389. У бици на Косову пољу
Турципобедилисрпскувојскуи
обезбедили даљи продор на
Балкан.Србијапотомпостала
турскавазалнадржава,ањено
освајањезавршено1459,када
су Турци заузели утврђени
градСмедерево.
1914. Припадник организације
МладаБоснаГаврилоПринцип
уСарајевуубиоаустроугарског
надвојводу, престолонаслед
ника Франца Фердинанда, и
његову жену Софију. Каснији
развој ситуације довео до
Првогсветскограта.

HOROSKOP

Сре да, 22. (9) јун  
Свети Кирило, Архиепископ
александријски

Че твр так, 23. (10) јун  
Свети свештеномученик Тимо
теј,Епископбруски

Пе так, 24. (11) јун  
Свети апостоли Вартоломеј и
Варнава

Су бо та, 25. (12) јун  
Преподобни Онуфрије Велики;
ПреподобниПетарАтонски

Не де ља, 26. (13) јун  
Св.мученицаАкилина;Св.Три
филије,Епископкипарски

По не де љак, 27. (14) јун  
Свети пророк Јелисеј; Свети
Методије, Патријарх цариград
ски

Уто рак, 28. (15) јун  
Св. пророк Амос¸Св. мученик
КнезЛазарисвиСв.муч.српски
Видовдан

Crkveni
kalendar

Ма фи ни
са ва ни лом
и ви шња ма

Са стој ци: 130 г путера, 120 г
шећера,1ванилиншећер,2 јаја,
180 г јогурта, 250 г брашна, 2
мале кашике прашка за пециво,
60млмлека,250гвишања.

При пре ма: Припремите калуп
за12мафина,укључитерернуда
сезагрејена190степени.Путери
шећеркремастоумутити,додава
ти једно по једно јаје уз стално
мешање. Сада додајте јогурт,
млеко и брашно помешано са
прашком за пециво, ванилин
шећером. Мешајте док се фино
несједини.Искључитемиксер,па
додајтевишњеилаганомешајте
кашиком.Тестосипајтеукалупи
пеците мафине 25 минута (про
бајтечачкалицом).

• Ни су све же не ве шти
це, али је чи ње ни ца да 
ау све ве шти це же не!
• Иду два ли му на ули
цом, јед ног зга зи ау то, а 
дру ги се ис це ди од сме
ха!
• Жи вот је као фри зер, 
ти му ка жеш шта же лиш, 
а он ши ша по свом!
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МОЖЕ ЛИ ФК „ХАЈ ДУК“ ПОСТА ТИ СРП СКИ „ЛЕСТЕР“?

Фуд бал ска бај ка
коју Дивош живи свим срцем
Далисуоснивачифудбалскогспорт

ског клуба у питомом фрушкогор
ском селу Дивошу давне 1926.

године могли претпоставити да ће на
травњаку њиховог клуба, који од 1945.
године наступа под називом „Хајдук“,
безмалостотинугодинакаснијезаживе
тисремскафудбалскаидила?Нијереч
само о добрим фудбалским резултати
ма,већорганизацијииспортскомживо
туклубакаквебипожелелемноговеће
средине.
Фудбалска Србија била је у прилици

да8.јунаовегодинеудиректномтеле
визијскомпреносупосматраквалитетну
и узбудљиву финалну утакмицу Купа
Војводинеукојојсупредпунимстадио
номуНовомСадуфудбалери„Хајдука“
изДивошаминималнимрезултатом1:0
поражени од екипе „РФК Нови Сад
1921“.Момциуплавобелимдресови
ма који су том приликом пружили сна
жан отпор новосадским „канаринцима“
нисуималидовољносрећедаизједначе
иевентуалнопреокренурезултатуовој,
заклубизДивоша–историјскојутакми
ци.Дивошанисусепретходнопоказали
каонајбољиутакмичењузаКупСрема
2022. године.Сениори „Хајдука“одлич
носуигралиивећидеоминулогпрвен
ства Војвођанске лиге – Југ, да би у
нешто лошијој завршници првенство

окончалиначетвртојпозицији,сасвега
неколико бодова мање од другопласи
раног„Подунавца“изБелегиша.
Добримиграмаирезултатомупроте

клој сезониистаклису сеиомладинци

фудбалског клуба из Дивоша. Они су
били најбољи у Другој војвођанској
омладинскојлиги,алисусходнопропи
сима фудбалског савеза за улазак у
јединствену војвођанску омладинску
лигу морали играти бараж утакмице.
Искусније екипе из Бачке Паланке и
Инђијеипаксуизашлекаопобедницииз
овихдуела.
Многи су се запиталиучему је тајна

успеха фудбалског колектива из малог
сремског места које броји тек нешто
више од 1300 становника? Озбиљно
позиционирање фудбалског клуба из
Дивоша на фудбалској мапи Срема и
Војводинепочелоје2010.годинекадаје
оформљенасадашњауправакојупред
воде пријатељ клуба и спортскидирек
торСтојанКљајићипредседникНедељ
ко Антонић који су окупили групу фуд
балских ентузијаста задужених да
играчкимпогонимасвихселекцијаство
ре идеалне услове за рад и привуку
публику на стадион. Ако је судити на
основудосадаучињеног,усвојимнаме
рамаочигледносууспели.Такавутисак
стећићеисвакипосетилацстадионаФК
„Хајдук“. Наместу некадашњег сеоског
игралишта  клуба који је деценијама
уназад своје најбоље резултате пости
заоуОпштинскојиСремскојфудбалској
лиги,данасјемодеранспортскиобјекат

Сени о ри, струч ни штаб и упра ва ФК „Хај дук“ из Диво ша са пеха ром
побед ни ка Купа Сре ма 2022. годи не (Фото: Архи ва ФК „Хај дук“)

Пред сед ник клу ба Недељ ко Анто нић
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са савршено одржаваним тереном,
модерним заливним системом, уређе
ним свлачионицама, помоћним и слу
жбеним просторијама, рефлекторима,
рестораномигледалиштемзапреко250
гледалаца.

Упоредо са улагањем у спортску
инфраструктуру,већод2011.годи
незапочињеозбиљанрадсамла

ђимфудбалским категоријама.Сениор
скитим„Хајдука“упетогодишњемпери
оду незаустављиво је „газио“ ка вишим
такмичарскимкатегоријама,дабисеод
сезоне2017/18.пунихпетсезона,уста
лиокаочланВојвођанскелиге–Југ,са
здравом спортском амбицијом да се у
догледно време „докопа“ српсколига
шкогранга.ПојединеутакмицеуДивошу
и допадљиву игру домаћих играча
посматраивишеод400 гледалаца, од
којих многи долазе са стране. Добре
познаваоцефудбалскихприликанетре
бадачудиштосупојединеколегенови
нариовајклубупоредилесаенглеским

„Лестером“који јепренеколикосезона,
„пробивши“седоПремијерлиге,неоче
киваноосвојиоовонајквалитетнијелига
шко такмичење у Европи. Доказ да се
добрафудбалскапричаизДивошапри
личнораширилајестеичињеницадасу
дрес„Хајдука“протеклихгодинаносили
многи познати играчи, не само из овог
местаиСремскеМитровице,већинека
дашњи прволигаши и репрезентативци
попутВесељкаТривуновићакојијесво
јевремено играо за „Црвену звезду“,
многедомаћеииностранеклубове.
Континуитетдобрихрезултата  кажу

уовомклубу,лежиучињеницидајеФК
„Хајдук“ у сваком погледу на „здравим
ногама“.Овде се јасно знашта је чије
задужење, уз коректан однос управе и
играча клуба. У протеклих тридесетак
првенствених кола Војвођанске лиге
Дивошанисузабележили13победа.До
саме завршнице били су на другој
првенственој позицији која им је изма
кла због неколико слабијих издања на

којејеуправаклубамоменталнореаго
вала.Утекућојпрвенственојпаузипла
нирају ангажовање новог тренера и
формирањетимакојићепочеткомјула
амбициознокренутиуприпремезанову
сезону.
–Протеклесезонемалонамјефали

лодауђемоутрећу–српскулигу,алии
даљеимамовисокеамбицијеижелимо
даљудимананашемстадионуприказу
јемо првенствено добар фудбал. Не
знамизкогразлогасмо„пали“удругом
делу првенства. То се догодило и про
шле сезоне, па се надам да наредне
године нећемо дозволити тако нешто.
Лепа и велика ствар за овај клуб је
финале војвођанског купа које смо
недавноигралиуНовомСаду.Ипак,ми
смоклубизједногсела,аодигралисмо
одличнуутакмицуукојојсмоималимно
гешансеизатајједанголсмоизгубили.
Мислимдасеовдевидидобаррадсвих
којисууклубу,јерзнамокаквајеситуа
ција у сеоским клубовима и како је
тешко доћи до квалитетних играча. У
клубуимамоиграчесаразличитихстра
на и мислим да су добри услови које
пружамонајбољапозивница заиграње
у „Хајдуку“. Публика радо долази да
ужива у фудбалу на нашем стадиону
којиимасвеусловекаоистадионимно
гих већих клубова. У редовима наших
омладинацауглавномсуфудбалерииз
СремскеМитровице,амисмофактички
јединиклубсаподручјаМитровицекоји
је био најбољи у својој омладинској
лиги.Свакакоћемонастојатидасепоја
чамозанареднусезону,такодаћемоиз
садашње екипе омладинаца, пет или
шестиграчапревестиусениорскитим,

Мно ги су се запи та ли у чему је тај на успе ха фуд бал
ског колек ти ва из малог срем ског места које бро ји тек 
нешто више од 1300 ста нов ни ка? Озбиљ но пози ци о ни
ра ње фуд бал ског клу ба из Диво ша на фуд бал ској мапи 
Сре ма и Вој во ди не поче ло је 2010. годи не када је 
оформ ље на сада шња упра ва коју пред во де при ја тељ 
клу ба и спорт ски дирек тор Сто јан Кља јић и пред сед ник 
Недељ ко Анто нић који су оку пи ли гру пу фуд бал ских 
енту зи ја ста заду же них да играч ким пого ни ма свих 
селек ци ја ство ре иде ал не усло ве за рад и при ву ку 
публи ку на ста ди он

Фуд бал ска Срби ја била је 
у при ли ци да 8. јуна ове 
годи не у директ ном теле
ви зиј ском пре но су посма
тра ква ли тет ну и узбу дљи
ву финал ну утак ми цу Купа 
Вој во ди не у којој су пред 
пуним ста ди о ном у Новом 
Саду фуд ба ле ри „Хај ду ка“ 
из Диво ша мини мал ним 
резул та том 1:0 пора же ни 
од еки пе „РФК Нови Сад 
1921“. Мом ци у пла во  
белим дре со ви ма који су 
том при ли ком пру жи ли 
сна жан отпор ново сад
ским „кана рин ци ма“ нису 
има ли довољ но сре ће да 
изјед на че и евен ту ал но 
пре о кре ну резул тат у овој, 
за клуб из Диво ша – исто
риј ској утак ми ци
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па се надамо још бољим резултатима,
каже Недељко Антонић некадашњи
играчипредседникФК„Дивош“.
ПремаречимапредседникаАнтонића,

могућу тајну клупског успеха предста
вљадобраатмосферакојапостојимеђу
играчимаусамојсвлачионици.

ТонамјепотврдиоиБојанВуковић,
тренеромладинскогтима,некада
шњи играч „Срема“ „Подриња“,

„Обилића“и„Вождовца“којијеутренер
скимводамапунихосамгодина.Постоји
могућностдаовихданатренерВуковић
буде прекомандован у сениорски тим
„Хајдука“.Његовиизабраниципоражени
су протеклог викендана свом терену у
баражутакмиципротивекипеФК„Инђи
ја“, примившичак седам голова, али је

екипа из Инђије на стадион у Дивошу
дошла као фаворит са знатно широм
селекцијомквалитетнихиграчаизвишег
такмичарског ранга. Домаћинима је
била потребна победа од најмање два
гола разлике. Правила су, на жалост
предвидела да првопласирана екипа
Друге омладинске лиге Војводине не
идедиректно,већморадаодиграбараж
заулазакувишулигу.Усвојојтакмичар
скојлиги,омладинциизДивошазабеле
жили су тринаест победа и свега три
пораза.
–Мисмоуспелидазакратковреме

од прошлог лета, направимо добру
омладинску екипу која је током читаве
сезонеигралалепидопадљивфудбал
почемусмобилипрепознатљиви.Игра

лисмонапоседи континуиранинапад
пасмонатакавначинуспевалидадође
модореализацијеиголова.Самомци
ма из Сремске Митровице и околине
направилисмолепуфудбалскудружину
инадамседаћеонипостатибудућност
овогклубакаоспојмладостииискуства.
Штосетичезавршнебаражутакмицеса
„Инђијом“могудакажемдасмоизгуби
лиодбољеекипеизвишегрангакојаје
и тамо играла битну улогу, рекао је
БојанВуковић,тренеромладинаца„Хај
дука“.
НиколаМартиновићјеједанодомла

динаца који је учествовао у освајању
Друге војвођанске омладинске лиге и
завршнимбаражутакмицама.

Дејан Мостар лић

БАРАЖ ЗА ПОПУ НУ ВОЈ ВО ЂАН СКЕ ЛИГЕ

„Желе зни чар“ бољи у првој утак ми ци
ФК „Желе зни чар“ Инђи ја ФК „Шај каш 1908.“ Ковиљ 3:1 (2:1)

ФК „Желе зни чар“ Инђи ја: Благоје
вић, Грковић, Бранковић, Боснић
(Љубинковић),Нинић,Вучковић(Јерко
вић), Трбовић, Суџум, Дубајић, Караћ
(Мркела),Лукач(Соколовић)

ФК „Шај каш 1908.“ Ковиљ:Мандић,
Гојков, Павков, Алимпић, Карас, Коту
љач (Панић), Станковић (Живанов),
Веселиновић, Николаш (Ковачевић),
Играчев(Милановић).
Предоко1000гледалацанаГрадском

стадионууИнђијиодигранајепрваутак
мица баража за попуну Војвођанске
лиге између домаћег „Железничара“ и
„Шајкаша1908.“изКовиља.Мечјепро
текао у доминацији домаћих чему све
дочиирезултатнакрајусусрета,3:1.

Првиголвиђен јеу11.минутуутак
мице.ЦентаршутКарача,апредголом
најбољесеснашаоЛукачкојипостиже
голзавођство„Железничара“.Гостису
изједначилиу36.минутусусрета.Коту
љачнанајбољиначин кажњаванеод
лучност домаће одбране. Прецизан
шутилоптазавршаваизалеђаБлаго
јевића, 1:1. Гости су ипак успели на
одмор да оду са голом предности.
Лукачјеопетзатресаогол„Шајкаша“у
43. минуту након велике гужве пред
голомМандића.
Домаћи су своју играчку надмоћ

показалииодсамогстартадругогполу
времена.Већу47.минутуВучковићје
проиграо Караћа али ова акција није

завршена голом. Нешто касније Трбо
вић је у идеалној прилици, али није
стигао на убачену лоту. Веома добру
приликупропуштаВучковићу57.мину
ту меча. Лукач проналази Вучковића,
који је у идеалној позицији, алипосле
његовог одуговлачења, фудбалери
„Шајкаша“отклањајуопасност.Коначан
резултатутакмицепоставиојеСоколо
вићу90.минутумеча.Овајиграчуспео
једапобегнегостујућојодбрани,усле
диојешутусамугаоголаМандићаза
коначних 3:1. Да ли ће победа од 3:1
бити довољна за „одлучујући искорак“
ка Војвођанској лиги – Југ, знаће се
послеузвратнеутакмицеуКовиљу.

М. Ђ.

Иза нас је сјај на сезо на
У клубу из Дивоша наступа у групи

момакаизСремскеМитровицесакоји
мајесвојевременоучиопрвефудбалске
кораке. Иако је већина младих играча
тренутнообузета закључивањемшкол
ских оцена, наступ у екипи „Хајдука“
прихватајуозбиљноисазадовољством,
што се може закључити из Николине
изјавепослеутакмицеса„Инђијом“.
–Дефинитивнојеизанассјајнасезо

насапуноуспехаилепихствари.Није
мождакрунисанабашнаначинкакосмо
замишљали,алитојеспорт.Животиде
даље и мислим да ће бити још много
мечеваидајепоентаданеможешувек
дапобедиш.Мислимдарезултатпротив
„Инђије“ од 7:0 није објективан и пока
затељ нашег квалитета, већ смо лоше
ушли и утакмицу и касније „пали“. Не
требадабудемотужнијерзнамоколико
смосетрудилицелусезонуисматрам
да је и ово на неки начин успех. Ина
че атмосфера међу нама играчима је
одличнааусловизарадсуфантастич
ни.Овдесуусловитоликодобрида је
сјајнотрениратииигратиуовомклубу,
кажеомладинац„Хајдука“НиколаМар
тиновић. Тре нер Бојан Вуко вић (десно) и омла ди нац Нико ла Мар ти но вић
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ОпштинаРума
Општинскауправа
Оде ље ње за урба ни зам и гра ђе ње
22400РУМА

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Игра по Вен ге ру
Ве тар про ме на

Последњих година сведоци смо
великих промена које трпе правила
фудбалскеигре.Временомсепојави
лапотребадасенештомења.Еволу
ирасвеживонасвету,пакаконећеи
фудбал. Главни покретач промена је
напреднатехнологијакојајеомогући
ла контролу игре каква раније није
била могућа. Највећи помак је иза
звао ВАР систем, којем је било
потребнонеколикогодинадасеуста
ли у главним токовима фудбалске
игре.Садајевећзаступљенувећем
делусвета.
НајновијавестстиженамизХолан

дије,тачнијехоландскедругелиге.У
сезони 2023 – 2024. биће тестиран
низ нових правила, која на први
погледделују крајњебизарно за све
љубитељелоптања.
Аутћесеизводитиногом.Правило

које већ постоји у малом фудбалу,
суштинскибиизменилоигруитактич
ку поставку. Даље, из прекида се
може кренути дриблингом. Крајње
занимљиваидеја.Зажути картонће
се летети из игре на пет минута и
бићелетећеизмене.Правилокојесе
личноменинајвишесвиђајестедасе
утакмицаиградвапутапополасатаи
да се штопује време код прекида.
Свакакодабинатајначинбилоспре
ченоглуматање,ваљањепотеренуи
задржавање времена од стране еки
пекојаводи.
Идејни творац ових револуционар

них правила је чувени Професор
АрсенВенгер.Заједносанекимбив
шим ведетама фудбалске игре, он
већ годинама уназад предлаже про
мене којебиунапредилеигруиспа
силејеодпасивности.Свакакодаби
све ово изазвало тектонске пореме

ћаје на фудбалској сцени, те није
реално очекивати да нека од ових
правила буду усвојена у догледно
време.
ТребаспоменутиивестдајеФИФА

послушала предлог који је наводно
даонашселекторПикси,паћемона
СветскомуКатаруиматирепрезента
цијекојеусвојојекспедицијиброје26
играчауместодосадашњих23.

На пад на зла то
Прошле недеље јеСрбијом, али и

Европом,одјекнулавестдајеНикола
Јокићпотврдиосвојеучешћенапред
стојећем Европском првенству у
кошарци, које се игра у септембру.
Кладионицесубрже–бољепохитале
да нашу селекцију метну на место
првогфаворитазаосвајањезлата.И
не може им се ништа замерити, с
обзиром на то да је двоструки уза
стопни МВП најјаче лиге на свету
решиодасепојавинатурнируудре
суСрбије.
Овогапута,наклупинашеселекције

је прекаљени ас Светислав Пешић.
Бићезанимљивовидетикакоћеосми
слитиигруокоЏокера.Наравно,није
дандругисценарионедолазиуобзир
када у екипи имате такву громаду.
СалеЂорђевић је ономад омануо са
Јокићемнапозицијикрила,ипретрпео
тешкекритикенаконнеуспеханаСвет
скомпрвенствууКини.Чеканас тур
нирнакојемби,узевшиуобзирокол
ности,свесемзлатабилонеуспех.

Је дан по зив ме ња све
Аконекоменијебилојаснозаштосе

ЖељкоОбрадовићвратиоуПартизан,
садамујеконачнојасно.Црно–бели
судобилиизваничанпозиводЕвро

лигезанареднусезону.Дали јенеко
стварновероваодаћесеЖоцзадово
љитиучешћемуЕврокупудвегодине
заредом?Панијезатодошао.Нарав
но,нијеонтајкојиодлучује,алитреба
имати у виду његов огроман углед у
кошаркашкомсвету.Тусусеипосло
жиле коцкице, с обзиром на то да је
руским тимовима до даљњег забра
њеноучешћеуевропскимтакмичењи
ма.СвакакодасуљудиизЕвролиге,
када су одлучивали о позивницама,
знали да је негде тамо и најбољи
кошаркашкитренеруисторијиидаје
штетанематигаунајелитнијемтакми
чењу.
Дабудемојасни,Партизанјезаслу

жиоово.Незбогтогаштојебиодруги
уАБАлиги,апосебнонезбогтогашто
је одбио учешће у завршници првен
стваСрбије. Заслужио је затошто је
клубсаогромномтрадицијомиарми
јомнавијача.АкотомедодамоиОбра
довићанаклупи,немасумњедаЕвро
лигамногодобијањиховимучешћем.
Садаимамодвапредставникаунај

јачемевропскомкошаркашкомтакми
чењу. У наредним месецима, гореће
медијиидруштвенемреже,анавијачи
ћежељноишчекиватиобјавеоновим
појачањимазанареднусезону.Остаје
самонејасно како ћемоорганизовати
дербиовадватимауЕвролиги,узев
шиуобзирштаседојучедогађалона
терену и трибинама. Можда би било
добро поставити онај плексиглас око
терена,каоухокеју,падахордерас
памећених„навијача“немогудадоба
це до судија и противничких играча.
Ипак, Евролига свакако неће толери
сатииспаденавијача,панамостаједа
се надамо да ће се и једни и други
дозвати памети. Па да уживамо у
врхунској представи. Земља кошарке
јетозаслужила.

Поступајући по захтеву носиоца пројекта “Мелтал”
д.о.о.Рума,ВладимираНазорабр.98Рума,заодлучива
њеопотребипроценеутицајанаживотнусрединупројек
та“Постројењезауправљањенеопаснимотпадом(скла
диштењеитретманнеопасноготпада)”нак.п.6854/1КО
Рума,ОпштинаРума,Одељењезаурбанизамиграђење
је увидом у достављену документацију уз Захтев и по
спроведеномпоступкуразматрањаЗахтеваутврдилода

језапредметнипројекатпотребнаизрадастудијеопро
цени утицаја на животну средину о чему је одлучено
Решењембр.50141/2022IV04од13.06.2022.године.
Противовогрешењазаинтересованајавностможеда

изјавижалбуПокрајинскомсекретаријатузаурбанизами
заштитуживотнесредине,НовиСад,путемовогоргана,
урокуод15данаодданаобјављивањаовогобавеште
ња.



42 22. JUN 2022.  M NOVINE

^ETKE
&
METLE

Pi{e: Svetlana
]osi} Цвр чак и мра в,

или зашто више воли мо
да иде мо на море

него да бере мо кај си је
Пролетос сам читала у дневним

новинамадаГрциовоглетаоче
кују 900.000 туриста из Србије.

Запитала сам хоће ли икога остати у
овојдржавицибезморатокомлетаза
које неки прогнозирају да ће бити
паклено.Јер,неидусвибашуГрчку,
иде наш све и у Црну Гору, ишта ја
знамкудсвене.Испададанасочекује
егзодус на југ, пут пешчаних плажа,
лежаљки, топлог, сланогмора,палми
и залазака сунца ... Ма, лепо је на
мору.Има,ниједанема,намћора,који
све негирају, па чак и уживанцију на
мору. Али они су мањина. Већина
народавооолидасекупаумору.Било
јетуштаитмаразнихпесмицаотоме
како ћемо ићи на море, то је било
некако ултимативно, што би данас
рекли.Нис’бионамору?Падис’био?
Певао јеотомеВајта (Пичим,пичим,
пичићуинаморестићићу),Забрање
но пушење (Пишоња и Жуга), група
Горди(Овоглетаћудаидемнаморе),
ахип–хопгрупа„Крушевацгето“меје
обориласаногу.Тојезаантологију.
Иматумалоидокоронеиизолаци

је,свенам јебилонедоступно,заже
лелисмосе,пасадковелимо,дајдок
опет нису забаталили границе, а ни
овосаУкрајиномнемиришенадобро,
кознаштасвеможебити.Него,хајде
дасемималоосолимо,апослешта
намБогда.
Председник нам је очајан што у

толикомброју„одилазимо“путСредо
земља.Кажедаћемосесутракајати,
нека нас, нека. Каже да смо лакоми
сленииданесхватамоколикојеситу
ацијаозбиљна.Свејеончовекупра
ву.Икајаћемосекадспискамосвена
Халкидикију, и лакомислени смо и ко
значимећемоплатититутоплуводу
на зиму, али председник заборавља
данамаспасанема,алидапропасти
нећемо. Тако је говорио политички
идолмногихнаовимпросторима,паи
идол нашег председника, Никола
Пашић.
И шта бисмо уопште требали да

радимо на годишњем одмору? Прет
постављамдабибилоидеалнодана

пример годишњи одмор проведемо у
бербитрешања,кајсијаилинекогдру
гог сезонскогвоћа.Ембисмозаради
ли, ем бисмо били физички активни,
ембисмоуштедели,ембисмопоцрне
ли.Шта ћеш лепше. Читам наслов у
новинама„кожагори,мувегризу,ал’је
лепо када те исплате“.Машта лепо,
прелепо.Калифорнија.Трихиљадена
дан.Атуједанбашдан,анедотри.
То вам је као у „Топлисти надреали
ста“кадпитајуоногнесрећногрудара

из Какња (рецимо) како пос’о, како
плата.Аонсавпоносанкаже,мајест’
тешко, јест’ да се ради и суботом и
недељом, јест’ да су услови рада
немогући,алибралемој,свакогпрвог
ја метнем 800 кека у џеп. Па се све
рукомударапоџепурадничкеблузеи
показује.Тих„800кека“јебило,акосе
добро сећам, тада као данас рецимо
20.000,мањеодминималца.Али,тоје
билазајебанција,тојебила„Топлиста
надреалиста“.Овибреозбиљнопишу

какомувегризу,кожагори,ал’певаш
каддобијештрихиљадеиодешкући
поломљен. Добро, можда не баш
поломљен, али ошамућен од сунца
свакако.
Признајемдасамоматорилаиоки

лавилаиданебихмоглаунекомвоћ
њаку на сунцу да проведем више од
сатвремена.Али,имамладогздравог
света коме то није проблем. Али, ти
млади и здрави и највише срљају на
томоре.Даоимпредседникдвапута
постоевра,достазанекиластминут.
Икомукривонда.Абилобилепода
живаљ млади мало нешто и заради.
Трихиљаденадан,пативидибрајко
мој.Бројдана годишњегодмора, или
распуста,плуссуботеинедеље,пута
трихиљаде.Рачунајте.СтварноКали
форнија. Мислим да би председник
биопоносанкадабиимаотакавнарод.
Нарочитоомладину.Онданебиморао
да брине за нашу будућност. То би
билаправапротестантскараднаетика
на делу. Али џабе, нисмо ми проте
станти. Ми смо људи хедонисти. И
нисмомиизмислилибасну „Цврчаки
мрав“.Ми смо се само добро зезали
на рачун мрава, а са цвчком смо се
поистоветили. То је наш алтер его.
Млади цврчкићи би само „кока кола,
марлборо,сузуки“,амиматорицврч
кови не баш дискотеке, али „гитара,
бузуки“, може комфорно. Сви воле
сунце,алинеунекомшљивику.Исви
волетоплуводу,алинеизбојлера.

Такодаможепредседникдагрми
коликохоће,Србиидунаморе.А
штаћебитинајесен,живибили

павидели.Уосталом, јесен једалеко.
Требавидетиштаћемосалетом,које
календарскиуправопочиње.
Инакрају,јапрошленедељеписах

охипотетичком„кврц“укомпјутерским
системима, кад оно стварно „кврц“ у
Републичком геодетском заводу. Пао
сајтРГЗ,колапс,нотаринераде,нико
не може да овери уговор. Да л’ је
хакерскинападилијеобично„кврц“за
садасенезна.Давамкажем„мислите
о томе“беспредметно је.Висеверо
ватновећпакујетезаморе.

Пред сед ник нам је оча
јан што у толи ком бро ју 
„оди ла зи мо“ пут Сре до
зе мља. Каже да ћемо се 
сутра каја ти, нека нас, 

нека. Каже да смо лако
ми сле ни и да не схва та
мо коли ко је ситу а ци ја 

озбиљ на. Све је он 
човек у пра ву. И каја ће
мо се кад спи ска мо све 
на Хал ки ди ки ју, и лако
ми сле ни смо и ко зна 
чиме ћемо пла ти ти ту 

топлу воду на зиму, али 
пред сед ник забо ра вља 
да нама спа са нема, али 

да про па сти неће мо



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

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

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

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

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

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

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

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

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


