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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.

УСВО ЈЕ НА ОДЛУ КА О ЗАВР ШНОМ РАЧУ НУ БУЏЕ ТА ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
ЗА 2021. ГОДИ НУ

Дома ћин ско посло ва ње

Заме ник гра до на чел ни це је похва лио Град ску упра-
ву за буџет и локал ни еко ном ски раз вој, која је саста-
ви ла завр шни рачун, као и оста ле Град ске упра ве које 
су прет ход не годи не еко но мич но и дома ћин ски посло-
ва ле, како дода је, уз оства ре ње свих пла ном зацр та-
них актив но сти

Већи ном одбор нич ких гла со ва 
усво је на је Одлу ка о завр шном рачу-
ну буџе та Гра да Срем ска Митр о ви ца 
за 2021. годи ну, на 22. сед ни ци Скуп-
шти не гра да, која одр жа на у четвр так 
30. јуна. Иска зан је суфи цит у изно су 
од 103.307.000 дина ра. Заме ник гра-
до на чел ни це Срем ске Митро ви це, 
Петар Самар џић, рекао је да таква 
ситу а ци ја ука зу је на раци о нал но 
рас по ла га ње и потро шњу буџет ских 
сред ста ва.

– Кон со ли до ва ни при хо ди и при-
ма ња оства ре ни су на нивоу од 91,4 

одсто од пла ни ра них, са нај ве ћим 
уче шћем у струк ту ри при хо да на 
зара де, а то је гото во поло ви на укуп-
ног при хо да буџе та гра да. На рас ход-
ној стра ни изда ци су реа ли зо ва ни на 
нивоу од 88,51 одсто од пла ни ра них, 
што ука зу је на одлич но и еко но мич но 
посло ва ње, пла ни ра ње и про гра ми-
ра ње и одлич ну реа ли за ци ју буџе та, 
изја вио је Самар џић.

Заме ник гра до на чел ни це је похва-
лио Град ску упра ву за буџет и локал-
ни еко ном ски раз вој, која је саста ви-
ла завр шни рачун, као и оста ле Град-

ске упра ве које су прет ход не годи не 
еко но мич но и дома ћин ски посло ва-
ле, како дода је, уз оства ре ње свих 
пла ном зацр та них актив но сти. 

– На кон со ли до ва ни финан сиј ски 
изве штај завр шног рачу на буџе та 
гра да Срем ска Митро ви ца за 2021. 
годи ну, екс тер на реви зи ја је дала 
мишље ње са резер вом. Резер ва 
је дата из раз ло га што радо ве на 
Основ ној шко ли „Јован Попо вић“ тре-
ба ло би пре не ти из при пре ме у упо-
тре бу и допу ни ти подат ке на основ-
ним сред стви ма веза ним за ката-
стар ску пар це лу, одно сно повр ши не 
обје ка та и земљи шта. То  је тре нут но 
у току, а еви ден ци ју и при пре му води 
Град ска упра ва за опште и зајед нич-
ке посло ве и имо ви ну, додао је Петар 
Самар џић.

Из све га наве де ног, Самар џић је 
закљу чио да  завр шни рачун буџе-
та Гра да за 2021. годи ну може да се 
оце ни одлич ном оце ном. 

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Митр о вач ки пар ла мент је већи-
ном одбор нич ких гла со ва усво јио 
и изве шта је о посло ва њу јав них 
пред у зе ћа и буџет ских кори сни ка 
из обла сти кул ту ре, спо р та и тури-
зма за 2021. годи ну. Јав но пред у-
зе ће „Срем гас“ је про шлу годи ну 
завр ши ло са доби ти, а усво је ном 
одлу ком ће нерас по ре ђе на добит 
од 96.615.341 дина ра бити рав-
но мер но рас по ре ђе на у резер ве 
пред у зе ћа и за упла ту јав них при-
хо да. Јав но кому нал но пред у зе ће 
„Водо вод“ ће нето доби так у изно-

су од 543.655  дина ра рас по ре ди-
ти у цело сти на покри ће губит ка 
из рани јих годи на, од 15.740.205 
дина ра, који је настао на осно ву 
акту ар ског обра чу на резер ви са ња 
за отпрем ни не. Про шло го ди шња 
нерас по ре ђе на добит Јав но кому-
нал ног пред у зе ћа „Кому на ли је“ у 
изно су од 515.499  дина ра рас по-
ре ђу је се тако што 50 одсто оста-
је нерас по ре ђе но, пре ма одлу ци 
пред у зе ћа, а дру га поло ви на биће 
упла ће на на рачун осни ва ча, одно-
сно Гра да Срем ска Митро ви ца.

Усво је ни изве шта ји о раду
јавних предузећа

Петар Самар џић

Детаљ са сед ни це 
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Фаши зам није рођен
у сво јој род ној кући

Међу нама нема мно го оних који се 
у про те кла чети ри месе ца нису 
запи та ли да ли би нам било лак

ше ако уве де мо санк ци је Руси ји и при
дру жи мо се јед но ум ном ври ште ћем про
гла ша ва њу Руси је фаши стич ком нема ни 
нашег вре ме на. Све што нам се деси ло 
почев од запад њач ког раз монтирањa 
Југо сла ви је, пот па љи ва ња гра ђан ског 
рата, бом бар до ва ња Срби је и оти ма ња 
Косо ва па до дана шњих уда ра на Репу
бли ку срп ску, ука зу је да бисмо само били 
потап ша ни по раме ну и додат но при ти
сну ти за „наше добро”.  

Запад њач ка јед но ум на мржња про тив 
Руси је није се при ми ла из нека кве фаши
стич ке при ро де запад њач ких наро да, јер 
су и у запад њач ким људ ским при ро да ма 
добро и зло раз ме ште ни сра змер но као и 
у при ро да ма при пад ни ка неза пад них 
наро да, већ што је кроз медиј ски инже
ње ринг у запад њач ког чове ка инста ли ра
на пред ста ва да се фаши зам из Хитле ро
вог поли тич ког потом ства усе лио у Русе, 
па је сада НАТО пре у зео све ти посао из 
позна те епи зо де Хри сто вих чуда, у којој 
Спа си тељ изго ни ђаво ла из запо сед ну
тих и допу шта му да се усе ли у сви ње, 
али сви ње наго ни да се стр мо гла ве са 
лити це у море. Само што Руси неће бити 
наго ње ни на лити це Црног или неког дру
гог мора већ на лити це Исто ри је са којих 
је стр мо гла вљи ва ње дефи ни тив но.   

Гле чуда, из поли тич ких пото ма ка 
Хитле ра у Босни фаши зам је сам побе
гао, зами сли те где, у Србе, и сада ста ну
је у Срби ји и Репу бли ци срп ској, што 
потвр ђу је гено цид у Сре бре ни ци. Испа да 
да Спа си тељ није ни морао да суно вра
ћу је неду жне живо ти ње са лити це у смрт, 
могао је само да их смо чи у пли ћа ку и 
тако ели ми ни ше зло.

У тек сту у  „Њујорк тај мсу“ („Тре ба то да 
каже мо, Руси ја је фаши стич ка“) аме рич
ки исто ри чар Тимо ти Шнај дер нала зи да 
фаши зам ника да није пора жен као иде ја, 
као култ ира ци о нал но сти и наси ља, није 
могао да буде побе ђен као аргу мент.  „Тек 
на рати шти ма Дру гог свет ског рата 
фаши зам је побе ђен. Сада се вра тио – и 
ово га пута, земља која води фаши стич ки 

рат уни ште ња је Руси ја.“ 
Аме рич ки кон гре сме ни и сена то ри нису 

задо вољ ни чак ни ово ли ком сло бо дом 
при стра сног исто ри ча ра. У Кон гра су САД 
23. јуна одр жа ла је саста нак Коми си ја за 
без бед ност и сарад њу у Евро пи (ОСЦЕ) 
и врло озбиљ но рас пра вља ла о „деко ло
ни за ци ји Руси је“. Коми си ја, коју ина че 
чине девет чла но ва Пред став нич ког 
дома аме рич ког кон гре са, девет чла но ва 
аме рич ког Сена та и по један члан из 
Стејт департ мен та, Мини стар ства одбра
не и Мини стар ства трго ви не, закљу чи ла 
је да је нео п ход на деко ло ни за ци ја Руси је 
и реин тер пре та ци ја њене исто ри је да би 
јој се допу сти ло да опста не у њеним 
сада шњим гра ни ца ма. 

Пре ве де но на језик који сви раз у ме ју, 
Руска феде ра ци ја мора да се поце па и 
ретро ак тив но, укљу чу ју ћи нај ма ње Дру ги 
свет ски рат, про гла си осва јач ком и фаши
стич ком.

Аме рич ки нови нар Фил Батлер изве
шта ва о овом састан ку и згра ну то каже 
да је њего ва вла да прак тич но јав но при
зна ла да свим сила ма ради на про па сти 
Руси је, па изгле да неве ро ват но да и 
даље има оних који не раз у ме ју зашто 
Руси толи ко зази ру од ути ца ја НАТОа у 
Укра ји ни. „Да будем кри стал но јасан“, 
каже Фил Батлер, „ови људи не могу се 
про сто опи са ти као буда ле, па чак ни као 
обма ну ти зило ти. Они чак нису ни зли, 
макар пре ма кла сич ној дефи ни ци ји тог 

пој ма. Ако погле да те њихов сусрет 
на Јутјуб кана лу Коми си је, сигу ран сам 
да ћете се наје жи ти, баш као што сам се 
и ја наје жио кад сам видео гра нит ну 
само у ве ре ност њихо вих нара ти ва. Ова 
бле бе та ла не раз у ме ју сушти ну нијед ног 
про бле ма, они су про сто мон ти ра ни да 
буду лут ке.“

Ако укра јин ска све сла би ја вој ска не 
успе сво јим поги би ја ма да замо ри руску 
вој ну маши не ри ју и тако олак ша пото њи 
посао НАТОу, оста ће бар гено цид. Да, 
добро сте раз у ме ли: гено цид је један од 
циље ва укра јин ског руко вод ства, не у 
сми слу да га само почи ни, ако то већ није 
пости гло пре 2014. над етнич ким Руси ма 
у Дон њец кој и Луган ској народ ној репу
бли ци,  већ да ома со ви поги би ју соп стве
ног наро да до раз ме ра које Пути ну гаран
ту ју опту жбу за гено цид. Ако то Зелен ски 
постиг не, онда има изгле да да после 
пот пу ног сло ма наро да и држа ве туче 
Русе на суђе њу за гено цид.  Ако постиг
не мо гено цид, нисмо сасвим изгу би ли 
рат. После ћемо Пути на одве сти у Хаг и 
насла ђи ва ти се њего вим мило ше ви ћев
ским мрцва ре њем све до њего вог бек
ства из затво ра на онај свет.

Бошња ци у БиХ нису успе ли рат ним 
сред стви ма да мар ги на ли зу ју Репу
бли ку срп ску, па су од мира по Деј

тон ском уго во ру, коор ди ни ра но са Запа
дом, покре ну ли локал ни хлад ни рат про
тив Репу бли ке срп ске, у коме се пре ко 
нара ти ва о гено ци ду, бесум ње искре и ра
ног на Запа ду, оспо ра ва леги тим ност 
срп ског енти те та. 

Није лако ни побро ја ти све резо лу ци је 
„демо крат ског све та“ о зло чи ну у Сре бре
ни ци које циља ју да се Репу бли ци срп ској 
као гено цид ној и фаши стич кој тво ре ви ни 
оду зме деј тон ска леги тим ност којом она 
кочи ула зак БиХ у НАТО. Нај ва жни ју од 
свих „сре бре нич ких“ резо лу ци ја, која и 
Срби ји и Репу бли ци срп ској нату ра одго
вор ност за науч но оспо ре ни гено цид, 
бло ки ра ју у Саве ту без бед но сти упра во 
Руси, који ма се „реин тер пре та ци јом“ 
исто ри је Дру гог свет ског рата, упра во 
пред у зе те у Аме рич ком Кон гре су, гаран
ту је пре и ме но ва ње у фаши сте!
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Фаши зам није настао на 
Запа ду него у Руси ји, а из 
поли тич ких пото ма ка 
Хитле ра у Босни фаши
зам је сам побе гао, зами
сли те где, у Србе, и сада 
ста ну је у Срби ји и Репу
бли ци срп ској, што 
потвр ђу је гено цид у Сре
бре ни ци

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ЖЕ ТВА ПШЕ НИ ЦЕ 

Сад се ви ди ко ка ко ра ди

Се ћам се кад сам био де те да је при нос пше ни це био по 600 
или 700 ки ло гра ма по јед ном ју тру. Са да на не ким пар це ла ма 
при нос је око шест то на по ју тру, а на две пар це ле ко је се на ла
зе у дру гом ата ру, око 3,7 то на, ка же Пе тар Игрић из Ве ли ких 
Ра ди на ца

Про шле сед ми це је по че ла 
же тва пше ни це и у ата ри ма 
Срем ске Ми тро ви це. По љо
при вред не ма ши не су у 
по љи ма, а ра та ри се на да ју 
до брим це на ма. Се тву је ове 
го ди не обе ле жи ла ви со ка 
це на ин пу та, а оста је да 
ви ди мо шта ће се до го ди ти 
док пад ну и по след њи от ко
си. 

Пе тар Игрић, по љо при
вред ник из Ве ли ких Ра ди на
ца ка же да су на раз ли чи тим 
пар це ла ма и при но си дру га
чи ји. Не где су од лич ни, а 
не где про сеч ни.

– Сад се до бро ви ди ка ко 
ко ра ди и шта ра ди, ка кви су 
про из во ђа чи и ко ли ко ко ула
же. Пше ни ца је по ста ла вр ло 
зах тев на. Се ћам се кад сам 
био де те да је при нос пше ни
це био по 600 или 700 ки ло
гра ма по јед ном ју тру. Са да 

на не ким пар це ла ма при нос 
је око шест то на по ју тру, а на 
две пар це ле ко је се на ла зе у 
дру гом ата ру, око 3,7 то на. То 
ми ски да про сек, али та ко је 
ка ко је. Ове го ди не имам 
по се ја ну пше ни цу на 60 ју та
ра. Пше ни ца се не ка да ни је 
шти ти ла, не го по се јеш, до ђе 
же тва и то је, што је, об ја снио 
је Пе тар Игрић. 

Ме ђу тим, до бри ре зул та ти 
од но сно, при но си, да нас се 
оства ру ју због ква ли тет ни је 
об ра де зе мље и тре ти ра ња 
би ља ка, али то и ко шта 
ви ше, сма тра наш са го вор
ник. 

– Мо ра ју да се упо тре бља
ва ју ин сек ти ци ди, пе сти ци ди, 
фун ги ци ди, а све то ре дом 
мо ра да се за до во љи, јер се 
по ја вљу ју раз не бо ле сти. 
Што се ти че основ не об ра де 
зе мље, до ста љу ди прак ти ку

је да ма ло ис та њи ра, па 
по се је. Нај бо ље би би ло кад 
би се ора ло. Мо је до ма ћин
ство је пше ни цу по се ја ло на 
со ју, али ни смо за до вољ ни. 
Је сте да је лак ше, на вре ме 
се об ра ди и по се је, ме ђу тим, 
не ки хер би ци ди ко ји се ко ри
сте за со ју има ју про ду же но 
деј ство, па имам ути сак да 
ка сни је сма ње при нос пше
ни це. Та ко да је план за 
на ред ни пе ри од да се пше ни
ца по се је та мо где је био 
ку ку руз. Што се ти че при хра
не и ђу бри ва, при хра њу јем 
са 200 ки ло гра ма урее по 
ју тру, та ко ђе и фо ли ар ним 
ђу бри вом. Ова го ди на је 

би ла со лид на, јер пше ни ца 
углав ном из бег не ви со ке 
тем пе ра ту ре у ју лу и ав гу сту, 
ко је ће ве ро ват но по го ди ти 
ку ку руз и со ју, ка же Пе тар 
Игрић.

А. Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Же тва пше ни це се при во
ди кра ју, а за сто ја не ма на 
те ри то ри ји Сре ма за ко ју је 
над ле жна ми тро вач ка По љо
при вред на слу жба. Ка ко нам 
је та мо по твр ђе но, при но си 
се кре ћу од пет до осам то на 
по хек та ру. С об зи ром на 

не по вољ не агро е ко ло шке 
усло ве то ком про ле ћа и на 
сма ње ну упо тре бу азот них 
ђу бри ва у при хра ни пше ни це 
на ве ли ком бро ју пар це ла, 
при но си су ипак за до во ља
ва ју ћи, ка жу у По љо при вред
ној струч ној слу жби.

Же тва пше ни це на под руч
ју ко је по кри ва По љо при
вред на струч на слу жба 
Ру ма, а то су оп шти не Ру ма, 
Ириг и Ин ђи ја, за по че ла је 
20. ју на. 

Хлеб но жи то је ски ну то са 
пре ко 60 од сто за се ја них 
по вр ши на, уз про се чан род 
од 6,5 то на по хек та ру. При
но си се кре ћу у ра спо ну од 
3,5 па до 9 то на по хек та ру. 

 Та кав ра спон је по сле ди
ца раз ли чи те ко ли чи не па да
ви на то ком ве ге та ци је, раз
ли чи тог ква ли те та зе мљи
шта, као и при ме ње не агро
тех ни ке. Же тва јеч ма је ско
ро при вре де на кра ју и код 
ове кул ту ре про се чан род 
из но си 6,5 то на по хек та ру – 
ка же Го ран Дроб њак, струл
ни са рад ник у ПСС Ру ма.

С. Џ.

За до во ља ва јућ при нос

У Ру ми по жње ве но
пре ко 60 од сто по вр ши на

Пе тар Игрић
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КОН КУРС АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ 
НАМЕ ЊЕН УДРУ ЖЕ ЊИ МА ГРА ЂА НА

Сред ства за раз вој
рурал не еко но ми је

Аген ци ја за рурал ни раз вој гра
да Срем ска Митро ви ца рас пи са ла 
је Кон курс за доде лу бес по врат
них сред ста ва за финан си ра ње 
актив но сти удру же ња гра ђа на у 
2022. годи ни у обла сти рурал ног 
раз во ја и пољо при вре де. Кон курс 
је наме њен реа ли за ци ји про грам

ских актив но сти удру же ња и отво
рен је до 29. јула.

– Уку пан износ сред ста ва који је 
пред ви ђен за доде лу путем кон
кур са је мили он дина ра. Ово је 
већ познат кон курс нашим сугра
ђа ни ма, годи на ма им пома же мо, а 
сред ства се могу утро ши ти, изме

ђу оста лог за покри
ва ње тро шко ва заку
па, набав ке опре ме... 
У пра вил ни ку су наве
де ни сви кри те ри ју ми, 
а заин те ре со ва ни то 
могу про чи та ти на 
нашем сај ту или доћи 
лич но у про сто ри је 
Аген ци је за рурал ни 
раз вој, да се рас пи та
ју и доби ју помоћ око 
при пре ме доку мен та
ци је, рекла је Души ца 
Павло вић, в. д. дирек
то ра Аген ци је за 
рурал ни раз вој.  

Свр ха кон кур са је 
раз во је локал не 
рурал не еко но ми је, 
кроз уна пре ђе ње при
мар не про из вод ње и 
пре ра ђи вач ке делат
но сти. А. П.

Души ца Павло вић

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.

МИТРО ВАЧ КА ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ЗА ВИДОВ ДАН У ГРА ЧА НИ ЦИ 

Очу ва ње тра ди ци је и него ва ње 
одно са

Деле га ци ја Гра да Срем ска Митро ви ца, 
на челу са заме ни ком гра до на чел ни це 
Петр ом Самар џи ћем, Видов дан је про
сла ви ла и обе ле жи ла на Косо ву и Мето
хи ји.Митро вач ка деле га ци ја је у окви ру 
„Видов дан ских све ча но сти“нај пре при су
ство ва ла Видов дан ској све ча ној сед ни ци 
ПО Гра да При шти на – Општи на Гра ча
ни ца и „Видов дан ском песнич ком бде
ни ју“ уочи Видов да на, а потом и Све тој 
архи реј ској литур ги ји у мана сти ру Гра
ча ни ца и пара сто су косов ским јуна ци ма 
на Гази ме ста ну, које је слу жио Њего ва 
Све тост Патри јарх срп ски госпо дин Пор
фи ри је, зајед но са Њего вим Висо ко пре
о све штен ством Митро по ли том црно
гор скопри мор ским Јоа ни ки јем и још 13 
епи ско па.Тако ђе, Митров ча ни су при су
ство ва ли и „Видов дан ским све ча но сти
ма“ у месту Вели ко Ропо то во, на позив 
чел ни ка општи не Рани луг. На обе све ча
но сти насту пио је хор „Поли фо ни ка“ из 
Срем ске Митро ви це. Пово дом посе те је 
по поврат ку у Град ској кући у Срем ској 

Митро ви ци 1. јула одр жа на кон фе рен ци
ја за меди је. 

– Ову посе ту Косо ву и Мето хи ји смо 
иско ри сти ли за још јед ну хума ни тар ну 
акци ју, поде лив ши око 100 паке та гар де
ро бе нај мла ђи ма у Гра ча ни ци, у сарад
њи са удру же њем „Мај ка девет Југо ви

ћа“. Вођа ове миси је је као и прет ход них 
годи на био Дра ган Божић, пред сед ник 
Месне зајед ни це „Блок Б“. Желео бих да 
се од срца захва лим нашим дома ћи ни ма 
из Гра ча ни це на при је му и госто прим
ству, изја вио је заме ник гра до на чел ни це 
Срем ске Митро ви це Петар Самар џић. 

Посе та Косо ву и Мето хи ји на Видов дан 

ПОТРО ШЊА ВОДЕ СВЕ ВЕЋА:
АПЕЛ ИЗ МИТРО ВАЧ КОГ „ВОДО ВО ДА“

Раци о нал но
тро ши ти воду

Талас изу зет но висо ких тем пе ра ту ра вазду ха донео 
је дра стич но пове ћа ње потро шње воде у Срем ској 
Митро ви ци и насе ље ним мести ма Гра да. Она на днев
ном нивоу сада изно си 420 лита ра воде у секун ди, 
што је за 40 про це на та више од редов не потро шње. 
Нај кри тич ни ји део дана, тако зва ни шпиц потро шње је 
изме ђу 19 и 22 сата.

И поред апе ла за раци о нал ном потро шњом воде, 
при ме ће но је да се вода за пиће коју испо ру чу је срем
ско ми тро вач ки Водо вод нена мен ски кори сти. До сада 
се то одно си ло на пра ње дво ри шта и пољо при вред
них маши на, зали ва ње трав ња ка, воћ ња ка, повр тар
ских кул ту ра, а сада све чешће и за пуње ње базе на 
и слич но. Пре по ру ка је да се за ове наме не кори сте 
алтер на тив ни начи ни упо тре бе воде.

И овом при ли ком, упу ћу је мо апел потро ша чи ма да 
раци о нал но кори сте воду и то само за пиће, одр жа ва
ње лич не хиги је не и основ не живот не потре бе. Сва ко 
дру го некон тро ли са но кори шће ње воде може да угро
зи ста бил ност и ква ли тет водо снаб де ва ња. 
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ДЕЦА ИЗ БРАТ СКОГ ГРА ДА ПРИ ЈЕ ДОР БОРА ВИ ЛА У ИНЂИ ЈИ

Седам дана за упо зна ва ње Инђи је
После више днев не посе те 

деле га ци је Гра да При је до
ра брат ској општи ни Инђи
ја, почет ком про шле неде ље 
у Срем су сти гли и ђаци из 
овог босан скохер це го вач ког 
гра да. Њих су дру гог дана 
борав ка у Инђи ји уго сти ли 
пред став ни ци те срем ске 
општи не пред сед ник Скуп
шти не општи не Инђи ја Ђор
ђе Димић, шеф каби не та 
пред сед ни ка општи не Инђи ја 
Нема ња Мило је вић и дирек
тор Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја Милан Бого
је вић.

– Вео ма смо срећ ни јер је 
наше бра ти мље ње доне ло 
низ актив но сти које се одви
ја ју већ од самог момен та 
пот пи си ва ња Мемо ран ду ма. 
Наша деца су зимус бора
ви ла у При је до ру а сада је 
дошло вре ме и да се деца из 
овог гра да упо зна ју са Инђи
јом. Наста ви ће мо да негу је мо 
и раз ви ја мо добре одно се са 
нашом брат ском општи ном, 
на задо вољ ство обе стра не. 

Кре ну ли смо од спро во ђе
ња актив но сти које обу хва
та ју децу како би та, буду ћа 
при ја тељ ства,  оста ла за цео 
живот, иста као је пред сед ник 
Скуп шти не општи не Инђи ја 
Ђор ђе Димић.

Деци При је до ра је при пре

мљен сед мо днев ни еду ка тив
но  забав ни про грам током 
којег су има ли при ли ку да 
оби ђу зна ме ни те лока ци је у 
Инђи ји и око ли ни.

Ина че, спо ра зум о бра ти
мље њу два гра да пот пи сан 
је у фебру а ру про шле годи не 

а у међу вре ме ну је неко ли
ко спорт ских еки па из Инђи је 
бора ви ло на тур ни ри ма и при
пре ма ма у При је до ру а почет
ком годи не нај бо љи осма ци 
основ них шко ла Инђи је посе
ти ли су овај град у Репу бли ци 
Срп ској. М. Ђ.

При јем деце из При је до ра у згра ди Општи не Инђи ја

УЧЕ СНИ ЦИ ТРКЕ МИРА НАПРА ВИ ЛИ ПРЕ ДАХ У ИНЂИ ЈИ

Сви су људи јед на поро ди ца
Уче сни ци ово го ди шње Трке 

мира из десет зема ља бора
ви ли су на крат ко и у Инђи ји. 
Они су напра ви ли пре дах у 
Келт ском селу у поне де љак, 
27. јуна, где су их доче ка
ли пред став ни ци Општи не 
Инђи ја. Бакља мира коју носе 
уче сни ци, а која сим бо ли зу
је људ ску тежњу за леп шим 
и срећ ни јим све том, на неко 
вре ме нашла се у рука ма 
Жива на Жива но ви ћа, заме
ни ка пред сед ни ка Скуп шти не 

општи не Инђи ја, који је био 
дома ћин уче сни ци ма трке.

– Поно сни смо што смо 
доче ка ли и уго сти ли уче сни ке 
Трке мира и што смо део гло
бал не мани фе ста ци је. Жели
мо са овог места да поша ље
мо пору ку мира целом све ту, 
да пока же мо како и Инђи ја 
уче ству је у томе. Наша пору
ка је да сва ки поје ди нац може 
про ме ни ти нешто у све ту али 
да лич ним при ме ром мора то 
и пока за ти, рекао је Живан 

Жива но вић, заме ник пред
сед ни ка СО Инђи ја.

Трка мира уста но вље на 
је 1987. годи не као гло бал
на спорт ска мани фе ста ци ја 
посве ће на миру, хар мо ни ји и 
при ја тељ ству међу људи ма 
и наро ди ма све та без обзи ра 
на њихо ву наци о нал ну, расну, 
вер ску или поли тич ку при пад
ност. Њена тра са и ове годи
не про ла зи кроз све земље 
Евро пе и кроз већи ну зема ља 
на свих шест кон ти не на та. 

Пре драг Кне же вић, пред
сед ник Трке мира кроз Срби ју 
под се тио је да се Трка мира 
орга ни зу је сва ке дру ге годи не 
и да су при сут ни уче сни ци из 
свих дело ва све та.

–  Ове годи не пра ти мо 
ток Дуна ва, који је про гла
шен Реком мира. Сва ки дан 
се мења број уче сни ка, а у 
Инђи ју нас је сти гло 20оро из 
десет зема ља, рекао је Кне
же вић и додао да је Народ на 
скуп шти на Срби је гене рал ни 
покро ви тељ Трке мира кроз 
Срби ју. 

– Ми доно си мо пору ку да 
смо сви јед на поро ди ца као 
и да је мир у нама, нашим 
срци ма. Ако имаш мир у срцу, 
љубав, онда сви може мо 
живе ти као јед на поро ди ца,  
без обзи ра ода кле дола зи мо, 
рекла је Жази а ни, уче сни ца 
трке из Бра зи ла.

Европ ски тим Трке мира 
ушао је у нашу земљу из прав
ца Хрват ске код Бач ке Палан
ке, 25. јуна. На свом путу 
кроз Срби ју, Трка ће пра ти ти 
ток Дуна ва који је ове годи не 
про гла шен Реком мира (Цве
том мира). Трка је иза шла из 
наше земље 2. јула и наста ви
ла свој пут кроз Бугар ску.

М. Ђ.
Уче сни ци Трке мира у Келт ском селу
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Дру ги „Шан гај фест“
оку пио вели ки број мла дих

Дру ги „Шан гај фест“ у инђиј ском насе
љу Шан гај одр жан је у петак и субо ту, 1. 
и 2. јула. Вели ки број мла дих Инђиј ча на 
током два дана фести ва ла ужи вао је у 
број ним актив но сти ма али и у доброј реп 
музи ци у изво ђе њу мла дих умет ни ка. 
На отва ра њу насту пи ли су Мар та Бого
са вље вић и Ђор ђе Кади је вић а затим 
је уле дио и музич ки про грам у зна ку 
попу лар них песа ма из 80тих и леген де 
поп музи ке Здрав ка Чоли ћа. Нису изо
ста ле ни спорт ске актив но сти. Дру гог 
дана „Шан гај фест“а оди гран је тур нир 
у баске ту „3 на 3“ а након тога и так ми че
ње у брејк ден су. Током целог дана мла ди 
умет ни ци су сли ка ли гра фи те а вечер
њи део фести ва ла био је резер ви сан 
за насту пе реп саста ва „Сам и Нигор“ и 
„Мар лон Бру тал“. 

Ина че, „Шан гај фест“ настао је сасвим 
слу чај но. Пла ни ра но дру же ње неко ли ко 
при ја те ља из „кра ја“ за пар дана пре ра
сло је у фести вал који је, први пут, орга
ни зо ван у исто и ме ном инђиј ском насе љу 
кра јем јуна 2021. годи не. Цело куп ну иде
ју покре ну ли су Нема ња Ћера нић позна
ти реди тељ који живи у Инђи ји, Дејан 
Ива но вић Wuper, умет ник из Инђи је и 
тво рац култ них гра фи та и мура ла, Срђан 

Ива но вић Гига брејк ден сер и Нема ња 
Зубац.

Како је за меди је иста као Зубац, један 
од орга ни за то ра фести ва ла, није било 
озбиљ ни јих иде ја и пла но ва када је 
наста јао „Шан гај фест“.

– Посто ја ла је само иде ја о томе да 
нацр та мо неки гра фит на ула зу у насе
ље и тако обе ле жи мо наш крај – „Шан
гај“. Нема ња Ћера нић и ја смо кроз при
чу дошли на иде ју како би било добро да 
се оку пи наше ста ро дру штво из насе ља, 
Wuper исцр та гра фит са нази вом насе
ља а за то вре ме оста ли испе ку роштиљ, 
попи је мо неко пиће и тако се мало оку пи
мо после дужег вре ме на, рекао је Нема
ња Зубац један од покре та ча иде је „Шан
гај феста“.

Он каже да се дру же ње са дру га ри ма 
из кра ја про ши ри ло иде јом да осим црта
ња гра фи та и рошти ља оди гра ју и пар ти
ју баске та на леген дар ном тере ну у том 
насе љу, на коме су сви про ве ли сво је 
детињ ство. Иде је су се рађа ле, јед на за 
дру гом, па је поред баске та одлу че но да 
се пушта и музи ка, и то хип хоп.

– Сви смо одра сли на тој врсти музи
ке. При ча је поче ла да се шири и иде ја о 
фести ва лу је пре ра сла првен стве ну иде

ју оку пља ња ста рих при ја те ља, али је и 
оста ла у окви ру нашег дру штва и наших 
људи из насе ља. После неког вре ме на 
смо ту нашу зами сао назва ли „Шан гај 
фест“, каже Зубац и додао да у Инђи ји 
не посто ји сли чан фести вал па је , из тог 
раз ло га, „Шан гај фест“ од самог стар та 
био инте ре сан тан мла ди ма и ван њихо
вог насе ља. 

– Wuper је при хва тио иде ју да позо
ве црта че широм Срби је да уче ству ју на 
нашем фести ва лу и две неде ље пред 
дога ђај кре ну ла је логи сти ка око саме 
орга ни за ци је фести ва ла, при се ћа се 
Зубац орга ни за ци је првог фести ва ла.

Ина че, захва љу ју ћи мла дом умет ни
ку Wuper у пред поче так ово го ди шњег 
„Шан гај фест“ – оцр та на је и тра фо ста
ни ца на тере ни ма где је одр жан фести
вал. Наи ме, исцр та ни су мура ли са чети
ри спорт ска тре нут ка која пам ти цела 
Срби ја. Чуве на преч ка Мија то ви ћа 1998. 
годи не про тив Холан ди је, послед ње зла
то у кошар ци на Свет ском првен ству у 
Инди ја на по ли су пре 20 годи на, трој ка 
Тео до си ћа у четвр фи на лу про тив Шпа
ни је на Свет ском првен ству и гол Митро
ви ћа про тив Пор ту га ли је за пла сман на 
Свет ско првен ство 2022. годи не. М. Ђ.

Мура ли на Шан гај фесту Вели ки број мла дих при су ство вао Шан гај фесту

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Усво јен завр шни рачун буџе та за 2021. годи ну
Завр шни рачун буџе та Општи не Инђи

ја за 2021. годи ну усво јен је већи ном гла
со ва на 22. сед ни ци Скуп шти не општи
не одр жа ној у четвр так, 30. јуна. Како је 
обра зло жио пред сед ник СО Инђи ја Ђор
ђе Димић, пове ћа ни су акти ва и паси ва 
за 100 одсто, а нај ви ши ниво оства ре ња 
буџе та по про гра ми ма забе ле жен је у 
здрав стве ној зашти ти, сред њем и пред
школ ском обра зо ва њу.

– Реви зор ска кућа је прет ход но при

хва ти ла изве штај и има ли смо суфи цит 
од око 260 мили о на дина ра, чиме може
мо да буде мо задо вољ ни када гово ри мо 
о 2021. годи ни, иста као је Димић. 

На послед њој сед ни ци СО Инђи ја, као 
33. тач ка днев ног реда била је одлу ка о 
пре стан ку ман да та дирек то ра ЈКП „Кому
на лац“ и реше ња о име но ва њу врши о ца 
дужно сти дирек то ра истог пред у зе ћа. 
Са функ ци је је раз ре шен доса да шњи 
дирек тор Душан Лема ић, а одмах затим 

и име но ван на место в. д. дирек то ра ЈКП 
„Кому на лац“. 

Осим поме ну тих одлу ка, одбор ни ци 
СО Инђи ја усво ји ли су и пред лог одлу
ке о изра ди Пла на детаљ не регу ла ци је 
дела бло ка 38 у Инђи ји, као и пред ло ге 
реше ња о дава њу сагла сно сти на изме
не финан сиј ских пла но ва месних зајед
ни ца за теку ћу годи ну као и поје ди них 
уста но ва и орга ни за ци ја чији је осни вач 
Општи на Инђи ја. М. Ђ.
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ЕМО ТИВ НИ ДОЧЕК ОДБОЈ КА ШИ ЦА И БАСКЕ ТА ША У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Свет ски, а наши!

Побед нич ки тим на Свет ском школ ском првен ству у одбој ци чини ле су Уна Ваја гић, 
Иво на Лазо вић, Мили ца Кесер, Мари ја Јови шић, Маша Лаки ће вић, Маг да ле на Шарац, 
Сара Марин ко вић, Софи ја Ђекић, Лана Лепо са вић, Каја Стје по вић, про фе сор ка Ива
на Мар ко вић и дирек тор Миро слав Мар ко вић

Гим на зи ја „Бран ко Ради че вић“ из Ста
ре Пазо ве, као нај бо ља у Срби ји, пред
ста вља ла је нашу земљу на Свет ском 
школ ском првен ству у одбој ци одр жа ном 
у Бра зи лу, а из ове дале ке земље бри ли
јант не девој ке доне ле су нај сјај ни је 
одлич је. Из тог раз ло га је за овој побед
нич ки, нај бо љи тим на све ту у школ ској 
одбој ци, у сре ду 29. јуна орга ни зо ван 
све ча ни дочек испред згра де Општи не у 
Ста рој Пазо ви као и за чуве ног Мае стра 
 баске та ша Деја на Мај сто ро ви ћа, који је 
зајед но са сво јом еки пом по четвр ти пут 
осво јио нај сјај ни је одлич је на Свет ском 
првен ству у баске ту 3х3.

Годи на ма уна зад ста ро па зо вач ки спор
ти сти осва ја ју пре гршт меда ља на свет
ским првен стви ма у раз ли чи тим спор то
ви ма а ово вече је било пуно емо ци ја, 
поно са, радо сти, скан ди ра ња и апла у за 
...

Под се ти мо, Свет ско првен ство у школ
ској одбој ци у Бра зи лу одр жа но је од 19. 
до 27. јуна. Наше девој ке су до зла та 
дошле побе див ши пет озбиљ них еки па 
из Грч ке, Мек си ка, Изра е ла, Тур ске и 
Кине ског Тај пеа. Побед нич ки тим чини ле 
су Уна Ваја гић, Иво на Лазо вић, Мили ца 
Кесер, Мари ја Јови шић, Маша Лаки ће
вић, Маг да ле на Шарац, Сара Марин ко
вић, Софи ја Ђекић, Лана Лепо са вић, 

Каја Стје по вић, про фе сор ка Ива на Мар
ко вић и дирек тор Миро слав Мар ко вић. 
Ина че, титу лу нај бо љих одбој ка ши ца на 
све ту гим на зи јал ке су поне ле и 2018. 
годи не, када су у Чешкој пости гле исто
риј ски успех, а ово прва шко ла на све ту 
која је осво ји ла зла то на два уза стоп на 
так ми че ња. 

– Ствар но је сја јан осе ћај бити први на 
све ту и оства ри ти ова ко вели ки успех. 
Поно сна сам на целу еки пу којој желим 
да се захва лим, као и тре не ру који нас је 
спре мао за ово, рекла је Уна Ваја гић, 
капи тен.

Сара Марин ко вић и Иво на Лазо вић су 
рекле да су све девој ке пла ка ле после 
утак ми це. 

– У утак ми цу смо ушле са неком тен зи
јом, пошто смо изгу би ле први сет, али 
смо у дру гом успе ле да се вра ти мо, што 
је било добро по нас, и то је било пре
суд но, и ето на кра ју поме ша не емо ци је, 
сузе радо сни це, при се ти ле су се и дода
ле:

– Нео пи си во ствар но. Ми још увек 
запра во нисмо ни све сне тога, веро ват но 
ћемо схва ти ти тек за неко ли ко годи на. 
Мени је јако дра го што делим успо ме не 
са ова ко див ним девој ка ма и дра го ми је 
што смо оства ри ли оно што је нај ве ћи 
успех за јед ног мла дог спор ти сту.

Само два мину та након осва ја ња зла
та у одбој ци, репре зен та ци ја Срби је у 
баске ту 3х3 осво ји ла је злат ну меда љу 
на Свет ском првен ству у Антвер пе ну 
пошто је у вели ком фина лу савла да ла 
Литва ни ју са 21:16. Срп ски баске таш 
Дејан Мај сто ро вић из Ста рих Бано ва ца 
про гла шен је за нај бо љег игра ча Свет
ског првен ства. Попу лар ни Мае стро је и 
на овом тур ни ру пока зао вели ки ква ли
тет који га свр ста ва у нај бо ље баске та ше 
у исто ри ји.

– Осе ћај је фено ме на лан. Четвр та 
злат на меда ља за мене, пета за репре
зен та ци ју Срби је на седам свет ских 
првен ста ва. Ја не знам да ли неки тим 
или репре зен та ци ја има такве успе хе, 
тако да сам пре сре ћан и пре по но сан на 
сво је саи гра че, тре не ре и цео струч ни 
штаб, рекао је Мае стро након доче ка. 

Први човек општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић мла дим спор ти сти ма 
уру чио је при год не покло не, а овом при
ли ком није успео да сакри је сре ћу и 
понос што руко во ди општи ном која је 
изне дри ла ова кве људе.

– Заи ста смо у Ста рој Пазо ви поно сни, 
посеб но због ових девој чи ца. Дејан је 
наш ком ши ја који је већ мно го пута осва
јао тро фе је. Бити свет ски првак је заи ста 
неве ро ва тан успех, а ове мла де девој ке 
су ста ви ле кру ну на свој успех у сезо ни, 
када су ушле у Супер ли гу, рекао је Ђор
ђе Ради но вић.

Повра так у земљу наших шам пи о на 
испра ти ли су зва нич ни ци и мно го број на 
публи ка, која је гро мо гла сним апла у зом 
поздра ви ла ове исто риј ске успе хе. Било 
је ово вече за пам ће ње, пре пу но емо ци
ја, поно са, осме ха и суза, али нарав но 
радо сни ца, уз зву ке наци о на ле хим не и 
пре ди ван ватро мет.  Зден ка Кожик

Репрезентација Срби је у баске ту 3х3 осво ји ла је злат
ну меда љу на Свет ском првен ству у Антвер пе ну пошто 
је у вели ком фина лу савла да ла Литва ни ју са 21:16. Срп
ски баске таш Дејан Мај сто ро вић, попу лар ни Мае стро из 
Ста рих Бано ва ца про гла шен је за нај бо љег игра ча Свет
ског првен ства

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

ЧЕТВР ТИ МЕМО РИ ЈАЛ НИ
ТУР НИР „НИКО ЛА ВУЛИ НО ВИЋ“

Хума ност
ста ро па зов ча на

Четвр ти мемо ри јал ни тур нир „Нико ла 
Вули но вић“ у Ста рој Пазо ви, који је чува 
успо ме ну на мла дог Ста ро па зов ча ни на 
Нико лу, који је пре чети ри годи не пре ми
нуо од кар ци ном почео је у петак, 1. јула. 
Утак ми це у малом фуд ба лу се игра ју сва
ко вече од 19 часо ва на тере ну за мали 
фуд бал у цен тру Ста ре Пазо ве и пра ти их 
број на публи ка свих узра ста. Мани фе ста
ци ју при пре ма орга ни за ци ја „Загр ли 
срцем  Нико ла Вули но вић“ и број ни 
омла дин ци, који желе да сачу ва ју успо
ме ну на рано пре ми ну лог Ниџу а сва ке 
годи не уче ству је 32 тима који се над ме та
ћу се за титу лу нај бо љег, али кажу да је 
то у дру гом пла ну, првен стве но сви игра ју 
како би помо гли деци обо ле лој од рака. 
Задо вољ ни су одзи вом посе ти ла ца а сва 
сред ства која се при ку пе од коти за ци је од 
уче сни ка, про да је пића и гриц ка ли ца, као 
добро вољ ни при ло зи биће усме ре ни у 
хума ни тар не свр хе. Финал на утак ми ца је 
пла ни ра на за 10. јул. З. К.

ИНТЕР НА ЦИ О НАЛ НА ТРКА МИРА 

Уче сни ци сти гли
у Ста ру Пазо ву

Гло бал на спорт ска мани фе ста ци ја 
посве ће на миру, хар мо ни ји и при ја тељ
ству међу људи ма и наро ди ма све та „Трка 
мира“ на свом путу кроз Срби ју пра ти ток 
Дуна ва који је ове годи не про гла шен 
Реком мира одно сно Цве том мира. У 
Срби ју је европ ски тим Трке мира ушао из 
Хрват ске код Бач ке Палан ке 25. јуна, а 
трка из наше земље изла зи након Него ти
на 2. јула када наста вља пут кроз Бугар
ску. На свом путу трка чи су про шли и кроз 
Ста ру Пазо ву, у поне де љак 27. јуна. Дуж 
тра се, у свим мести ма кроз која про ла зи, 
трци се при дру жу ју гра ђа ни, деца, и слу
чај ни про ла зни ци. На тај начин упа ље на 
бакља коју трка чи носе, а која сим бо ли зу
је људ ске тежње за мир ни јим и срећ ни јим 
све том, пре ла зе ћи из руке у руку, пове зу је 
људе са жељом да јед но га дана у све ту 
вла да ју мир, љубав, склад и једин ство.

Трка че су у Ста рој Пазо ви доче ка ла и 
деца из KУД „Бран ко Ради че вић“, која су 
за крат ки пре дах спре ми ла при го дан про
грам, а пра ви ужи так био је гле да ти уче
сни ке из Бра зи ла, Мађар ске, Енгле ске и 
мно гих дру гих зема ља како весе ло и сим
па тич но пра те кора ке срп ске народ не 
игре. Д. Г.

ОКРУ ГЛИ СТО У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Каква ће бити Вој ска 
Срби је 2025. годи не?

У петак, 1. јула у Позо ри шној сали у 
Ста рој Пазо ви одр жан је окру гли сто на 
тему „Визи ја Вој ске Срби је 2025. годи
не“. Деба ту су орга ни зо ва ли Удру же ње 
„Вете ра ни 72. Спе ци јал не“ и „Орга ни за
ци ја резер вних ста ре ши на Нова Пазо ва“ 
под покро ви тељ ством општи не Ста ра 
Пазо ва. Поред пред став ни ка локал не 
само у пра ве, при пад ни ка Вој ске Срби је и 
МУПа, бив ших офи ци ра и вој ни ка, мно
го број них при сут них сугра ђа на који су 
дошли да уче ству ју у окру глом сто лу, 
спе ци јал ни саго вор ник на ову тему био 
је гене рал Мило рад Сту пар, пред сед ник 
ОО у реа ли за ци ји окру глог сто ла.

– Визи ја вој ске 2025. годи не је про дукт 
раз ми шља ња бора ца и резер вних ста ре
ши на како би тре ба ло да изгле да Вој ска 
Срби је 2025. годи не. Сма тра мо да у 
овом окол но сти ма, када смо се ново 
стра те ги јом о наци о нал ној без бед но сти 
и стра те ги јом одбра не од децем бра 
2019. годи не одлу чи ли за вој ну неу трал
ност Срби је и за кон цепт тота ли тар не 
одбра не, неиз бе жно је да се вра ти мо 
оба ве зном слу же њу вој ног рока што је 
тра ди ци ја у срп ском наро ду и тра ди ци ја 

срп ске вој ске, нагла сио је Мило рад Сту
пар, гене рал мајор. 

Пре увод не речи гене ра ла Сту па ра, 
при сут ни ма је добро до шли цу поже лео и 
пред сед ник општи не Ста ра Пазо ва Ђор
ђе Ради но вић. Као неко ко је одслу жио 
вој ни рок у мла до сти, нагла сио је 
важност уво ђе ња оба ве зног вој ног рока 
како би се мла ди што више оса мо ста ли
ли и сазре ли за живот. 

– Општи на Ста ра Пазо ва, и ја са мојим 
сарад ни ца ма, се зала же мо за оно што је 
тема овог окру глог сто ла, а то је уво ђе ње 
оба ве зног вој ног рока од 2025. годи не и 
заи ста смо задо вољ ни што се ова ко 
нешто деша ва у нашој сре ди ни у Ста рој 
Пазо ви, и што је овде ово ли ки број заи
ста позна тих вој ни ка из прет ход них вре
ме на и рато ва.

Како би још боље доча ра ли про шла 
вре ме на, у холу Позо ри шне сале била је 
поста вље на изло жба фото гра фи ја и 
доку ме на та са пра те ћим тек стом ауто ра 
Мио дра га Капо ра, пуков ни ка у пен зи ји, 
под нази вом „72. спе ци јал на некад и 
сад“. 

З. К.

Окру гли сто о вој сци

ПОДР ШКА ЦЕН ТРУ ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Општи на обез бе ди ла
савре ме но вози ло за инва ли де
 

Локал на само у пра ва Ста ра Пазо ва 
пре по зна је потре бе сво јих гра ђа на, па и 
осо ба са инва ли ди те том које опслу жу је 
Цен тар за соци јал ни рад Ста ра Пазо ва. 
Они јесу у мањи ни али су јако бит ни за 
зајед ни цу. Доказ за то је и ново вози ло, 
које је обез бе ди ла упра во Општи на 
Ста ра Пазо ва, иста кла је при ли ком 
дана шње при мо пре да је кљу че ва спе ци
јал ног вози ла дирек тор ка ЦСР Ста ра 
Пазо ва Рада Жугић. 

Вози ло ће искљу чи во моћи да кори
сте осо бе са инва ли ди те том, а помо ћи 
ће им да брже дођу до сво јих циље ва 

или оства ре сво је основ не потре бе. 
Ова ква уста но ва која бри не о свим 
кате го ри ја ма ста нов ни штва заи ста је 
нео п ход на гра ђа ни ма, сма тра пред сед
ник Општи не Ђор ђе Ради но вић и нагла
ша ва про ду бљи ва ње уза јам не сарад ње 
и добре резул та те локал ног Цен тра који 
данас про сла вља 40 годи на посто ја ња. 

Ина че, 1. јула 1982. годи не Цен тар за 
соци јал ни рад Ста ра Пазо ва почео је са 
радом. Све ча на ака де ми ја пово дом 
јуби ле ја као и Међу на род на кон фе рен
ци ја биће упри ли че ни на јесен. 

Д. Г.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ РУМА: УСВО ЈЕН ЗАВР ШНИ РАЧУН БУЏЕТА
ЗА 2021. ГОДИ НУ

Изу зет на реа ли за ци ја
про шло го ди шњег буџе та

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО Рума је иста као да је изве
штај потвр дио да је одлу ка о буџе ту за про шлу годи ну доне та 
на реал ним осно ва ма и да се успе ло у реа ли за ци ји те одлу ке, 
са пре ко 98 про це на та

У про те клој годи ни укуп но 
оства ре ни теку ћи при хо ди и 
при ма ња изно се 
2.146.605.000 дина ра што је 
око 98,6 одсто пла ни ра них 
при хо да и при ма ња. Исто
вре ме но, укуп ни рас хо ди су 

нешто пре ко 1,9 мили јар ди 
дина ра, док је крај ње оства
рен фискал ни суфи цит 
331.478.000 дина ра и који се 
пре но си у ову годи ну. То, 
изме ђу оста лог, сто ји у одлу
ци о завр шном рачу ну 

општин ског буџе та за 2021. 
годи ну са изве шта јем о 
извр ше њу те одлу ке, а коју 
су одбор ни ци СО Рума усво
ји ли на сед ни ци одр жа ној 
29. јуна. 

– У струк ту ри оства ре них 
при хо да је нај ве ће уче шће, 
ско ро 51 про це нат, при хо да 
оства ре них од поре за на 
дохо дак, добит и капи тал не 
добит ке, сле де при хо ди од 
поре за на имо ви ну и то је 
раз ли ка у одно су на прет
ход не годи не када су дру ги 
по про цен ту ал ном уче шћу 
били тран сфе ри са дру гих 
нивоа вла сти, који су сада 
на тре ћем месту, ука за ла је 
Биља на Дамља но вић, 
шефи ца Оде ље ња за 
финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је иста као 
да је изве штај потвр дио да 
је одлу ка о буџе ту за про
шлу годи ну доне та на реал
ним осно ва ма и да се успе
ло у реа ли за ци ји те одлу ке, 
са пре ко 98 про це на та. 

На овој скуп штин ској сед
ни ци је поста вље но и одбор
нич ко пита ње веза но за рум
ску касар ну. Овај вели ки 
обје кат, бли зу цен тра гра да, 
годи на ма је напу штен и 
пола ко про па да. Начел ник 
Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић је одго во рио да је 
про це ње на вред ност касар
не 270 мили о на дина ра.

– Важно је рећи је да пита
ње реша ва ња ста ту са касар
не нешто што десет годи на 
уна зад поку ша ва да се реши. 
Међу тим, ни вој ска није 
довољ но заин те ре со ва на да 
се реши, већ имам ути сак да 
има ју неке дру ге пла но ве с 
том пар це лом, а реч је о 18,5 
хек та ра земље. Наша иде ја 

је да, попут Дома вој ске, 
отку пи мо све, ура ди мо ПДР, 
испар це ли ше мо, про да мо 
земљу, да део цене пла ти мо 
испод про да је земље која би 
ишла на лици та ци ју. Дакле 

посто ји иде ја и ради се на 
томе, али тре ба вре ме на као 
и за све круп не и важне ства
ри које се деша ва ју уна зад, 
тре ба вре ме на да се то реа
ли зу је, рекао је Љуби шић.

Пита ње о рум ској касар ни

Сте ван Кова че вић

Сед ни ца СО Рума
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Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“

– О томе све до че и кре та
ња у буџет ском финан си ра
њу која смо еви ден ти ра ли у 
првих шест месе ци ове 
годи не. Тај тренд се наста
вља и то је раз лог за опти
ми зам и нас који води мо 
локал ну само у пра ву, али и 
гра ђа на, да смо на добром 
путу, да све раз вој не про јек
те зацр та не за ову годи ну 
оства ри мо, рекао је Кова че
вић.

На овој сед ни ци су одбор
ни ци дали сагла сност на 
одлу ку Над зор ног одбо ра о 
усва ја њу ценов ни ка РЈ „ 
Чисто ћа“ ЈП „Кому на лац“. 
Овом одлу ком цена одво же
ња сме ћа је пове ћа на за 25 
про це на та.

На при мед бу одбор ни ка 
из Зеле не стран ке да је реч 
о вели ком про цен ту Душан 
Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве је иста
као да се овом одлу ком цена 
номи нал но поди же за само 
један динар по ква драт ном 
метру, да је „Кому на лац“ 
тра жио знат но већи про це
нат, али да је дого во ре но тих 
25 одсто. 

– Сма трам да је то нешто 
што је дру штве но и соци јал
но при хва тљи во. Ми смо од 
почет ка годи не, пуно уло жи
ли у ЈП „Кому на лац“, можда 
нај ви ше у исто ри ји посло ва
ња овог пред у зе ћа. Зано
вље на је опре ма, затво ре на 
је депо ни ја. Зашти та живот
не сре ди не мно го кошта. 
Само одво же ње сме ћа, без 
тро шко ва гори ва, амор ти за

ци је, и тро шко ва за запо сле
не, кошта 45 мили о на годи
шње, рекао је Љуби шић. 

Од почет ка годи не у ово 
Јав но пред у зе ће је локал на 
само у пра ва уло жи ла пре ко 
100 мили о на дина ра и још 
100 мили о на је пла ни ра но 
дру гим реба лан сом. 

– Кому нал на услу га која је 
сада пет дина ра по ква дра ту 
није поди за на од 2017. годи
не. У оста лим општи на ма у 
окру же њу је та цена већа, у 
Митро ви ци је 10 дина ра. 
Ради ли смо ана ли зу шта је 
то што је при хва тљи во, упо
ред ну ана ли зу у дру гим 
локал ним само у пра ва ма и 
онда смо се опре де ли ли за 
ту цену, поја снио је Душан 
Љуби шић.

– Ми смо увек води ли 
рачу на, када доно си мо 
одлу ке о цена ма кому нал
них услу га, да те цене пра те 
пла те жну могућ ност гра ђа на 
и да не буде вели ко опте ре
ће ње за кућ не буџе те. Цену 
изно ше ња сме ћа нисмо 
пове ћа ва ли пет годи на. У 
међу вре ме ну је дошло и до 
пове ћа ња цена ком по не на та 
које ула зе у цену изво же ња 
сме ћа, а дошло је и до про
ме не режи ма изно ше ња 
сме ћа. Ми смо испо што ва ли 
опре де ље ње гра ђа на да на 
један ква ли тет ни ји начин 
реши мо пита ње изно ше ња 
сме ћа и поче ли смо са изно
ше њем сме ћа на реги о нал
ну депо ни ју, рекао је Сте ван 
Кова че вић.

С. Џаку ла

Одбор ни ци су на овој скуп
штин ској сед ни ци изгла са ли 
и кадров ске про ме не на челу 
јав них пред у зе ћа „Гас  Рума“ 
и „Водо вод“. Дужно сти је раз
ре шен Дра ган Коса но вић, а 
за в. д. дирек то ра ЈП „Гас  

Рума“ је име но ван дипло ми
ра ни инже њер елек тро тех ни
ке Зоран Него ва но вић. У ЈП 
„Водо вод“ раз ре шен је Милан 
Карај ло вић, а име но ва на за 
в. д. дирек то ра дипло ми ра на 
хеми чар ка Сне жа на Бањац.

Сме не и име но ва ња

Сне жа на Бањац Зоран Него ва но вић

ДОДЕ ЛА НАГРА ДА И ВУКО ВИХ ДИПЛО МА 

Награ ђе но
100 нај бо љих
рум ских ђака

Нај бо љи рум ски ђаци, њих 
сто ти ну, доби ли су Вуко
ве дипло ме, као и награ де 
за ђака гене ра ци је, али и за 
резул та те постиг ну те на так
ми че њи ма у зна њу и спор ту. 
Њима је награ де и Вуко ве 
дипло ме уру чи ла пред сед
ни ца Општи не Алек сан дра 
Ћирић, на Град ском тргу 30. 
јуна. „Вуков ци“ су доби ли нов
ча не награ де од 10.000 дина
ра, а 16 ђака гене ра ци је је 
доби ло по 20.000 дина ра.

Алек сан дра Ћирић је 
чести та ла уче ни ци ма на 
постиг ну тим резул та ти ма, а 
про фе со ри ма што су сво је 
зна ње пре не ли уче ни ци ма на 
нај бо љи начин и подр жа ва ли 
их на путу ка успе ху. 

– Ула жу ћи у вас, ми ула же
мо у нашу будућ ност. Захва

љу ју ћи вама, вашој паме ти, 
добро ти, тру ду и искре но сти 
наша будућ ност је зага ран
то ва на, а наша је дужност да 
то пре по зна мо и награ ди мо. 
Ми ћемо ваш успех пра ти
ти и даље, у сред њој шко ли 
и током факул те та, ту смо 
да вам помог не мо и да вас 
подр жи мо и буде мо поно сни 
на вас када јед ног дана чује
мо да сте поста ли успе шни 
људи, рекла је пред сед ни ца 
Ћирић и дода ла да се нада 
да ће се, после шко ло ва ња, 
вра ти ти у свој град, да ту 
раде и ства ра ју. 

Анђе ла Делић је доби ла 

„Вуко ву дипло му“, а уче ни ца 
је рум ске Гим на зи је „Сте ван 
Пузић“. 

– Потреб но је мно го тру да 
и рада, али се све то јед ном 
испла ти. Пла ни рам да упи
шем Фило зоф ски факул тет 
у Новом Саду. Дра го ми је 
што су издво је ни људи који 
су се потру ди ли да буду то 
што јесу, дра го ми је што дру
ги могу да пре по зна ју нечи ји 
труд и рад. Ја сам завр ши ла 
гим на зи ју у којој се сти чу рад
не нави ке, а бити „вуко вац“ 
важни је је да бисмо успе ли 
да савла да мо теже оба ве зе 
које нас чека ју на факул те ту, 
рекла је Анђе ла.

Тама ра Ерце го вац је ђак 
гене ра ци је у ОШ „Душан Јер
ко вић“.

– Про гла ше на сам за ђака 

гене ра ци је, што је вели ка 
част, пого то во у нашој шко
ли, као јед ној од нај бо љих у 
Руми. Дра го ми је што је мој 
труд при ме ћен и што је одлу
че но да буде награ ђен. Пла
ни рам да упи шем Гим на зи ју у 
Руми, општи смер, јер волим 
при род не нау ке, каже Тама
ра.

У музич ком про гра му су, 
после доде ле дипло ма и 
награ да, насту пи ли мали ша
ни из ново сад ског хора „Зво
ни чи ћи“, а потом и рок бенд 
рум ске Гим на зи је „Погре шно 
скре та ње“.

С. Џаку ла

Доде ла награ да
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РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

Отво ри ли „Вир ту о зи“ и Бо јан Су ђић

Ово го ди шње Кул тур но ле то у Ру ми 
за по че ло је 28. ју на и тра ја ће до кра ја 
ав гу ста, уз до са да, нај ве ћи број про
гра ма и са др жа ја у ко ји ма ће сва ко 
мо ћи да иза бе ре не што што га за ни ма.

Кул тур но ле то је за по че ло ве ли ким 
кон цер том Фе сти вал ског ор ке стра 
„Вир ту о зи“ ко ји је на сту пао под ди ри
генстском па ли цом Бо ја на Су ђи ћа, а у 
про гра му су уче ство ва ли и из у зет ни  
во кал ни со ли сти Со фи ја Пе тро вић, 
со пран  и Ре мус Але за ро а еа, те нор.   

 Ви дов дан за у зи ма по себ но ме сто 
ка ко у исто ри ји та ко и у тра ди ци ји 
на шег на ро да. Сто га смо од лу чи ли да 
на ше Ру мља не ове го ди не об ра ду је мо 
јед ним спек та ку лар ним кон цер том, до 
са да не ви ђе ним у Ру ми, упра во на 
овај дан  ис та кла је пред сед ни ца 
Ћи рић. 

Она је до да ла да је ово го ди шње  
Кул тур но ле то знат но бо га ти је ра зновс
ним са др жа јем.

  Пу на два ме се ца има ће мо пре ле
пе кон цер те на на шем тр гу, рок му зи
ке, поп му зи ке и на род не му зи ке, а 
за тва ра мо Кул тур но ле то на шим чу ве
ним Звон ком Бог да ном. Ти кон цер ти су 
на Град ском тр гу, а по ред то га, у про
сто ри ја ма Кул тур ног цен тра и Град ске 
би бли о те ке би ће при ре ђи ва не књи
жев не ве че ри , мо но дра ме, пре да ва
ња, ка ко би ово ле то учи ни ли са др жај
ни јим и бо љим  по ру чи ла је Алек сан
дра Ћи рић.

Ди ри гент Бо јан Су ђић је ис та као да 
Фе сти вал ски ор ке стар „Вир туп зи“ чи не 
нај бо љи му зи ча ри у ре ги о ну. 

  Срећ ни смо што смо у Ру ми и што 
на ова кав на чин има мо при ли ку да у 
још јед ном гра ду у Ср би ји  по ка же мо 
ко ли ко је кла си ка део нас и ко ли ко је,  
у су шти ни, на ша извнор на му зи ка 
укло пи ва и слич на  тра ди ци ји европ
ске му зи ке.На рав но, и оној  на до град
њи ла ти но му зи ке, рит ма ко ји зна мо и 

ко ји жи ви у на ма. Му зи ка је је дан уни
вер зал ни је зик и то по ка зу је мо у Ру ми. 
Ми слим да ће  пу бли ка би ти у при ли ци 
да про ше та кроз раз не ме ри ди ја не и 
кроз раз не кон ти нен те. По на шој из ре
ци „сву да по ђи, ку ћи до ђи“ , увек се 
по ка же да об ра де и  на до град ња на ше 
из вор не иза зо ве и  нај ви ше емо цијс 
код пу бли ке и то је сте на ша основ на 
по ру ка  ис та као је ма е стро Су ђић. 

Ње го ве ре чи из го во ре не пре кон цер
та су и по твр ђе не та ко да су „Вир ту о
зи“ за и ста  оду ше ви ли рум ску пу бли ку 
раз ли чи тим  вр ста ма му зи ке у че му је 
би ло и не што за јед нич ко  да су све 
из ве ли сјај но.

По за вр шет ку кон цер та, пу бли ка 
по себ но мла ђа, ужи ва ла је у пе то ми
нут ном ва тро ме ту.

У  ре а ли за ци ји про гра ма уче ству ју 
Kултурни цен тар „Бра на Црн че вић“, 
За ви чај ни му зеј Ру ма, Град ска би бли
о те ка „Ата на си је Стој ко вић“ и Ту ри

стич ка ор га ни за ци ја Оп шти не Ру ма, 
под по кро ви тељ ством Оп шти не Ру ма.
  
Кон церт „Га ра вог со ка ка“
У окви ру Кул тур ног ле та, пред рум

ском пу бли ком на Град ском тр гу 1. 
ју ла свој кон церт је одр жао „Га ра ви 

Вир ту о зи за по че так Кул тур ног ле та

Кон церт Га ра вог со ка ка

Алек сан дра Ћи рић
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ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Наба вљен
нови кол по скоп

Дом здра вља Рума је овог месе ца 
добио нови кол по скоп за чију набав ку је 
сред ства обез бе дио Покра јин ски секре
та ри јат за здрaвство. 

– Ради се о изу зет но добром, савре ме
ном и модер ном апа ра ту, са изу зет ном 
ерго но ми јом и супер опти ком, тако да ће 
сва ка ко олак ша ти наш рад у овом сег
мен ту здрав ства. Ми то зове мо секун
дар ном пре вен ци јом у одно су на при
мар ну где је носи лац ХПВ вак ци на, каже 
др Душан Миха и ло вић, гине ко лог аку
шер и начел ник Слу жба за здрав стве ну 
зашти ту жена у Дому здра вља Рума.

Колоп со ко пи ја и ПАПA тест су стан
дард не мето де рада у секун дар ној пре
вен ци ји рака грли ћа мате ри це и овај 
нови апа рат ће сва ка ко олак ша ти рад и 
детек ци ју оних нај сит ни јих лези ја на 
грли ћу које, можда, нису биле видљи ве 
прет ход ним апа ра ти ма. Сада су у рум
ском Дому здра вља три орди на ци је 
опре мље не модер ним, ско ро пот пу но 
новим кол по ско пи ма. 

ЗАВР ШНИ ТЕСТО ВИ

Осма ци на испи ту

У рум ској општи ни, сход но упут стви ма 
над ле жног Мини стар ства, завр шни 
тесто ви су пола га ни у неко ли ко шко ла. 
Тако су у ОШ „Душан Јер ко вић“ пола га ли 
и осма ци из ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“, док 
су у ОШ „Змај Јова Јова но вић“, поред 
њених, пола га ли и уче ни ци ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ из Пути на ца и град ска ОШ 
„Иво Лола Рибар“. Из „Лоли не“ шко ле, 
поред редов них уче ни ка, пола га ли су и 
пола зни ци про гра ма обра зо ва ња одра
слих. У шко ли у Пла ти че ву су пола га ли и 
уче ни ци из Хрт ко ва ца, Гра бо ва ца, Клен
ка и Ники на ца. У ОШ „Небој ша Јер ко вић“ 
у Буђа нов ци ма пола га ли су и редов ни 
уче ни ци, али и пола зни ци у окви ру про
гра ма обра зо ва ња одра слих. 

– Шко ле су поде ље не по спра то ви ма, 
сва ко има сво ју кан це ла ри ју, школ ска 

коми си ја и супер ви зо ри су изме ша ни. 
Обез бе ђен је и пре воз за уче ни ке који 
нису из гра да, каже Жакли на Него ва но
вић, пред сед ни ца Акти ва дирек то ра рум
ских шко ла.

Укуп но је у рум ској општи ни било 407 
осма ка који су пола га ли завр шни испит, 
а што се тиче одра слих био је 21 пола
зник у Буђа нов ци ма и 30 у ОШ „Иво Лола 
Рибар“.

МЕРЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ
ЕФИ КА СНО СТИ

Утвр ђе на листа 
при вред них
субје ка та

Општин ско веће Рума, на сед ни ци 
одр жа ној 27.јуна, доне ло је одлу ку о 
избо ру при вред них субје ка та у спро во
ђе њу мера енер гет ске сана ци је поро дич
них кућа и ста но ва. За ове мере је опре
де ље но 27 мили о на дина ра, док је за 
уград њу солар них пане ла обез бе ђе но 
три мили о на дина ра.

Нај ви ше при вред них субје ка та је кон
ку ри са ло и утвр ђе но када је реч о уград
њи про зо ра и вра та, а реч је о 20 при
вред них субје ка та. За меру тер мич ке 
изо ла ци је утвр ђен је један при вред ни 
субјект, за уград њу котло ва на при род ни 
гас три субјек та, за ина ста ла ци ју котло ва 
на био ма су један изво ђач радо ва, уград
ња цев не мре же и ради ја то ра два изво
ђа ча,коли ко их има и за уград њу топлот
них пум пи. Сада сле ди и рас пи си ва ње 
јав ног пози ва за крај ње кори сни ке, одно
сно физич ка лица, док кон курс за при
вред не субјек те за меру уград ње солар
них пане ла није још рас пи сан. 

ГРАД СКО ГРО БЉЕ РУМА

Обе ле жен Дан бор ца
Пово дом 4. јула, Дана бор ца, деле га

ци је локал не само у пра ве, СУБ НОРа и 
дру гих срод них борач ких орга ни за ци ја су 
поло жи ле вен це на Спо мен обе леж ја 
бор ци ма палим за сло бо ду на Град ском 
гро бљу у Руми. У име локал не само у пра
ве венац су поло жи ли Биља на Попо вић 
Јова но вић, заме ни ца пред сед ни ка 
Општи не и Сте ван Кова че вић, пред сед
ник СО Рума.

– Важно је што смо се оку пи ли на овом 
месту, да би се под се ти ли на жртве које 
је наш народ пла тио за мир и сло бо ду, 
али је важно и због тога да би под се ти ли  
да је мир потро шан, а сло бо да крх ка и да 
мора мо стал но под се ћа ти на стра да ња и 
цену коју је наш народ пла тио за мир и 
сло бо ду. Ако ми то не учи ни мо, сна ге зла 
које ника да не буду пора же не, него при
кри ве но пову че не, се вра ћа ју на исто риј
ску позор ни цу, рекао је Сте ван Кова че
вић.

На деша ва ња и исто риј ске подат ке 
веза не за Дан бор ца оку пље не је на 
Град ском гро бљу под се тио и Томи слав 
Милић, пред сед ник СУБ НОРа Рума. По 
тра ди ци ји, пово дом 7. јула, Дан устан ка у 
Срби ји,  биће одр жа на цен трал на про
сла ва код спо ме ни ка Сло бо да на Ири
шком вен цу.  С. Џ.

со как“, ко ји је број не по се ти о це за ба
вио сво јим по зна тим пе сма ма.

Ба не Кр стић је, пред кон церт, ис та
као да увек во ли да до ђе у Ру му. 

 Ви сте јед на див на ва рош,  Ру ма 
је  са чу ва ла јед ну ди мен зи ју ко ју на 
жа лост,  мој Но ви Сад гу би. Ру ма 
на пре ду је и кад год до ђем ви дим да 
је не што но во. Ми слим да Ру ма има 
јед ну сјај ну бу дућ ност , по себ но у јед
ном ху ма ном сми слу  да ће у Ру ми 
мо ћи ле по да се жи ви и да ће љу ди 
хте ти да до ђу у Ру му. Да се за др жи 
не ка ху ма но ист, не ка људ скост, да 
љу ди ка жу јед ни дру ги ма до бар дан, 
ја та ко до жи вља вам Ру му и та ко при
ла зим и овом кон цер ту, увек сам се 
та ко осе ћао у Ру ми  ре као је Кр стић. 

Он је до дао да је за до во љан јер 
ви ди пу но на ро да на Град ском тр гу.

 То  је знак да смо и  до са да има ли 
јед ну ле пу ко му ни ка ци ју и да то наст
за вља мо и овим кон цер том  ис та као 
је Ба не Кр стић.

Ноћ ни ба зар
На Град ском тр гу у Ру ми 2. и 3. ју на 

ор га ни зо ван је, до са да, нај ве ћи Ноћ
ни ба зар. Број не те зге су би ле не са мо 
на Град ском тр гу, не го је ве ли ки број 
штан до ва био по ста вљен и у де лу 
Глав не ули це, ко ја је би ла за тво ре на 
за са о бра ћај. У по ну ди су би ли про из
во ди до ма ће ра ди но сти, а мо гао се, 
по при сту пач ним це на ма ку пи ти мед и 
дру ги про из во ди од ме да, ко ла чи, при
род но це ђе ни со ко ви, ра ки је, си ре ви, 
су хо ме сна ти про из во ди, при род на 
ко зме ти ка, на кит, обу ћа и оде ћа...

Не са мо рум ску пу бли ку, че ка ју 
убр зо још два кон цер та: 7. ју ла свој 
кон церт ће одр жа ти САРС, гру па из 
Бе о гра да, чи ја је му зи ка ком би на ци ја 
поп,рок, ре ге, хипхо па и блу за, а  већ 
су тра дан Пар ти бреј кер си.Та ко ђе 
бе о град ска гру па са знат но ду жим 
ста жом, осно ва на још да ле ке 1982. 
го ди не...и та ко го то во сва ки дан уз 
не ки са др жај до кра ја Кул тур ног ле та.

С. Џа ку ла
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Одлична реализација буџета
Одбор ни ци СО Ириг, на сед ни ци одр

жа ној 24. јуна, јед но гла сно су усво ји ли 
одлу ку о завр шном рачу ну за 2021. годи
ну, коју је обра зло жи ла 

Мир ја на Бабић, шеф Слу жбе за финан
си је и буџет Општин ске упра ве Ириг.

– У 2021. годи ни су била три реба лан са 
буџе та, тако да су укуп но пла ни ра ни при
хо ди и при ма ња изно си ли 932.343.431 
динар, а оства ре ње тих пла ни ра них при
хо да је, зајед но са пре не тим и неу тро ше
ним сред стви ма, изно си ло 97 про це на та 
или 906.674.304 дина ра, рекла је Мир ја
на Бабић.

Од пореза на дохо дак, добит и капи тал
не добит ке у буџет се сли ло 166,7 мили
о на дина ра, што је 103 одсто у одно су на 
план. Порез на имо ви ну је изно сио 149,2 
мили о на тако да је у овом делу при хо да 
план сто про цент но оства рен. Тран сфе ри 
са дру гих нивоа вла сти су изно си ли 436 
мили о на или 95 одсто пла ни ра них сред
ста ва, док су при хо ди од имо ви не реа ли
зо ва ни са 91 про це нат, одно сно при хо ди 

су изно си ли 48,8 мили о на.
Рас хо ди и изда ци у про шлој годи ни су 

били 791,9 мили о на дина ра и зајед но са 
рас хо ди ма из додат них при хо да буџет
ских кори сни ка чине реа ли за ци ју пла на 
рас хо да од 85 одсто. Нај ве ћи рас хо ди и 
изда ци су у окви ру пла на организација 
сао бра ћа ја и сао бра ћај не инфра струк
ту ре са 286,9 мили о на дина ра, за пред
школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње је 
утро ше но 62 мили о на, основ но обра зо
ва ње 31,3 мили о на а за сред ње обра зо
ва ње нешто пре ко шест мили о на дина
ра. За соци јал ну и дечи ја зашти та је 
из буџе та издво је но 48,8 мили о на, а за 
здравствену зашти ту 22,3 мили о на. 

У про те клој годи ни у ири шкој општи
ни се запо че ло и са про јек том поди за ња 
енер гет ске ефи ка сно сти кућа и ста но ва 
и за те наме не је утро ше но 14,4 мили о
на дина ра. У мину лој годи ни је оства рен 
фискал ни суфи цит по завр шном рачу ну 
од 114.388.000 дина ра.

С. Џаку ла
Мир ја на Бабић

ИРИГ

На завр шном 
испи ту
77 осма ка

У ири шкој општи ни на завр
шне тесто ве је иза шло 77 уче
ни ка завр шног раз ре да основ
них шко ла, а ове годи не су, 
први пут, сви пола га ли у про
сто ри ја ма ОШ „Доси теј Обра
до вић“ у Ири гу. За осма ке који 
не живе у Ири гу је орга ни зо ван 
пре воз, који је финан си ра ла 
локал на само у пра ва.

Из врд нич ке ОШ „Мили ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“ пола
га ла су 32 осма ка, док је завр
шним тесто ви ма из ОШ „Доси
теј Обра до вић“ при сту пи ло 
свих 45 уче ни ка осмог раз ре да. 
По речи ма дирек то ра обе шко
ле, Саше Мате ши ћа и Гор да не 
Фодог, пола га ње тесто ва је 
про те кло без ика квих про бле
ма.

Пре ма пре ли ми нар ним пода
ци ма у врд нич кој шко ли су уче
ни ци на тесту из срп ског или 
матер њег јези ка пости гли у 
про се ку 11,41 бодо ва, из мате
ма ти ке 9,50, а из ком би но ва ног 
теста су били нај бо љи са 12,18 
бодо ва.

У ОШ „Доси теј Обра до вић“ 
уче ни ци су из срп ског јези ка 
има ли у про се ку 9,92 бодо ва, 
из мате ма ти ке 9,53, док су нај
ви ше бодо ва осво ји ли из ком
би но ва ног теста са про се ком 
од 13 бодо ва. С. Џ.

МЕРЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ У ИРИ ГУ

Утвр ђе на конач на ранг листа 
при вред них субје ка та

Општи на Ириг је и ове годи не рас пи са ла 
јав ни кон курс за уче шће при вред них субје
ка та у спро во ђе њу мера енер гет ске сана
ци је стам бе них обје ка та на сво јој тери то
ри ји који је затво рен 8. јуна, а Коми си ја за 
реа ли за ци ју мере енер гет ске сана ци је је 
утвр ди ла њихо ву конач ну ранг листу.

За реа ли за ци ју радо ва у окви ру мере 
заме не сто ла ри је има нај ви ше, одно сно 
утвр ђе но је девет при вред них субје ка та са 
који ма крај њи кори сни ци, одно сно гра ђа ни, 
могу скла па ти уго во ре за ове радо ве. У 
окви ру дру ге мере поста вља ња и набав ке 
мате ри ја ла за тер мич ку изо ла ци ју кри те ри
ју ме је испу нио један при вред ни субје кат, а 
исто важи и за набав ку и инста ла ци ју 
котло ва на при род ни гас или био ма су, за 
заме ну посто је ће или уград њу нове цев не 

мре же греј них тела, као и набав ку и уград
њу топлот них пум пи и пра те ће инста ла ци
је, док су за уград њу солар них колек то ра 
утвр ђе на два при вред на субјек та.

Како сазна је мо од Мио дра га Беби ћа, 
пред сед ни ка Коми си је, уско ро се оче ку је и 
рас пи си ва ње кон кур са за физич ка лица, 
одно сно крај ње кори сни ке.

Дома ћин ства која буду доби ла сред ства 
по кон кур су који ће касни је бити рас пи сан, 
могу да скла па ју уго во ре само са при вред
ним субјек ти ма који су иза бра ни у окви ру 
овог првог јав ног пози ва.

Под се ти мо, по кон кур су за доде лу сред
ста ва за енер гет ску сана ци ју стам бе них 
згра да, поро дич них кућа и ста но ва, ири шка 
општи на је ове годи не доби ла два мили о
на дина ра, док је лане та сума изно си ла 

мили он дина ра.
Поред два мили о на које је обез

бе ди ла Репу бли ка, исто толи ко је за 
про је кат енер гет ске ефи ка сно сти 
обез бе ди ла и локал на само у пра ва, 
а пре о ста лих 50 про це на та, одно
сно чети ри мили о на, гра ђа ни. То 
зна чи да ће ири шка општи на ове 
годи не за суб вен ци о ни са ње мера 
енер гет ске ефи ка сно сти има ти 
дупло више сред ста ва него лане, 
укуп но осам мили о на дина ра.

Про шле годи не је ова кав про је кат 
реа ли зо ван први пут, а сред ства је 
доби ло 25 лица.

С. Џаку ла
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У ТОКУ ВАК ЦИ НА ЦИ ЈА ПРО ТИВ
ХПВ ВИРУ СА У СРЕ МУ

У Ири гу нај ве ће 
инте ре со ва ње

До сада су у митро вач ки Завод за јав
но здра вље сти гла два кон ти ген та вак ци
на про тив ХПВ виру са, одно сно хума ног 
папи ло ма виру са који може да узро ку је 
рак грли ћа мате ри це. Укуп но 641 доза.

– Прва коли чи на при сти глих вак ци
на била је нешто мања, а ова дру га која 
је знат но већа, наста ла је као про из
вод потре ба Домо ва здра вља, а све то 
на осно ву вели ке заин те ре со ва но сти 
роди те ља да се њихо ва деца вак ци ни
шу. Поче ли су да при сти жу и изве шта ји 
о томе и може мо рећи да вак ци на ци ја 
иде вео ма добро, на наше вели ко изне
на ђе ње. У Сре му за сада вла да нај ве ће 
инте ре со ва ње у Ири гу, где је и апли ко ван 
нај ве ћи број доза у одно су на број ста
нов ни ка, рекла је др Мари ја Лаза ре вић, 
епи де ми о лог Заво да за јав но здра вље у 
Срем ској Митро ви ци.

Вак ци на про тив хума ног папи ло ма 
виру са је оце ње на као висо ко без бед на 
од стра не Гло бал ног саве то дав ног одбо
ра за вак ци на ци ју. Актив на иму ни за ци
ја се пре по ру чу је код деце узра ста од 9 
до 14 годи на, пре сту па ња у сек су ал не 
одно се. Међу тим, могу је при ми ти и ста
ри ја деца, од 14 до 19 годи на, али у три 
дозе, за раз ли ку од мла ђих који их при
ма ју у две дозе. Вак ци на се пре по ру чу
је и за деча ке и за девој чи це, јер изме ђу 
оста лог шти ти и од рака не само грли ћа 
мате ри це, већ и неких дру гих кан це ра 
пол них орга на. А. П.

ИРИГ: ОДБОР НИ ЦИ ДОНЕ ЛИ ОДЛУ КУ

Допу на про гра ма 
гаси фи ка ци је

Одбор ни ци СО Ириг су јед но гла сно 
доне ли јед ну важну одлу ку која се тиче 
допу не про гра ма гаси фи ка ци је насе ља у 
ири шкој општи ни 

„Гаси фи ка ци је насе ља Општи не Ириг 
 дистри бу тив ни гасо во ди при ти ска МОП 
16 бара и дистри бу тив не гасо вод не мре
же МОП до 4 бара“.

Потре бу да се доне се ова одлу ка је 
обра зло жио Оли вер Огње но вић, начел
ник Општин ске упра ве. 

– Допу на про гра ма гаси фи ка ци је се 
одно си на наста вак јед ног вели ког инве
сти ци о ног циклу са, јед ног од нај ве ћих 
инве сти ци о них про је ка та у ири шкој 
општи ни, који је почео да се реа ли зу је 
још 2017. годи не, а то је про грам гаси фи
ка ци је целе општи не. Ова допу на се 
одно си на даље про ши ре ње гасо вод не 
мре же, првен стве но на про јек те изград
ње обје ка та за наста вак про це са гаси
фи ка ци је ново и згра ђе них обје ка та у 
насе љи ма и раз вој нових тури стич ких 
лока ли те та у ири шкој општи ни. Посеб но 
у делу који се одно си на Вина ри ју „Деу
рић“ или на тури стич ки лока ли тет Нова 
бања у Врд ни ку, иста као је Огње но вић.

Про ши ре ње дистри бу тив не гасо вод не 
мре же, по овој допу ни, тре ба да се спро
ве де у Врд ни ку, Јаску, Малој Реме ти, 
Вели кој Реме ти и Кру ше дол селу. 

– Наш стра те шки парт нер је, још од 

2017. годи не, у овом про јек ту „Срби ја 
гас“ са којом ће се, после усва ја ња ове 
допу не про гра ма, пот пи са ти нов уго вор, 
додао је начел ник Општин ске упра ве 
Оли вер Огње но вић.

Вред ност овог новог инве сти ци о ног 
ула га ња око про ши ре ња гасо вод не мре
же је 297.000 евра.

С. Џаку ла

Оли вер Огње но вић о гасо во ду

ПЕДЕ СЕТ ПЕТ УЧЕ НИ КА ПЕЋИ НАЧ КИХ ШКО ЛА СЕ ВРА ТИ ЛО СА НАГРАД НОГ
ЛЕТО ВА ЊА У ХЕР ЦЕГ НОВОМ

СИНИША ЂОКИЋ: За нас је нај ва жни је
да су деца здра ва и задо вољ на

Педе сет пет уче ни ка пећи нач ких шко
ла вра ти ло се 2. јула у јутар њим часо ви
ма са наград ног лето ва ња у Хер цег 
Новом, а у Пећин ци ма их је зајед но са 
роди те љи ма доче као и пред сед ник 
општи не Сини ша Ђокић.

– За нас као локал ну само у пра ву је 
нај ва жни је да је лето ва ње про те кло без 
про бле ма, да су се деца добро про ве ла, 
да су здра ва и задо вољ на. Надам се да 
ће им тако про те ћи и оста так рас пу ста, а 
од сеп тем бра тре ба поно во да се потру
де да зара де наред но лето ва ње, изја вио 
је пред сед ник Ђокић.

Како нам је рекла Андреа Мили во је
вић, која је завр ши ла сед ми раз ред у 
основ ној шко ли „Душан Вука со вић Дио
ген“, нај ви ше вре ме на уче ни ци су про ве
ли у купа њу, али било је и спорт ских 
актив но сти и изле та, а вечер њи сати су 
били резер ви са ни за дру же ње. Андреа 
је лето ва њем награ ђе на за резул та те 
постиг ну те у уче њу.

Томи слав Мија то вић је настав ник 
физич ког вас пи та ња у шко ли у Купи но ву, 
а био је један од три настав ни ка који су 
пра ти ли децу на лето ва њу.

– Лето ва ње је про те кло у нај бо љем 
реду. Иако смо има ли лека ра у прат њи, 
није било здрав стве них про бле ма. Сва ки 
дан је био испу њен актив но сти ма, и све 
у све му, пре за до вољ ни смо и ми и деца, 
рекао је Мија то вић.

Орга ни за тор лето ва ња је Спорт ски 

савез „Раз вој спор то ва“, а тро шко ве је 
финан си ра ла Општи на Пећин ци из 
буџет ских сред ста ва. Уче ни ци су бес
плат ним лето ва њем награ ђе ни за успех 
у уче њу и за резул та те постиг ну те на 
спорт ским школ ским так ми че њи ма.

Д. С.
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У Дому кул ту ре у Сиба чу 23. 
јуна је пред ста вље на видео 
пре зен та ци ја под нази вом 
„Ули ца ма нашег села“, коју су 
у окви ру пред ме та про јект не 
наста ве реа ли зо ва ли уче ни ци 
дру гог и тре ћег раз ре да 
основ не шко ле у Сиба чу и 
сибач ки пред школ ци.

Пре зен та ци ју су зајед нич ки 
орга ни зо ва ли основ на шко ла 
и Месна зајед ни ца, а поред 
уче ни ка при су ство ва ли су и 
број ни мешта ни Сиба ча. Како 
нам је рекла учи те љи ца Боја
на Гми зић, која је била мен тор 
про јек та, про је кат је запо чет 
пре две годи не, па је због пан
де ми је морао да буде пре ки
нут, а наста вљен је и завр шен 
ове годи не.

– Наши мали репор те ри су 
посе ти ли пред став ни ке свих 
зани ма ња које има мо у селу: 
пољо при вред ни ке, обу ћа ра, 
про из во ђа ча раки је, шнај дер
ку, пред у зет нич ке рад ње. Тако 
су, кроз раз го вор, могли да се 
упо зна ју са живо том у селу и 
да нау че како се који посао 
ради. Посе ти ли су и цркву, а 
са нај ста ри јим сугра ђа ни ма су 

раз го ва ра ли о зани мљи вим 
дога ђа ји ма из про шло сти, па 
су тако има ли при ли ку да 
нешто ново нау че и о исто ри ји 
села у којем живе. Све то су 
забе ле жи ли каме ром и уоб ли
чи ли у зани мљи ву пре зен та
ци ју коју данас пред ста вља
мо, рекла нам је Боја на Гми
зић.

Мате ри јал је први пут пред
ста вљен мешта ни ма, а пред

сед ник Саве та месне зајед ни
це Сибач, Ђор ђе Сми ља нић, 
каже да је сигу ран да су и 
мешта ни сазна ли поне што 
ново о свом селу, што до сада 
нису има ли при ли ке да чују.

– Деца су се заи ста потру
ди ла. Ову пре зен та ци ју сва ка
ко тре ба сачу ва ти, јер ће јед
ног дана бити нека врста све
до чан ства о дана шњем вре
ме ну. Можда ће за 50 годи на 

неким новим гене ра ци ја ма 
бити зани мљи во да виде како 
се у дана шње вре ме живе ло у 
Сиба чу, изја вио је Сми ља нић.

Про грам су води ли уче ни ци 
четвр тог раз ре да сибач ке 
основ не шко ле, а као гости 
изне на ђе ња поја ви ли су се 
музи ча ри Петар Сте фа њук и 
Саша Гру ји чић који су упот пу
ни ли атмос фе ру са неко ли ко 
срем ских песа ма. С. Ђ.

ВИДЕО ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА У СИБА ЧУ: УЛИ ЦА МА НАШЕГ СЕЛА

Мали репор те ри на задат ку
Деца су се заи ста потру ди ла. Ову пре зен та ци ју сва ка ко тре ба сачу ва ти, јер ће јед

ног дана бити нека врста све до чан ства о дана шњем вре ме ну. Можда ће за 50 годи на 
неким новим гене ра ци ја ма бити зани мљи во да виде како се у дана шње вре ме живе
ло у Сиба чу, изја вио је Ђор ђе Сми ља нић

На пећи нач ким базе ни ма у поне де
љак, 27. јуна, је одр жан први тре нинг у 
окви ру бес плат не шко ле пли ва ња за 
децу свих узра ста, а по речи ма јед ног 
од инструк то ра, Ива на Сто ја ко ви ћа, већ 
на првом тре нин гу одзив је био изнад 
оче ки ва ног, па је у шко лу пли ва ња већ 
упи са но 78 деце.

– Педе се то ро деце је упи са но у мла
ђу гру пу где су непли ва чи, док у ста ри
јој гру пи, коју чине пли ва чи, али без 
тех ни ке и кон ди ци је, има мо упи са но 28 
деце, рекао је Сто ја ко вић.

У окви ру бес плат не шко ле пли ва ња, 
коју већ тра ди ци о нал но орга ни зу ју 
Базе ни Пећин ци и Спорт ски савез „Раз

вој спор то ва“, под покро ви тељ ством 
Општи не Пећин ци, ове годи не са децом 
раде три инструк то ра.

Тре нин зи се одр жа ва ју поне дељ ком, 
утор ком и четврт ком, од 19 до 20 часо
ва, а упис у шко лу пли ва ња се оба вља 
дола ском на један од тре нин га.

С. Ђ.

ШКО ЛА ПЛИ ВА ЊА

Инте ре со ва ње изнад оче ки ва ног

Са децом раде три инструк то ра
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ВИДОВ ДАН СКИ КОН ЦЕРТ
У ПЕЋИН ЦИ МА

Фол кло ра ши
насту пи ли
у пуном саста ву

Пећи нач ки фол кло ра ши, су 26. јуна, на 
пла тоу испред спо ме ни ка палим бор ци
ма и жртва ма фаши зма у цен тру Пећи
на ца, још јед ном при ка за ли публи ци сво
је играч ко уме ће, али и страст и љубав 
пре ма игри, песми и тра ди ци ји.

Током Видов дан ског кон цер та, насту
пи ло је 110 чла но ва Дру штва за него ва
ње народ не тра ди ци је „Пећин ци“ са 
чети ри ансам бла – шко ла фол кло ра, 
деч ји, при прем ни и први изво ђач ки 
ансамбл, а публи ци су се пред ста ви ли и 
гости из шима но вач ког Кул тур но  умет
нич ког дру штва „Искон“.

Дома ћи ни су се под вођ ством умет нич
ког руко во ди о ца Вла ди ми ра Радо њи ћа, 
пред ста ви ли игра ма из Сре ма, Ниша, 
Ужи ца и из Лев ча, а први изво ђач ки 
ансамбл пре ми јер но је извео и Вла шке 
игре.

По речи ма Лаза ра Јови чи ћа, пред сед
ни ка пећи нач ког дру штва, након недав но 
оства ре ног вели ког успе ха у Врњач кој 
Бањи и Видов дан ског кон цер та сле де 
при пре ме за нова госто ва ња широм 
Срби је, али и у пећи нач кој општи ни.

„Купи ник“
у Бањи Кови ља чи

Дру штво за него ва ње народ не тра ди
ци је „Купи ник“ из Купи но ва насту пи ло је 
у Бањи Кови ља чи на Смо три фол кло ра 
„Под ри ње кроз песму и игру“. Током дво
днев ног госто ва ња, 25. и 26 јуна, „Купи
ник“ се публи ци пред ста вио са 32 игра ча 
у два ансам бла.

Деч ји ансамбл се пред ста вио игра ма 
из Сре ма, док је први ансамбл оди грао 
игре из Шума ди је. По речи ма пред сед ни
ка ДННТ „Купи ник“ Мила на Зуји ћа, на 
Смо три је насту пи ло шест кул тур но
умет нич ких и јед но певач ко дру штво, а 
фол кло ра ши из Купи но ва су и ове годи
не били запа же ни од стра не публи ке, 
која је уме ла апла у зом да награ ди њихов 
енту зи ја зам и играч ко уме ће.

За мла де игра че ово је био и сво је вр
стан излет, јер су посе ти ли Етно село 
„Сун ча на река“ и Тршић где су и пре но
ћи ли. Тро шко ве пре во за финан си ра ла је 
Општи на Пећин ци.

С. Ђ.

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

ПОЧЕ ЛО ДЕЧ ЈЕ КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Месец дана заба ве за децу
Све ча ним дефи ле ом шаре них деч јих 

кости ма у цен тру Пећи на ца, у петак, 1. 
јула, све ча но је отво ре но Деч је кул тур но 
лето, које и ове годи не реа ли зу је Кул
тур ни цен тар, под покро ви тељ ством 
пећи нач ке локал не само у пра ве. 

Све ча ном отва ра њу, у име пред сед
ни ка Општи не Сини ше Ђоки ћа, при су
ство вао је његов заме ник Зоран Вој кић, 
који нам је том при ли ком рекао да је 
увек задо вољ ство уче ство ва ти на ова
квим мани фе ста ци ја ма, јер су деца 
нешто нај вред ни је што општи на Пећин
ци има.

– Посеб но ми је дра го што ће деца у 
свих 15 насе ља наше општи не бити у 
при ли ци да уче ству ју на овој мани фе
ста ци ји и да се дру же уз ква ли те тан 
деч ји садр жај. Општи на Пећин ци ће 
увек про на ћи сред ства да финан сиј ски 
подр жи ова кве мани фе ста ци је, јер деца 
су наша будућ ност, рекао нам је заме
ник Вој кић.

Лет ња мани фе ста ци ја наме ње на нај
мла ђи ма, као и про шле годи не, обра до
ва ће мали ша не широм општи не Пећин
ци, а дирек тор КЦ Јован Девр ња сма тра 
да ће поред деце, наред них месец дана, 
у про гра му ужи ва ти и роди те љи. Он 
дода је да ће деца у свим насе љи ма 
пећи нач ке општи не бити у при ли ци да 
ужи ва ју у деч јим пред ста ва ма, музич ким 
про гра ми ма, као и маскен ба лу.

– Наш циљ је да у сва ком погле ду 
подр жа ва мо децу и мла де, да под сти че
мо њихо ву кре а тив ност и машту, јер они 
су наша нај вер ни ја публи ка. Зато смо 
поред наше нај ве ће мани фе ста ци је  
Пећи нач ко кул тур но лето, пре три годи
не запо че ли и са орга ни за ци јом Деч јег 
кул тур ног лета, и упра во су деца та која 
отва ра ју кул тур на деша ва ња у нашој 
општи ни током лет њих месе ци. Нарав
но, поред роди те ља, деце, пред школ ске 
уста но ве, основ них шко ла и месних 
зајед ни ца, пре све га желим да се захва
лим Општи ни Пећин ци која све срд но 
подр жа ва наше мани фе ста ци је, а 

посеб но ову нај ве ћу наме ње ну деци, 
казао је Девр ња.

Деч је кул тур но лето отво ре но је све ча
ним дефи ле ом нај мла ђих маски ра них 
пола зни ка ПУ „Каме ни“ из Пећи на ца 
цен тром насе ља, да би се затим на пла
тоу на шета ли шту, уз шаре не бало не, 
публи ци пред ста ви ли мали уче сни ци 
кар не ва ла под маска ма, након чега је 
усле ди ло про гла ше ње нај кре а тив ни је и 
нај леп ше маске. Ове годи не, није било 
могу ће издво ји ти јед ну маску, јер како је 
рекао дирек тор Девр ња, сва деца су 
пока за ла неве ро ват ну кре а тив ност, те су 
тако сва деца и побед ни ци. Награ да, у 
виду музич ког инстру мен та, сета спорт
ске опре ме и дидак тич ког мате ри ја ла, 
уру че на је дирек тор ки пећи нач ке Пред
школ ске уста но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ Ани ти Вол чев ски, по чијим 
речи ма је било пра во задо вољ ство ани
ми ра ти децу за јед ну ова кву мани фе ста
ци ју. 

– Наши вас пи та чи у свих 15 насе ља 
где има мо објек те, и ове годи не су се 
радо при кљу чи ли орга ни за ци ји ове 
мани фе ста ци је, на вели ку радост све 
деце, јер је про грам при ла го ђен упра во 
њима  нај мла ђем, вртић ком узра сту, 
изја ви ла је Вол чев ски.

Након уру че ња, сва деца су била у 
при ли ци да ужи ва ју у интер ак тив ној 
пред ста ви за децу „Клов нов ка олим пи ја
да“, а након дру же ња са клов но ви ма 
усле ди ло је и весе ло музич ко дру же ње 
са Бра ни ми ром Бане том Роси ћем и 
њего вом Лете ћом гита ром.

Деч је кул тур но лето тра ја ће од 1. до 
31. јула, а сва ког пет ка, субо те и неде ље 
у цен три ма насе ља или у дво ри шти ма 
шко ла ће бити орга ни зо ва не пред ста ве 
за децу. Све пред ста ве су рађе не у про
дук ци ји пећи нач ког Кул тур ног цен тра, а 
мани фе ста ци ја се реа ли зу је у сарад њи 
са Пред школ ском уста но вом „Вла да 
Обра до вић Каме ни“ у Пећин ци ма, 
основ ним шко ла ма на тери то ри ји општи
не и месним зајед ни ца ма. С. Ђ.

Дефи ле на отва ра њу Деч јег кул тур ног лета
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НИЈЕ ФАЗОН, А НИЈЕ НИ ФОРА, ЧИКА ЉУБИ ВО ЈЕ РШУ МО ВИЋ ЈЕ 3. ЈУЛА НАПУ НИО 
83. ГОДИ НЕ

Ау, што је стих зго дан
– сре ћан рођен дан, чика Ршу ме!

Пре ма деци се опхо ди са посеб ном пажњом гле да ју ћи их као себи рав
не, воде ћи се деви зом „ако дете посма траш као чове ка, пре ће човек 
поста ти“

Није фазон, а није ни фора, чика 
Љуби во је Ршу мо вић је 3. јула 
напу нио 83. годи не. Заслу жио је 

ту лепу титу лу међу песни ци ма и 
писци ма за децу, то зва ње „чика“, као 
чика Јова Змај. А са Зма јем је Ршу ма 
пове зао и Душко Радо вић и казао у 
Анто ло ги ји срп ске пое зи је за децу да 
је један циклус песни штва за нај мла ђе 
слав но завр шен и да је тра јао од Зма
ја до Ршу мо ви ћа, а нови циклус почи
ње од Ршу мо ви ћа и завр ши ће се када 
ста са ју песни ци који још нису рође ни. 
Зато, пово дом рођен да на вели ког 
писца за децу, чове ка који је више од 
пола живо та део срп ске школ ске и 
дома ће лек ти ре, може мо да поста ви
мо пита ње, да ли су се роди ли песни
ци који ће да пишу пое зи ју за децу, па 
још да је ства ра ју тако сило ви то, 
машто ви то, пуно боја и лепо те детињ
ства и игре. Може мо да пита мо, а и да 
се над собом запи та мо, да ли је пое зи
ја пре ва зи ђе на међу нашим неким 
новим клин ци ма и где је неста ла лепо
та сти ха, као лепо та живо та и оног 
нај ду бљег кре а тив ног, лепог, љубав
ног, некад тужног и црног, оног про те
сног и на кра ју нај и скре ни јег у нама – 
под се ти ме, што те беше стих?

Љуби во је Ршу мо вић је рођен 1939. 
годи не у Зла ти бор ском кра ју, у селу 
Љуби шу. Да ли је на његов песнич ки 
тале нат и карак тер ути ца ла лири ка 
речи и позна то говор нич ко уме ће наро
да тога кра ја, не зна се, али Љуби во је 
Ршу мо вић еру ди ци ју кори сти као прво 
и нај ва жни је ору ђе свог песнич ког 
зана та. Обја вио је више од осам де сет 
збир ки и књи га, уче ство вао у кре и ра
њу пре ко шесто епи зо да разних теле
ви зиј ских еми си ја, при ре дио и при пре
мио три школ ска уџбе ни ка и један 
посе бан буквар. Кре а тор је чуве них 
„Фазо на и фора“ и обра зов не еми си је 
за децу „Шешир без дна“ коју је при ре
ђи вао са Рашом Попо вом. Пре ма деци 
се опхо ди са посеб ном пажњом гле да
ју ћи их ни мање ни више него као себи 
рав не, воде ћи се деви зом „ако дете 
посма траш као чове ка, пре ће човек 
поста ти“. Филип Давид је седам де се
тих годи на про шлог века о одно су 
Ршу ма и деце казао да је њего ва деч ја 
пое зи ја по мно го чему осо бе на и да је 
„модер на по духу и изра зу, исто вре ме
но дубо ко уро ње на у добру тра ди ци ју 
срп ске књи жев но сти за децу. Духо ви то 

и при ја тељ ски Ршу мо вић мла дим 
саго вор ни ци ма при ка зу је један живи, 
акти ван космос наста њен људи ма, 
живо ти ња ма и ства ри ма под јед на ко 
обда ре ним и спо соб ним да гово ре о 
себи и дру ги ма, о љуба ви, дру гар ству, 

раз у ме ва њу и нера зу ме ва њу, разним 
ово зе маљ ским чуде си ма која се скри
ва ју у сва ко дне ви ци, у наиз глед обич
ним тре ну ци ма нашег живо та“.

Чика Ршум врло добро позна је децу 
јер је дете у њему нека ко екс тро верт

Љуби во је Ршу мо вић (Фото: Wiki pe dia – Ана  Марија Јовановић)

Шта се деси ло са децом и пое зи јом, где је ту 
љубав пукла? Или се још није родио тај писац 
након ког ће се завр ши ти дру ги песнич ки циклус 
срп ске пое зи је, као што је гово рио Душко Радо
вић. Див не деч је пое зи је и про зе има, ако ништа 
дру го оста ла су она дела из вре ме на када је 
књи жев ност у деч јем обра зо ва њу и вас пи та њу 
била на челу коло не у вре ме Ршу мо ви ћа и њего
вих савре ме ни ца
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но у њего вој пое зи ји, па сти хо ве при
ла го ђа ва живо ту дете та и ситу а ци ја ма 
у који ма ће се они наћи. Тако, прва 
реци та ци ја у првом раз ре ду основ не 
шко ле јесте „Ау, што је шко ла згод на“ 
где Ршу мо вић ту прву вели ку живот ну 
про ме ну опи су је кроз оно што јесте 
дру гар ство, прве љуба ви, деље ње 
доброг и поне чег лошег. Љуби во је 
Ршу мо вић је више стру ко пре во ђен 
писац, али заси гур но нај ва жни је међу
на род но дело које је ство рио јесте тај 
посе бан „Буквар деч јих пра ва“ који је 
настао као резул тат свет ског кон кур са 
за књи гу за децу која про па ги ра толе
ран ци ју и мир, за шта га је УНЕ СКО 
награ дио. У „Буква ру деч јих пра ва“ 
Ршу мо вић поно во осе ћа које су то 
нево ље и живот не ситу а ци је дете та и 
пре та че их у забав не и раз и гра не сти
хо ве са тема ма које сумор на реал ност 
доно си као што су наси ље, одба ци ва
ње дете та и слич но, а све упа ко ва но у 
нај леп шу песнич ку иде ју љуба ви, иде
а ла и недо сти жне пра вед но сти.

Због тога, да се вра ти мо на пре ђа
шња пита ња? Шта се деси ло са децом 
и пое зи јом, где је ту љубав пукла? Или 
се још није родио тај писац након ког 
ће се завр ши ти дру ги песнич ки циклус 
срп ске пое зи је, као што је гово рио 
Душко Радо вић. Див не деч је пое зи је и 
про зе има, ако ништа дру го оста ла су 
она дела из вре ме на када је књи жев
ност у деч јем обра зо ва њу и вас пи та њу 
била на челу коло не у вре ме Ршу мо
ви ћа и њего вих савре ме ни ца. Ипак, 
Љуби во је Ршу мо вић није писао да би 
се књи жев ност са њим завр ши ла, он и 
савре ме ни ци му су писа ли тако да она 
иде даље, да се раз ви ја и да се однос 
деце и књи ге раз ви ја у добром сме ру. 
Пита ње умет нич ког избо ра код деце 
гото во да и не посто ји. Они сво ја инте
ре со ва ња и уку са фор ми ра ју на осно
ву оно га са чим се нај ви ше сусре ћу. 
Зато не може мо рећи како су про гра ми 
заста ре ли, пое зи ја пре ва зи ђе на, већ је 
пита ње шта деци нуди мо током њихо
вог одра ста ња, да ли су то испра зни 
екра ни или вул гар ни сти хо ви. Ни екран 
као теле ви зиј ска фор ма не мора по 
себи да буде лош, а Ршу мо вић је нај
бо љи доказ за то, инте ре со ва ња и 
пита ња код деце о све ту око нас која 
су посто ја ла када су наста ли „Фазо ни 
и форе“ или „Шешир без дна“ иста су и 
данас, јер се ради о оном сазнај ном о 
себи и соп стве ној око ли ни што нити 
јед ној гене ра ци ји деце неће оту пи ти у 
мла ђем живот ном добу.

Зато је лепа и пра ва пое зи ја важна, 
лепо вас пи та ва, лепо обли ку је децу, а 
када је реш о чика Ршу му, е, па, он сву 
децу овог све та учи о њихо вим пра ви
ма, па и о оба ве за ма, учи их о живот
ним ситу а ци ја ма и пред ста вља један 
вид пое зи је који исто вре ме но обра зу
је, заба вља, опо ми ње и при пре ма за 
мно го тога што сле ди и што се малим 
сто па ли ма и вели ким кора ци ма откри
ва кроз живот. Сре ћан рођен дан, чика 
Ршу ме! 

Читан ка

„ЕМХАЈД ПАРК ФЕСТИ ВАЛ“ У СРЕМСКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Него ва ње
међу ге не ра циј ске 
соли дар но сти

Од 26. јуна до 2. јула тра јао је „Емхајд 
парк фести вал“ у Срем ској Митро ви
ци. Четвр ти пут је овај дога ђај одр жан 
у насе љу „Мати ја Хуђи“ кроз раз ли чи те 
актив но сти за ста ри је и мла ђе. Пре ма 
речи ма орга ни за то ра, иде ја је поте кла 
од оку пља ња ком ши ја, који су нај бли
жи јед ни дру ги ма и осла ња ју се јед ни на 
дру ге, при том деле зајед нич ки про стор 
и одго вор ни су за њега.

– Фести вал је резул тат укр шта ња 
прин ци па и међу ге не ра циј ске соли дар
но сти, на којој почи ва сужи вот. Има мо 
доста бака и дека, који поред роди те
ља има ју зна чај ну уло гу у вас пи та њу 
деце. Деца су пре пу ште на сло бод ној 
игри у којој има и доброг и лошег. Ово 
је тран сфер зна ња и иску ста ва у дру же
њу ста ри јих са мла ђи ма и него ва њу кул
ту ре сећа ња. Ово није само ком шиј ски 
фести вал, већ свет у малом у ком мани
фе сту је мо удру же ност, из ког је насе ље 

поди гну то у доба Соци ја ли стич ке Феде
ра тив не Репу бли ке Југо сла ви је. Прет
ход на три пута смо виде ли да има мо 
још иде ја и актив но сти које вре де да се 
раз ви ју. Фести вал је у пот пу но сти орга
ни зо ван дона ци ја ма чла но ва удру же ња 
и при ја те ља који су желе ли да помог
ну тај облик орга ни зо ва ња фести ва ла, 
обја снио је Сини ша Пуач из Удру же ња 
гра ђа на „Емхајд парк“.

Фести вал је био отво рен и за ста
нов ни ке дру гих насе ља, а током седам 
дана одр жа не су број не актив но сти, 
међу који ма су јав ни час гита ре, пока зна 
вежба нор диј ског хода ња, изло жба пла
ка та и ликов на ради о ни ца, изра да маке
те пар ка, реви је, кви зо ви и спорт ска 
над ме та ња. На овај начин ста нов ни ци 
поме ну тог насе ља су на свом пози тив
ном при ме ру, пока за ли како би тре ба ло 
да се негу је зајед ни штво. А. П.

Фото: при ват на архи ва

У окви ру мани фе ста ци је „Лето на 
Сави“ на тера си Тури стич ког инфо – 
цен тра одр жан је Умет нич ки кутак 
Амба са де Швед ске. У субо ту 2. јула и 
неде љу 3. јула при ка за ни су швед ски 
фил мо ви за децу, изло же на су дела 
швед ске књи жев но сти за децу, а дога
ђај је завр шен Кар не ва лом Пипи Дуге 
Чара пе.

– У сарад њи са Амба са дом Швед ске 
желе ли смо да нашим нај мла ђи ма 
покло ни мо један био скоп на отво ре
ном. Они су има ли при ли ку да ужи ва ју 
у деч јим фил мо ви ма, али за њих смо 
при пре ми ли и ради о ни це на тему 
Пипи Дуге Чара пе, рекла је Рад ми ла 

Гру јић из Тури стич ке орга ни за ци је Гра
да Срем ска Митро ви це.

Деца су гле да ла фил мо ве „Мај мун
че“ и „Висо ко на небу“. 

– Лет њи био скоп и дру же ње које 
орга ни зу је мо су запра во наста вак вео
ма успе шне сарад ње коју наша Амба
са да има са Гра дом Срем ска Митро
ви ца већ дуже вре ме, иста кла је Боја
на Маљу ка но вић, пред став ни ца Швед
ске амба са де у Срби ји.

На тера си инфо – цен тра могло се 
виде ти мно го девој чи ца маски ра них у 
Пипи Дугу Чара пу. Наи ме, Пипи је лик 
из нај по зна ти јег дела за децу швед ске 
књи жев ни це Астрид Линд грен. А. П.

МИТРОВАЧКИ ТУРИ СТИЧ КИ ИНФО – ЦЕН ТАР 
Деца као Пипи Дуга Чара па
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ПРО ГЛА СНЕ КЊИ ГЕ: КАКО СУ СЕ МИТРОВ ЧА НИ УЧИ ЛИ ГРАД СКОМ ЖИВО ТУ (2)

Клу па госпо ђе Пана о то вић
је одне ше на са сока ка ...

При пре ма: Дејан Мостар лић

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

Из про гла са број 288. од 12. 
јуна 1878. годи не сазна је мо да 
је крч мар Тоша Бакић из Митро
ви це кажњен гло бом од 5 
форин ти зато што је без при ја
ве точио пиће.
„КрчмарТошаБакићосудит

је по Котарском суду на пла
теж глобе од 5 форинти у
корист убошке благајне, ради
тога што је пиће точио, без
да је био то пријавио прије
закупнику“. Већ у наред ном 
про гла су Град ске упра ве број 
291 од 27. јуна 1878. годи не 
огла ша ва се јав на про да ја 
запле ње ног вин ског пив ског 
буре та митро вач ког крч ма ра 
Тоше Баки ћа. Ина че, у мно гим 
слу ча је ви ма митро вач ки крч ма
ри кажња ва ни су  због пре ко ра
че ња рад ног вре ме на „преко
указанеуре(часаилисата)“.

У про гла су број 302 од 30. 
јуна 1878. годи не митро вач ко 
гра ђан ство се оба ве шта ва о 
јав ној про да ји вина и пива.
„Данасу3сатапослеподне

продаватћесе3аковавинаса

буретоми½аковапиванајав
нојдражбикодовогауреда“

Про гла сом Град ске упра ве у 
Митро ви ци број 311 од 7. јула  
1878. годи не забра њу је се, уз 
прет њу нај стро жи јом казном, 
изво ђе ње сто ке ради испа ше 
на сав ски брег.
„Марванесмијетиксавског

брегапастииткојисеухвати
са својом марвом на речном
брегу подпада најстрожијој
казни“

Из про гла са број 337 од 21. 
јула 1878. годи не сазна је мо да 
су посто ја ли посеб ни усло ви за 
ула зак на ваша ре, одно сно 

сточ ни пасо ши или цеду ље  
које су се у општин ском уре ду 
изда ва ле неко ли ко дана пре 
самог ваша ра.
„Коме је за вашар, цедуља

илипасошзамарвупотребан,
мора се најмање 4 дана прије
кодовогауредајавити.“

У про гла су број 349 од 26. 
јула 1878. годи не забра њу је се 
да већи куп ци  „пиља ри це“ и 
„гро ши ча ри“ на недељ ним 
ваша ри ма, пре 9 сати пре под
не  купу ју хра на, воће и живо ти
ње, док се ста нов ни штво у пот
пу но сти не  снаб де нео п ход ним 
намир ни ца ма.

„Нити пиљарица нити гро
шичари не смију куповати на
недељним вашарима, нити
хране,нитивоћа,нитиживад
– прије 9 сати пре подне, док
сенароднеоскрбис.....потре
боћомзасе“

У про гла су број 364 од 9. 
авгу ста 1878. годи не тра жи се 
вра ћа ње одне те клу пе госпо ђе 
Пана о то вић испред њене у куће 
на јед ном од митро вач ких сока
ка.
„Клупа госпође Панаотовић

јеоднешенасасокака,зелена,
мала,дрвена–Којеиманекје
донесе“.

 Радо ви на гаси фи ка ци о ној мре жи у бли
зи ни цркве Све тог Луке уз појас архе о ло шког 
нала зи шта Купи ник у Купи но ву, обу ста вље ни 
су како би се оба ви ла заштит на истра жи ва
ња, каже за наш лист Љуби ша Шула ја дирек
тор Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре у 
Срем ској Митро ви ци. Пре ма њего вим речи
ма еки пе архе о ло га иза ћи ће на терен већ 
током ове неде ље, а овај посао како оче ку ју 
тре ба ло би да се завр ши у наред них месец 
дана, када ће бити наста вље на гаси фи ка ци
ја места. 

– Про вла че ње цеви кроз, како је ми зове
мо, „црве ну зону“, јер је у бли зи ни и архе о ло
шко нала зи ште Купи ник, не може да се оба
ви док се не ура де заштит на истра жи ва ња. 
Ина че радо ви на откри ва њу овог лока ли те та 
су доста у зао стат ку, али раду је нас што 
посто ји гру па људи која то „гура“, каже Шула

ја сма тра ју ћи да је Купи ник који има исто риј
ску вред ност, непра вед но запо ста вљен у 
одно су на оста ла зна чај на утвр ђе ња.

Пре сто ни ца послед њих срп ских деспо та 
Сте фа на Лаза ре ви ћа, Ђура ђа Бран ко ви ћа и 
Вука Гргу ре ви ћа, већ у сеп тем бру могла би 
да откри је неке од тај ни чува них под земљом, 
када ће се архе о ло зи опет ску пи ти на овом 
тере ну. 

– Истра жи ва ња ћемо ради ти у сарад њи са 
Народ ним музе јом, који ће за ову наме ну 
издво ји ти пре ко 900.000 дина ра, док ће 
Општи на Пећин ци за суфи нан си ра ње самог 
истра жи ва ња издво ји ти 150.000 дина ра, као 
и додат на сред ства за финан си ра ње логи
сти ке на тере ну, исти че Пери ца Одо ба шић 
пред сед ник Саве та месне зајед ни це Купи но
во и архе о лог.

При ли ком осва ја ња Бео гра да 1521. годи

не сул тан Сулеј ман Вели чан стве ни разо рио 
је Купи ник, који је пао нешто касни је осман
лиј ским зау зи ма њем Сре ма, 1526. годи не. 
Пошто се тур ским про до ром и осва ја њи ма у 
Пано ни ји нашао дубо ко у зале ђу њихо ве 
тери то ри је, ово утвр ђе ње губи свој зна чај 
као погра нич но место. Од тада послед ња 
срп ска сред њо ве ков на пре сто ни ца лежи у 
руше ви на ма, а зани мљи во је да је њена опе
ка кори шће на касни је при обно ви Бео град
ске твр ђа ве.

Прва озбиљ на истра жи ва ња послед ње 
пре сто ни це сред њо ве ков не Срби је – твр ђа
ве Купи ник извр ше на су пре две годи не када 
је ура ђе но ласер ско сни ма ње лока ли те та из 
вазду ха, док су про шле годи не поче ла систе
мат ска архе о ло шка истра жи ва ња на тере ну, 
у сарад њи са струч ња ци ма из Народ ног 
музе ја у Бео гра ду. С. Костић

ГАСИ ФИ КА ЦИ ЈУ КУПИ НО ВА ДИК ТИ РАЈУ АРХЕ О ЛО ШКА ЗАШТИТ НА ИСТРА ЖИ ВА ЊА

Архе о ло зи обу ста ви ли про вла че ње цеви
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ПЛЕ СНА ПРЕД СТА ВА „ХАМЛЕТ“ ОТВО РИ ЛА „ШЕК СПИР ФЕСТИ ВАЛ“ У ЧОР ТА НОВ ЦИ МА

Хамлет без изго во ре не речи
Пле сна пред ста ва „Хамлет“ у изво ђе

њу међу на род но при зна те ита ли јан ске 
пле сне тру пе „imPER FECT DAN CERS 
COM PANY“ под умет нич ким руко вод
ством осни ва ча Вал те ра Мате и ни ја и 
Ине Бро ек у петак, 1. јула, отво ри ла је 9. 
„Шек спир фести вал“ у Вили Стан ко вић 
у Чор та нов ци ма. Фести вал се ове годи
не одр жа ва из два дела, а први који 
под ра зу ме ва изво ђе ње пред ста ва у 
Вили Стан ко вић у Чор та нов ци ма и Срп
ском народ ном позо ри шту у Новом 
Саду тра јао је до 4. јула. Међу на род ни 
фести вал, као и сва ке годи не, чини про
грам савре ме них свет ских про дук ци ја 
Шек спи ро вих дела, а публи ци су се 
пред ста ви ла позо ри шта из Ита ли је, 
Црне Горе, Хрват ске, Нор ве шке, Вели ке 
Бри та ни је и Срби је. 

– Вео ма смо срећ ни јер смо, по први 
пут, има ли јед ну пле сну пред ста ву, која 
је ујед но отво ри ла фести вал. Било је 
врло инте ре сант но виде ти како се 
„Хамлет“ отпле ше, без ијед не изго во ре
не речи, и то је било неко ново иску ство 
за све који су при су ство ва ли пред ста ви 
али и нама који орга ни зу је мо фести вал, 
рекао је дирек тор и осни вач фести ва ла 
Ники та Мили во је вић.

На цен трал ној фести вал ској лока ци

ји, у Вили Стан ко вић, насту пи ли су и 
Град ско позо ри ште из Под го ри це са 
пред ста вом „Укро ће на горо пад“ (2. јула), 
Ролф Алме Нор ве шка са пред ста вом 
„Ромео и Јули ја и дру ге ката стро фал не 
љуба ви“ (3. јула). У Срп ском народ ном 
позо ри шту Нови Сад пред ста ву „Хамлет 
 еви ден ци ја зло чи на јед не монар хи је“ 
оди гра ло је Каза ли ште Мари на Држи ћа 

из Дубров ни ка (4. јула). За дру го полу
вре ме фести ва ла наја вље но је изво ђе
ње пред ста ве „Маг бет „Срп ског народ
ног позо ри шта“ у окто бру, док ће се 
гости из Вели ке Бри та ни је пред ста вом 
„Сабра на дела: са Шек спи ром за сто
лом“ пред ста ви ти публи ци у новем бру 
теку ће годи не у Срп ском народ ном 
позо ри шту. М. Ђ.

Пле сна пред ста ва „Хамлет“

ОДР ЖАН 22. „СЦЕ НА ФЕСТ“ У ИНЂИ ЈИ

Пет дана музи ке за све уку се
22. „Сце на фест“ у четвр

так, 30. јуна отво рио је кон
церт опер ске диве Јадран ке 
Јова но вић која је изво ђе њем 
нај по зна ти јих нуме ра кла сич
не музи ке оду ше ви ла број ну 
публи ку у Инђи ји.

– Вео ма сам поно сна што 
ово го ди шњи фести вал у 
Инђи ји отва ра кон церт кла
сич не музи ке чиме пока зу
је мо да не посто је гра ни це 
и да добра музи ка може да 
се изво ди на сва ком месту 
и у сва ко вре ме, иста кла је 
Јадран ка Јова но вић пре отва
ра ња „Сце на феста“.

Осим кон цер та опер ске 
диве, до 4. јула на спорт ским 
тере ни ма код Кул тур ног цен
тра љуби те љи музи ке ужи ва
ли су у добро испла ни ра ном 
про гра му за чији садр жај је 
био заду жен Кул тур ни цен тар 
Инђи ја уз покро ви тељ ство 
Општи не Инђи ја.

–Про грам је осми шљен да 
током пет дана има за сва ко га 
по нешто и то је био основ ни 
циљ, када је пла ни ран ово го
ди шња мани фе ста ци ја, рекао 
је Нема ња Мило је вић, шеф 
Каби не та пред сед ни ка општи
не Инђи ја на отва ра њу фести

ва ла.
Дру гог дана „Сце на фест“а 

насту пи ли су там бу ра шки 
орке стар „Ла бан да“ из Новог 
Сада и леген да там бу ра
шке музи ке Звон ко Бог дан. У 
субо ту, 2. јула насту пи ли су 
„Баја га и инструк то ри“ и то, 
како је рекао фронт мен гру пе 
Мом чи ло Баја гић, по први пут 
фести ва лу у Инђи ји који има 
тра ди ци ју дугу више од две 
деце ни је. 

– Вео ма сам сре ћан што 
вече рас насту па мо пред 
инђиј ском публи ком. У 
послед њих десет дана сва

ко днев но има мо кон цер те и 
раду је ме што ћемо вече рас 
и овде моћи да насту пи мо са 
нашим нај ве ћим хито ви ма, 
иста као је Баја гић пред кон
церт.

Прет по след њег дана „Сце
на феста“ насту пи ли су рок 
гру па „Ван Гог“, док је исте 
вече ри насту пио Дејан Петро
вић са „Биг бен дом“. Публи ка 
је оду ше вље но реа го ва ла на 
наступ музи ча ра, а пого то
во на тре ну так када су зајед
нич ким сна га ма пред ста ви
ли изво же њем песме „Лудо 
луда“.

22. „Сце на фест“ затво рио 
је Ацо Пејо вић, зве зда народ
не и поп музи ке чији кон церт 
је, као и сви прет ход ни, иза
звао вели ко инте ре со ва ње 
инђиј ске публи ке.

– Ове, као и прет ход них 
годи на, тру ди ли смо се да 
про грам фести ва ла кон ци
пи ра мо тако да задо во љи мо 
нај ра зли чи ти је музич ке уку
се наших сугра ђа на, те веру
јем да они који су дошли на 
неки од кон це ра та или сва ке 
вече ри фести ва ла, заи ста 
ужи ва ли у ква ли тет ној музи
ци, рекла је дирек то ри ца КЦ 
Инђи ја Ружи ца Јова но вић.

М. Ђ.
Кон церт Баја ге и инструк то ра
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МИТРОВ ЧА НИ У БОР БИ СА ВИСО КИМ ТЕМ ПЕ РА ТУ РА МА

Пла жа, хла до ви на,
сла до лед и лиму на да

Нај те жа ком пли ка ци ја је топлот ни удар 
и зах те ва хит ну меди цин ску интер вен ци
ју. Тада теле сна тем пе ра ту ра може ићи и 
пре ко 40 сте пе ни. Јавља ју се код већи не 
паци је на та топла и сува кожа, услед пре
стан ка зно је ња, убр зан рад срца и губи
так све сти, каже др Мари ца Ђукић Сте
кић, лекар опште прак се митро вач ког 
Дома здра вља

Први топлот ни талас овог 
лета јавио се већ про шле сед
ми це. Топао јун изма мио је 
Митров ча не да потра же 
алтер на тив не начи не рас хла
ђи ва ња ван кли ма ти зо ва них 
про сто ри ја. Вели ки број купа
ча је посе тио Град ску пла жу, 
који су се купа ли и сун ча ли 
током чита вог дана. Нај ста ри
ји и нај мла ђи су се купа ли у 
Сави пре те жно у пре по днев
ним сати ма.

– Рас хла ђу је мо се редов но 
на нашој пла жи, у нашој реци 
Сави. То је нешто нај леп ше 
што има Митро ви ца. Кажу да 
је ово нај леп ша пла жа на оба
ли Саве, на нашем под руч ју, а 
то пока зу ју и посе те из дру гих 
дело ва земље. Овде не дола
зе само Митров ча ни, већ је 
све више гости ју. Унук је са 
мном на пла жи, рас хла ђу је мо 
се зајед но. Воли мо пли ва ње и 
купа ње. Сава је топла, сада је 
мало мут на, иако је пре неко
ли ко дана била врло бистра. 
Дола зим гото во сва ки дан, 
нека да и у седам часо ва ују

тру, рекла је Митров чан ка 
Весна Петро вић. 

С обзи ром на то да пла жа 
нуди вели ки број садр жа ја ове 
годи не, не зачу ђа ва чиње ни ца 
да у сва ко доба има велик број 
посе ти ла ца. Ове годи не не 
зао ста је ни Град ски парк, где 
ћете тешко наћи клу пу у хла

до ви ни, која није зау зе та.
– Рет ко дола зим до гра да, 

пен зи о не ри смо и супруг и ја, 
али ево после ско ро годи ну 
дана сам дошла у наш парк у 
хла до ви ну, да поје дем сла до
лед, каже Љуба Кон дић.

Ова пен зи о нер ка  је клу пу 
поде ли ла са Ђур ђи цом Бања

нин и њеним уну ком, па је то 
била при ли ка да се дру же и 
упо зна ју, како то ина че бива у 
Град ском пар ку, који је јед но 
од цен трал них места за пре
дах.

– Висо ку тем пе ра ту ру пре
жи вља ва мо тако што бора ви
мо у хла до ви ни. Кон зу ми ра мо 

Град ска пла жа – спас од вру ћи не

Љуба Кон дић и Ђур ђи ца Бања нин поде ли ле клу пу у пар ку

др Мари ца Ђукић Сте кић
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хлад на пића  у поро ди ци, а када дођем у 
град, про ше там са уну ком пре под не. Сед
не мо у парк да поје де мо сла до лед или 
попи је мо лиму на ду, испри ча ла је Ђур ђи
ца Бања нин.

Када се јаве тако висо ке тем пе ра ту ре, 
које буду јед на ке или се при бли жно изјед
на че са тем пе ра ту ром људ ског тела, 
испа ра ва ње зно ја са коже ће дове сти до 
регу ли са ња теле сне тем пе ра ту ре. Уко ли
ко се тело не при ла го ди на пра ви начин 
спољ ним тем пе ра ту ра ма, мође доћи до 
нару ша ва ња здра вља у виду топлот ног 
оси па, топлот ног еде ма, топлот не син ко
пе, исцр пље но сти... Може доћи и до 
топлот ног уда ра. Лека ри саве ту ју да се 
рас хла ђу је мо посте пе но.

– Осип наста је при ли ком бли ског кон
так та топле и вла жне коже са оде ћом. 
Топлот ни едем наста је код осо ба које 
нису акли ма ти зо ва не, у виду оти ца ња 
гор њих и доњих екс тре ми те та. Топлот на 
син ко па пред ста вља губи так све сти код 
лица која раде физич ке посло ве на висо
кој спо ља шњој тем пе ра ту ри, због дехи
дра та ци је орга ни зма. Топлот ни грче ви се 
могу јави ти као невољ не кон трак ци је 
муску ла ту ре, пра ће ни болом. Нај те жа 
ком пли ка ци ја је топлот ни удар и зах те ва 
хит ну меди цин ску интер вен ци ју. Тада 
теле сна тем пе ра ту ра може ићи и пре ко 
40 сте пе ни. Јавља ју се код већи не паци
је на та топла и сува кожа, услед пре стан
ка зно је ња, убр зан рад срца и губи так 
све сти. Све ове про бле ме током лета 
здра ва попу ла ци ја не дожи вља ва, сем 
субјек тив ног осе ћа ја топло те. Угро же ни 
су деца и ста ри ји, као и труд ни це и доји
ље. Паци јен ти са хипер тен зи јом и кар ди
о ва ску лар ним про бле ми ма су у већем 
ризи ку, као и дија бе ти ча ри. Они који због 
при ро де посла про во де вели ки део дана 
на висо кој спољ ној тем пе ра ту ри мора ју 
пре вен тив но да се боре с топло том. Уко
ли ко је оба ве зе немо гу ће оба ви ти у раним 
јутар њим сати ма или пред ве че, потреб но 
је носи ти вели ке шеши ре, да би се зашти
ти ла гла ва и раме на, заштит не нао ча ре и 
кре ме са заштит ним фак то ром, изја ви ла 
је др Мари ца Ђукић Сте кић, лекар опште 
прак се митро вач ког Дома здра вља.

Вео ма је важан унос теч но сти, у пра
вил ним раз ма ци ма, чак и када нема мо 
осе ћај жеђи. Потреб но је избе га ва ти гази
ра на пића и алко хол, пре је да ње и тешку 
хра ну, саве ту је стру ка.

А. Плав шић

Весна Петро вић са уну ком Вуком

ТОКОМ ЛЕТА ЈЕ ВАЖНО КОН ЗУ МИ РА ТИ
ЛАКО СВАР ЉИ ВУ ХРА НУ

Забо ра ви те
на пље ска ви це

Тре ба ло би бира ти 
намир ни це са нижим 

про цен том масти, 
наро чи то то важи за 

осо бе изнад 50 годи
на живо та. Они се 

мора ју опро сти ти и 
са шеће ром. Када је 
у пита њу месо, иде
ал но би било кори
сти ти рибу, каже др 

Зина и да Сре те но вић

Пита ње које сва ко днев но поста вља ју 
дома ћи це јесте „Шта ћемо за ручак?“. 
Вели ки број реце па та за при пре му хра не 
може мо про на ћи у ста рим све ска ма, у 
који ма су руч но запи са ни спе ци ја ли те ти, 
али све је попу лар ни ја потра га за посла
сти ца ма на интер не ту. Шта ће се наћи на 
трпе зи зави си и од уку са и вре ме на које 
има те на рас по ла га њу, али током лет њег 
пери о да тре ба ло би да се при др жа ва мо 
и саве та струч ња ка, због опа сно сти које 
вре ба ју из тањи ра.

Током лета тре ба ло би кон зу ми ра ти 
ниско ка ло рич ну хра ну, која се лако вари, 
уме сто гур ман ских спе ци ја ли те та, зачи
ње не, заљу ће не хра не, са пре ви ше соли 
и масти. Ово је доба годи не када и при
ро да даје сво је пло до ве, воће и повр ће у 
вели ким коли чи на ма и то би тре ба ло да 
буде база исхра не.

– Скре ну ла бих пажњу да се воће и 
повр ће мора добро опра ти хиги јен ски 
исправ ном водом. Ника ко јести оно што 
није опра но. Тако ђе, сама хиги је на у про
це су при пре ме хра не и кон зу ми ра ња на 
ули ци, није пре по руч љи ва, осим ако 
нема те при ступ води или барем сред
стви ма за дез ин фек ци ју руку, каже др 
Зина и да Сре те но вић, спе ци ја ли ста за 
исхра ну здра вих и боле сних људи. 

Тер мич ка обра да хра не током лет њег 
пери о да би тре ба ло да буде нај јед но
став ни ја, као што су кува ње, гри ло ва ње, 
а ника ко прже ње и похо ва ње.

– Тре ба ло би бира ти намир ни це са 
нижим про цен том масти, наро чи то то 
важи за осо бе изнад 50 годи на живо та. 
Они се мора ју опро сти ти и са шеће ром. 
Када је у пита њу месо, иде ал но би било 
кори сти ти рибу. Млеч не про из во де могу 
кон зу ми ра ти како су и нави кли, тако ђе са 
мањим про цен том масно ће, али такве 
обро ке мора ју чува ти у рас хлад ним уре
ђа ји ма, јер се сма тра ју лако квар љи вим. 
Мно ги то не зна ју, али након хла ђе ња 
ску ва ног обро ка, мора да се одло жи у 
фри жи дер, нај ду же пола сата након 
кува ња. Поје ди ни то поне су и на пла жу, 
па тако на топло ти хра на оста не и цео 
дан. То је вео ма опа сно и не сме се 
ради ти, дода ла је др Сре те но вић.

Оми ље на лет ња посла сти ца је сва ка
ко сла до лед, којим се и рас хла ђу је мо. 
Пре по ру чу је се купо ви на фабрич ки упа
ко ва них про из во да, јер је то нај си гур ни
је. 

– Од све жих јаја нај бо ље би било не 
при пре ма ти ништа, због сал мо не ле. 
Стан дард на пре по ру ка за чита ву годи ну 
јесте при пре ма теста од целог зрна 
жита ри це, уме сто белог бра шна. Све то 
ску па чини неку лага ну хра ну, закљу чи ла 
је др Зина и да Сре те но вић.

Ови саве ти се одно се на исхра ну здра
вих осо ба, а када су у пита њу они са 
хро нич ним боле сти ма, нај бо ље је да се 
поса ве ту ју са сво јим лека ри ма.

А. П.

др Зина и да Сре те но вић
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СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (9) КНЕ ГИ ЊА МИ ЛИ ЦА, СУ ПРУ ГА КНЕ ЗА ЛА ЗА РА

Му дра вла дар ка
у те шким вре ме нима

Пише: др Сне жа на Булат

Kнeз Ла зар, био је син 
Приб ца Хре бе ља но ви
ћа, ло го те та ца ра Ду ша

на. Ка ко на во ди па три јарх 
Да ни ло III „ве ли ки кнез Ла зар 
из де тињ ства бе ја ше мно го у 
свим бла гим де ли ма укра шен 
и у свим вр ли на ма по ка зи ва
ше се пле ме нит, ве ле у ман, 
кро так и му же ван. Ви дев ши 
ово ве ли ки цар Сте фан, да је 
мла дић од лич ни ји од свих у 
свим из вр сним ле по та ма, 
бе ше за чу ђен и уди вљен и 
мно го ми шља ше о то ме шта 
ће овај мла дић по ста ти“.

Од лу чи ће цар Ду шан да 
мла дог Ла за ра за др жи на дво
ру. То ком бо рав ка и слу жбе на 
ца ре вом дво ру, Ла зар ће упо
зна ти пре ле пу Ми ли цу, де вој ку 
углед ног ро да, кћер ку ве ли ког 
кне за Врат ка. 

О по ре клу кне ги ње Ми ли це 
ка зи ва ли су мно ги ле то пи сци. 
Па три јарх Да ни ло III је ре као: 
„А ова бе ше од слав них и 
пр вих, то јест, про ис ти чу ћи из 
ко ре на све тог Не ма ње, кћи 
слав ног и му дрог ве ли ког кне
за Врат ка, име ном и де лом 
Ми ли ца, ни са чим не из о ста
ју ћи за до бром при ро дом 
су пру га сво га и до брим вр ли
на ма укра ше на, слав на, му же
ум на, ми ло сти ва, по мир љи ва 
и сва ким до брим свој ством 
ис пу ње на“.  Кон стан тин Фи ло
зоф по твр ђу је, да је у че твр
том ко ле ну, Ми ли ца по ти ца ла 
од Не ма њи ног нај ста ри јег 
си на Ву ка на. „А дру га гла ва 
ро до сло ва (је ова): Ву кан, дру
ги син све то га Си ме о на, а 
брат све тог Са ве, ве ли ки кнез, 
ро ди си на жу па на Дми тра, у 
све том иноч ком обра зу Да вид. 
Овај Да вид ро ди Вра ти сла ва 
кне за. А Вра ти слав ро ди кне за 
Врат ка. А Врат ко ро ди кћер 
Ми ли цу. А ова по ста де су пру га 
ве ли ко га кне за Ла за ра“.

Ка ко ка же Ћо ро вић, њи хов 
брак је скло пљен око 1353. 
го ди не. Пре ма ре чи ма Ила ри
о на Ру вар ца, „Ми ли ца је Ла за
ру ро ди ла ви ше си но ва и ви ше 
кће ри“. 

Исто ри ја зна за Сте фа на, 
Ву ка, До бри во ја, Ма ру, Дра га
ну, Те о до ру, Је ле ну и Оли ве ру 
(Ми ле ву). Све Ла за ре ве кће ри 
су би ле уда те за су сед не вла
да ре, или моћ не ве ли ка ше. 
Пр ва кћер ка кне за Ла за ра, 

Ма ра, би ла је уда та за Ву ка, 
си на Се ва сто кра то ра. Дра га на 
за Ива на Ши шма на, бу гар ског 
ца ра. Те о до ра за Ни ко лу Гор
јан ског, ма чван ског ба на, а 
по то њим па ла ти ном угар ским. 
Је ле на је нај пре би ла уда та за 
Ђур ђа Бал ши ћа, го спо да ра 
Зе те, а ка сни је за Сан да ља, 
ве ли ког вој во ду бо сан ског. 
Сви ви зан тиј ски и ду бро вач ки 
пи сци, као и ле то пи сци, сла жу 
се да је Оли ве ра, на кон бит ке 
на Ко со ву, да та тур ском ца ру, 
Ба ја зи ту I.

О кне ги њи Ми ли ци, Кон
стан тин Фи ло зоф је из ре као 
низ по хва ла: „До стој на сла ве 
и ве о ма му дра ма ти (Ми ли ца), 
ко ја је пре ва зи ла зи ла мно ге 
иза бра не ма те ре, остав ши, 
као што ка же Со ло мон, хра
бра же на, има ла је све вр ли
не, као што зна ју сви око ње 
ко ји су по цр пли ми лост из 

ње зи не ру ке и ко ји су се на да
ли да је при ме. Али бу ду ћи у 
то ли кој вла сти, зна ла је и 
свет ске (ства ри) у ко ји ма је 
те шко сна ћи се: и по ле по ти 
бе ше не са мо же на, не го и 
Ди сејс мно ги у са ве ти ма. А ко 
ће по бро ја ти бо жан стве не и 
све ште не укра се и да ро ве 
цр ква ма и ма на сти ри ма? Ко 
се не ће за ди ви ти гле да ју ћи 
та кву (ње зи ну) спре гу са они
ма ко ји гле да ју ка је ди ном 
Бо гу и ка ко де ли ма пре ва зи
ла зи за по ве сти; и ишла је 
на пред на све ве ћа (де ла)“.

Ова славна, мужеумна, 
милостива, највољени
ја кне ги ња, на кон 

ко сов ске по ги би је, у ве о ма 
те шким вре ме ни ма, од и гра ће 
из у зет но зна чај ну уло гу. Упр
кос то ме што је кне ги њи по ну
ђе но да са де цом оде у 
Ду бров ник и та мо на ста ви свој 

жи вот, Ми ли ца је од лу чи ла да 
се су о чи са свим по те шко ћа ма 
и оста не у Ср би ји. Ка ко су 
Сте фан и Вук би ли ма ло лет
ни, Ми ли ца ће пре у зе ти 
др жав не по сло ве и по ста ти 
вла дар ка по ро бље не зе мље. 
„И бе ше сву да ту га, бе да, плач 
и ри да ње не у те шно (...) А 
ви дев ши ово бла го че сти ва 
кне ги ња, са си ном сво јим Сте
фа ном, да је и она и срп ска 
зе мља у без на де жном удо ви
штву, и да их ода свуд не при ја
тељ на па да и раз гра бљу је, и 
да не ма ни ко га да их у бе ди и 
ту зи ко је су на и шле по мог не и 
уте ши, она та да од ба ци жен
ску не моћ и узе на се рев
ност му шку“.

Са мо три ме се ца на кон бит
ке на Ко со ву, угар ски краљ 
Си ги смунд ку је пла но ве ка ко 
би на чи нио на пад на Ср би ју. 
Без на де жна си ту а ци ја, на ве

Кнез Ла зар и кне ги ња Ми ли ца
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шће му дру вла дар ку да при
хва ти са вез са Тур ци ма. Тур
ска по моћ, омо гу ћи ла је Ми ли
ци да по вра ти пре де ле ко је је 
угар ски краљ осво јио. Но, 
ипак, ова кав по тез на не ће 
Ми ли ци ве ли ку ште ту. Суд би
на ко ја је сна шла ову пле ме
ни ту вла дар ку, свр ста ва се у 
јед ну од нај стра вич ни јих. На и
ме, Ми ли ца би ва при мо ра на 
да сво ју нај мла ђу кћер, Оли
ве ру, уда за осман ског султанa 
Ба ја зи та I.

Ка да је реч о ли ку и де лу 
кне ги ње Ми ли це, по треб но је 
под се ти ти и на ње не ди пло
мат ске ми си је. Реч је о по се ти 
Ба ја зи ту и по ку ша ју бри жне 
мај ке, да спа си свог си на Сте
фа на, „за ко га су из ми шље не 
мно ге те шке кри ви це и из не
ше не пред Ба ја зи та“. „А због 
ово га по ђе ца ру Ба ја зи ту са ма 
та бла го вер на го спо ђа (Ми ли
ца); има ла је са со бом ро ђа ку 
сво ју, бив шу же ну де спо та 
Угље ше, а кћер не ко га ће са ра. 
Ова у мно гим ре чи ма и ства
ри ма бу ду ћи нај му дри ја, а ко ју 
је увек спо ми ња на (Ми ли ца) 
сма тра ла као не ки стуб и 
по моћ, на ро чи то у та квој ства
ри ко ја се до го ди ла. Ка да су 
би ле при зва не к ца ру (Ба ја зи
ту) а (Ми ли ца) би ла у ужа су 
што ће ви де ти ца ра. (Је фи ми
ја) јој ре че: „Од ба ци сва ки 
страх, ка да нас (са мо) удо сто
ји ше да га ви ди мо“. Оне му дро 
та да свр ши ше све сво је по тре
бе по мо ћу Бо го ма те ре, у ко ју и 
по ло жи ше сво ју на ду“.

На кон Сте фа но вог пу но лет
ства, пре ма ре чи ма исто ри ча
ра Пур ко ви ћа, Ми ли ца је при
ми ла мо на шки чин, 1393. Исте 
го ди не, Ми ли ца је са зва ла 
са бор на ко ме је пре да ла 
власт свом си ну Сте фа ну.

Ме ђу тим, и као ка лу ђе ри ца 

Јев ге ни ја, до но си ла је „од лу ке 
о спор ним зах те ви ма хи лан
дар ских мо на ха, ишла на 
по ли тич ке пре го во ре с Ба ја зи
том и ње го вим на след ни ком 
Су леј ма ном, сре ђи ва ла је 
од но се с Ду бров ча ни ма и 
ра чу не са за куп ци ма ца ри на“. 
За др жа ла је ве ли ки удео у 
вла сти до пред крај жи во та, 
1405. го ди не. 

Пре ма ре чи ма Све тла не 
То мин, ми сли се да је 
Ми ли ца, за јед но са 

цр кве ним кру го ви ма, ор га ни
зо ва ла ства ра ње кул та кне зу 
Ла за ру и да ла идеј ни основ за 
ње го во об ја шње ње. Да би очу
ва ла др жа ву и обез бе ди ла 
по ло жај сво јих ма ло лет них 
си но ва, Ми ли ца је до не ла 
од лу ку да се „већ по сто је ћа 
свест о Ла за ре вом вој нич ком 
под ви гу офор ми као све тач ки 
култ. Не ко ли ци ни ано ним них 
мо на ха из Ра ва ни це при пи су је 
се ви ше култ них тек сто ва, 
ве за них у пр вом ре ду за пре
нос мо шти ју. Али сви они кре
ћу се у истом окви ру, са истим 
идеј ним и по ет ским ре ше њи
ма, те оче вид но по ти чу од 
истог ми са о ног и емо тив ног 
пред ло шка. Не по сред но 
по сле бит ке у Ср би ји, са мо је 
кне ги ња Ми ли ца мо гла има ти 
ду жност и сме лост да по ну ди 
та кав пред ло жак“.

Ве ли ка кне ги ња Ми ли ца, 
или ца ри ца Ми ли ца, ка ко је 
на зи ва на у на род ној по е зи ји, 
пред смрт је при ми ла мо на
шки за вет ве ли ке схи ме и 
до би ла но во име, Ефро си ни
ја. Умр ла је 11. но вем бра 
1405, а са хра ње на је у сво јој 
за ду жби ни, у ма на сти ру 
Љу бо сти ња.

(У сле де ћем бро ју:
Ка та ли на Ар пад,

су пру га кра ља Дра гу ти на)

За ду жби на кне ги ње Ми ли це, ма на стир Љу бо сти ња

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.

Иза шла је нова нoвa збир
кa песа ма Митров чан ке 
Сла ђа не Милен ко вић „Крoз 
трeпaвицe сипaм тугу“, кoja 
je дoбилa трeћу нaгрaду, кao 
рукoпис пoeзиje, нa Пeтим 
дрин ским књижeвним сусрe
тимa 2021. гoдинe. Прoмoциja 
сe oчeкуje кoд издaвaчa, у 
Звoрнику, током летa. Реч је 
о Сла ђа ни ној шeстој збир ки 
песа ма, прeтeжнo мисaoнe 
пoeзиje, али су се ту нашле 
и љубaвне пeсме, aутoпoe
тичке и дeскриптивне пeсaме 
у слoбoднoм сти ху. Збир ка 
садр жи и соне те стрoгe вeр
сификaциje и дoслeднe римe.

– Умeтнoст je нeш тo штo 
нaс рaзликуje oд живoтињa, 
oнa je нeoпхoднa кao вaздух, 
oнa je спoзнaja ствaрнoсти, 
бићa, сушт инe, духa, љубa
ви. Пoрив зa ствaрaњeм je 
нaсушнa пoтрeбa, тo je нaш 
унутрaњи пoзив дa изaђeмo 
из сeбe у свeт. Рeчи Mилoшa 
Црњaнскoг: „Нe, нe пoстojи ни
кaквa зajeдницa људи. Причa 
je тo. Пoстojи сaмo сaмoћa 
чoвeкa“ свeдoчe o тoмe дa 
сe у сaмoћи пишe, ствaрa, 
jeр сe тaдa суoчaвaмo сa сa
мим сoбoм. Нe мoрaмo бити 
усaмљeни, у мнoш тву смo 

истo тaкo сaми, jeр умeтнику 
je дaтo дa види oнo штo oбич
ни људи нe мoгу, дa прoзрe дo 
сржи бићa, рекла је Сла ђа на 
Милен ко вић.

Аутор ка збир ке каза ла је 
да пое зи ју дожи вља ва кao 
спoзнajу и сaмoспoзнajу, а 
сaмa рeч пoeзиja, нaстaлa je 
oд хeлeнскe рeчи poesis кoja 
у приближнoм прeвoду знaчи 
дeлaњe, ствaрaлaшт вo, а пeс
ник je ствaрaлaц, oн крeирa 
умeтничкo дeлo oпoнaшaњeм 
рeaлнoсти, мимeзисoм, нe
минoвнo сликajући и свoje 
пoднeбљe. 

– Кo пишe, oбичнo пунo и 
читa, вoлим пeсмe Брaнкa 
Mиљкoвићa, Moмчилa Нaстa
сиjeвићa, Дeсaнкe Maксимo
вић, Шeкспирoвe сoнeтe... 
Дoстa читaм o jeзику, штo 
збoг струкe, штo збoг пoe
зиje. Имa jeднo зaвeш тaњe 
Стeвaнa Нeмaњe o тoмe штa 
знaчи jeзик, свaкa рeч у jeзи
ку. Нa сaмрти je гoвoриo свoм 
сину Сaви дa je бoљe изгу би
ти нajтврђи грaд нeгo jeдну 
рeч jeзикa jeр грaд мoжe дa 
сe пoврaти, a рeч нe. Упрaвo 
крoз пoeзиjу сe тру дим дa 
нeгуjeм лeпoту писaнe рeчи, 
иста кла је Сла ђа на.

НОВА ЗБИР КА ПЕСА МА
СЛА ЂА НЕ МИЛЕН КО ВИЋ

„Кроз тре па ви це
сипам тугу“

Дра го мир Петро вић (64) из 
Мај дан пе ка настра дао је 30. 
јуна око 14 и 30 часо ва, у бли
зи ни мана сти ра Куве ждин, 
када је са мона си ма крчио 
коров изнад мана сти ра, 
услед чега је дошло до пожа
ра. Прет по ста вља се да је до 
пожа ра дошло неха том од 
Дра го мо ра, који је нај ве ро
ват ни је услед раз ви ја ња 
вели ке коли чи не дима изгу
био свест и на кра ју пре ми
нуо. Како наш лист сазна је, 
настра да ли човек бора вио је 
у мана сти ру са ћер ком, а сва
ко днев но је при ска као у 
помоћ мана стир ском мона
штву. Како је рекло све штен
ство мана сти ра, послед њих 
пар дана од тра ге ди је Дра го
мор је секао дрва у шуми 
изнад мана сти ра на про сто ру 
који је захва ћен  пожа ром, 
али и при пре мао терен за 
поста вља ње цистер не за 
воду. 

– Тај дан он је крчио 
шибље изнад мана сти ра, те 
је одлу чио да је боље да се 
коров запа ли, него поку пи. 
Да ли због висо ких спољ них 
тем пе ра ту ра, ватра је бук ну
ла и очи глед но да несрећ ни 
човек није могао да искон
тро ли ше вели ки пла мен. 
Нажа лост изго ре ло тело про
на ђе но је на лицу места, при
ча наш извор из поли ци је.

Поред поли ци је и про тив
по жар ног инспек то ра, на 
лице места иза шао је и 
мртво зор ник, а тело несрећ
ног чове ка пре у зе ла је 
погреб на слу жба.

Ватро га сне једи ни це 
Срем ске Митро ви це, по при
је му пози ва иза шле су на 
терен са два вози ла, како би 
што пре зау ста ви ли ватре ну 
сти хи ју која је по њихо вом 
дола ску већ била лока ли зо
ва на.

С. Костић

ПОЖАР У МАНА СТИ РУ КУВЕ ЖДИН

Настра дао мушка рац
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РАДО СЛАВ РАДА ШУМАР СКИ, АУТОР ДВЕ ПОЕ МЕ О МАР ТИН ЦИ МА,
САМО У КИ ПОЗНА ВА ЛАЦ НЕМАЧ КОГ ЈЕЗИ КА И МНО ГИХ ДРУ ГИХ СТВА РИ

Паор брит ко га ума
и широ ка срца

После чујем рекао 
док тор мом стри цу: 

„Шта ради те од тога 
деч ка, па он нити је 
луд, нити је глув“.“ 

„Шта ћу док то ре тре ба 
ми сви њар, ди ја њега 

да пустим од куће да 
дере ципе ле а ‘вамо 

да пла ћа мо сви ња ре. 
Нек’ се држи земље да 

га ветар не оду ва!“, 
одго во рио је

Са Радо сла вом Шумар ским  
Јови шко вим из Мар ти на ца 
наме ра вао сам да напра вим 

„пит ку“ новин ску при чу о инте ре сант
ном пао ру, само у ком уче ни ку немач ког 
јези ка и чове ку који је напи сао две 
пое ме о свом селу, од којих послед ња 
 која ће у изда њу митро вач ке библи о
те ке бити про мо ви са на у сеп тем бру 
ове годи не, садр жи пре ко 7100 стро фа 
у сти ху. При ча о чика Ради мно ги ма је 
позна та, наро чи то њего вим Мар тин ча
ни ма. Заин те ре со ва ле су се и мно ге 
теле ви зи је. Рада Шумар ски је песник и 
писац, умет ник на фру ли, саку пљач 
умо тво ри на, бећа ра ца и збир ке која 
тре нут но бро ји пре ко 1400 арха и за ма. 
Сво јом непо сред но шћу и отво ре но
шћу, овај паор широ ког срца и врца вог 
духа осва ја на први сусрет. Са мно го 
речи, јасним и пови ше ним тоном кога 
су пре ки да ли поне ка шала, али и суза, 
дива нио је о сво јим инте ре со ва њи ма и 
зна њи ма, а нај ви ше о дани ма сво је 
мла до сти. 

Пре него што смо запо де ну ли раз го
вор, морао сам одго во ри ти на један, за 
деда Раду врло битан услов. 

– Кажи ти мени, имаш ли ти вре ме на 
или си ко они што само гле да ју у сат? 
Саче као је мој потвр дан одго вор да би 

смо пре шли на ствар.
– Немој ми заме ри ти, ја волем да 

при чам овим ста рим, мар ти нач ким 
јези ком, напо ми ње деда Рада ...

Поче ли смо о нечем нај све жи јем  
„Пое ма о Мар тин ци ма“. Чуд ним путе
ви ма суд би не, пот по мог ну та ини ци ја
ти вом бео град ске нови нар ке Рад ми ле 
Ђурић и књи жев ни ка и пре во ди о ца из 
Торон та Ђор ђе Васи ћа ова књи га 
недав но је угле да ла све тлост дана. У 
рука ма држим књи гу од гото во 300 
штам па них стра ни ца. У њој, ни мање 

ни више, већ 7132 сти ха напи са них у 
епском десе тер цу. Јано ми је да читам 
један све о бу хва тан, јед но став ни више 
него живо пи сан опис вели ког срем ског 
села. Ужи вља вам се у сва ко днев но 
бити са ње Мар тин ча на од антич ких 
вре ме на до дана шњих дана. Пре по
зна јем мно ге поја ве из сада шњих 
дана. Све вели ке нау ке  исто ри ја и 
соци о ло ги ја и фило зо фи ја, педа го ги ја, 
рели ги ја и еко ло ги ја нашле су се под 
писаљ ком овог пито мог срем ског 
сеља ка. Две књи ге о Мар тин ци ма пра

Радо слав Рада Шумар ски
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ви су суве нир наше про шло сти, али и 
огле да ло сада шњо сти у коме се сви 
пре по зна је мо.

– Оду век су мене инте ре со ва ли 
исто ри ја и раз не при че о Мар тин ци ма 
које сам слу шао. А и мно ге дру ге ства
ри. Питао сам људе који то добро зна
ју и исто ри ча ре и архе о ло ге, да ми 
кажу како се то некад код нас живе ло, 
па сам желео то да запи шем. Пита те 
ме да ли то неко још ура дио? Па ето, 
ја нисам чуо да је неко сво је село тако 
опи сао,  у сти хо ви ма. Зато сам можда 
ја вама, како каже те – инте ре сан тан, 
почи ње при чу Радо слав Шумар ски. 

Ути цај кон зер ва тив ног мен та ли те та 
и пра ви ла живо та у сиро ма шним 
после рат ним сео ским дома ћин стви ма 
био је погу бан за обра зо ва ње љубо пи
тљи вог, тада једа на е сто го ди шњег 
деча ка жељ ног зна ња и заљу бље ног у 
књи гу. Одра стао је у мар ти нач кој поро
дич ној задру зи у којој је реч ста ри јих, 
наро чи то стри ца и оца, има ла посеб ну 
тежи ну. Сма тра ју ћи шко лу сво је вр
сним лук су зом, отац Јова и нај бли жи 
срод ни ци одлу чу ју да мла ђег Шумар
ца, иако нај бо љег уче ни ка, испи шу из 
мар ти нач ке шко ле, а једва да је навр
шио пети раз ред. Како је основ на шко
ла у после рат ној Југо сла ви ји била 
оба ве зна, једи ни начин да се мали 
Рада испи ше био је да га лекар про
гла си неспо соб ним за шко лу. Нешто 
нов ца и две литре раки је помо гле су у 
томе. У сво јој песми „Књи га и ја“ запи
сао је:

„А у шко лу кад сам пош’о, ђачић пра
ви кад сам био, на наста ву нисам иш’о 
док све нисам нау чио. Док се дру ги 
кроз раз ре де тешком муком про би ја ју, 
ја сам увек међ’ они ма што награ де 
доби ја ју. На сала шу сви њар тре ба, 
испи ши га, стриц мој моли. Немој чича! 
Вели уча, нај бо љи је ђак у шко ли. 
Пастир мали кад поста дох, по пољи ма 
и шума ма, често сте ме могли сре сти с 
лепом књи гом у рука ма. Па и ратар 
кад сам био, род на поља обра ђи в’о, 

свуд сам с собом књи гу вук’о, у листо
ве зави ри в’о. Лоше књи ге нисам срео, 
нит на све ту такве има, а мно ге сам 
про чи тао и на стра ним јези ци ма... Вре
ме сво је учи ни ло сада сам већ ста рац 
седи, ал још увек књи гу волим, она ми 
је све што вре ди. Чак и тада кад са 
све ћом, на прси ма скло пим руке, знај
те да сам умро жељан добре књи ге и 
нау ке.“

– Им’о сам ја ста ри јег бра та, три  
четир’ годи не, који је већ дора стао да 
копа. Дола зи ли над ни ча ри са стра не, 
нај ви ше из Босне, па да моји не би 
пла ти ли кажу: „Може Јова ић’ да копа. 
А Рада не мора он ће „силан ца ти“ од 
куће до шко ле ...“ Отац ми је гово рио: 
„Мени госпо да у кући не тре ба. Кад 
није мој Јова био госпо дин нећеш ни 
ти.“ Зажа лих! Откуд сам и рек’о да 
волем у шко лу! И стриц про на ђе како 
да ја не идем више у шко лу, је л’ било 

Деда Ради на соба – каби нет, како је 
неки нази ва ју, данас је библи о те ка пре
пу на књи га. Сагле да мо ли шта је у сво
јих осам де сет лета овај вре ме шни 
Мар тин ча нин до сада ура дио и обја
вио, не може мо а да се не упи та мо где 
би била гра ни ца деда Ради не уче но сти 
да је био у могућ но сти да довр ши сво је 
редов но шко ло ва ње. Упра во су љубав 
пре ма књи зи и сти ца њу зна ња обе ле
жи ли његов паор ски живот. 

– Зани ма вас какао сам почео да 
пишем ? Па ево да вам кажем. Док сам 
ишао у шко лу, до првих дана шестог 
раз ре да ништа нисам запи си вао. Јед
ног дана смо моја покој на супру га Дра
га и ја при ча ли о томе како ја етои мам 
дар за шко лу и књи ге а ја мислим да ми 
је Бог само дао упор ност. Вал да је и то 
неки дар. Лежи мо тако моја Дра га и ја 
на кау чу под зајед нич ким покри ва чем 
или „поми ра чем“ како га неки зову кад 

дође сва ђа у кући.....То је ина че било 
вре ме кад су муж и жена има ли зајед
нич ки кауч а не к’о данас да спа ва ју по 
раз ли чи тим соба ма, са децом. При ча
мо баш о томе, куд би ја са мојом шко
лом о’шо и шта би било са мном. Она 
у тој при чи заспа ла а ја још о томе 
раз ми шљам и све ми се то даје у сти
хо ве. Па поч нем : „Откао за себе пам
тим и сећа ње моје сеже, сва ка дра га 
успо ме на за лепу ме књи гу веже. Дру га 
деца јур ца ла се и зеле не кра ли џане а 
ја сам се игр’о шко ле, сри ц’о сло ва на 
тена не“… Кажем себи, морам ја то 
запи са ти, ал’ немам све ске ни папи ра, 
па отце пим један лист од колен да ра – 
месе цо сло ва, како су га зва ли наши 
ста ри. Наву чем заве су у ниши да не 
сме там мојој Дра ги и запи су јем стро фу 
по стро фу. Овим речи ма наш саго вор
ник опи су је сво ју инспи ра ци ју и прве 
спи са тељ ске дане.

Први спи са тељ ски дани

Нема више ни цури ца, 
ни мом чи ћа, ни фуд ба
ла. Јед ном на том 
сала шу, натре сем сви
ња ма гло ги ња и трњи
на које сам и ја јео, 
сави јем један брест и 
сед нем. Кад на једа
ред – сузе иду нао чи. 
Кажем себи: „Гото во 
је, са овим се ја морам 
поми ри ти.“ Једва сам 
чекао да поч нем да се 
бри јем да макар неде
љом или суботом 
одем кући у село. 
Зами шљао сам као је 
неде љом у селу...
Веруј те, кад се све га 
сетим, поне кад ми се 
запла че!

У вре ме када се уче ње немач ког 
јези ка ради одла ска на рад у ову 
запад но е вроп ску држа ву пла ћа огром
ним нов цем, гото во неве ро ват но зву чи 
пода так да је чика Радо слав Шумар
ски само стал но овла дао немач ким 
јези ком и писмом, у толи кој мери да је 
у ста њу да дру ги ма држи часо ве и без 
про бле ма чита немач ку лите ра ту ру. 
Било је то у дани ма после вој ске. Оду
ше вљен јасно ћом, запо вед ним и 
команд ним тоном овог јези ка који се 
кори стио у про шло сти Сре ма, са тава
на је ски дао и тај но наба вљао ста ре 
немач ке књи ге. До прве књи ге слу чај
но је дошао. Њего ва нео ства ре на 
жеља, на чијем испу ње њу већ раде 
неки од чика Ради них пошто ва ла ца 
јесте одла зак у било коју земљу 

немач ког говор ног под руч ја. 
– Рекао сам себи  волео би макар 

два ‘вата да уђем у те земље где се 
при ча немач ки, да ли у Немач ку, Швај
цар ску, Аустри ју ... Да могу у сво ју 
ауто би о гра фи ју да напи шем да сам 
барем био у тим земља ма. Бици клом 
би оти ш’о, или на магар цу да га имам, 
само да чујем онај њи’ов језик, како га 
они изго ва ра ју и те њихо ве дија лек те. 
Немач ка има осам дија ле ка та а ја сам 
читао у њихо вим књи га ма да се Шва ба 
из Беча можда не би могао раз у ме ти 
са оним из Хам бур га.

Поред тога што савр ше но гово ри и 
раз у ме немач ки језик мој саго вор ник је 
одли чан позна ва лац немач ког сред
њо ве ков ног и за чита ње изу зет но 
тешког готич ког писма.

Само ук савла дао
немач ки језик и писмо
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је код нас деча ка који одјед ном више 
нису дола зи ли у шко лу, али како не 
знам  то се кри ло и нико их није ни 
про зи вао, ни поми њао. Ја сам првих 
дана шестог раз ре да већ озбиљ ни је 
изо ста јао. Сла ли ме на салаш да 
чувам сви ње. Про зо ве мене јед ног 
дана раз ред ни Мика Паре за но вић и 
пита „Хоћеш сад да те иша ма рам. 
Зашто ти не дола зиш редов но у шко
лу?“ Не смем рећи да ми не дају, него 
се вадим да немам оде ла. Кад неке 
девој чи це уста ну и кажу: „Има он 
салаш, мора да чува сви ње.“ А ја чак и 
кад сам чувао сви ње, кра дом сам 
читао књи ге. Доно си ле ми те цури це 
из села. Кад дођем кући ја књи гу испод 
штри ко ва, па се опа шем, па пре ко тога 
стру ни цу на леђа са хле бом, сла ни ном 
и водом. Кад заи ђем, да ме нико од 
куће не види, а ја изва дим књи гу и 
читам. После те грд ње раз ред ног који 
је звао мога оца, иш’о сам у шко лу 
можда још неки дан. Стриц се дого во
рио са дирек то ром и док то ром да ми 
овај да папир на коме ће писа ти да 
нисам за шко лу. При пре мио је за сва
ког две литре раки је и пет сто дина ра. 
Није то онда било ни мало, каже деда 
Рада Шума рац који са сетом, поне ком 
сузом и дрх та вим гла сом при ча о 
дани ма кад је напу стио шко лу.

– Дођем ја у кућу са све до чан ством 
петог раз ре да, сав сре ћан, јер мислим 
да ће ме кад виде све до чан ство пусти
ти у шко лу. Била је сви њо ко ља и нека 
гужва у дво ри шту. Пока жем папир 
стри цу и добро се сећам се њего вих 
речи. Након „соч не“ псов ке он каза : 

„Па од ово га никад човек неће бити, 
опет је пре шао“. На почет ку шестог 
раз ре да сти гла је тре ћа опо ме на што 
не идем у шко лу и нешто се мора ло 
ура ди ти. Иде мо Бра та и ја док то ру, 
али иде мо пре ко башчи јер су они већ 
раз гла си ли да сам ја боле стан. И мене 
стриц саве ту је: „Пра ви се луд, глув и 
немој тамо да пра виш неку ште ту и 
нешто сру шиш. Што те пита ју не знаш“. 
Ушли ми код док то ра. Он са оним сте
то ско пом и белим ман ти лом мисли да 
сам ја глув, вал да му је тако стриц 
рекао. А ја иако сам сви њар одра стао 
на гло ги ња ма и трњи на ма, нисам се 
чове ку унео у лице, већ лепо сео на 
метар од њега. Каже он мени, тихо 
она ко: „Како се ти зовеш?“ Ја кад сам 
видео памет ног чове ка пред собом 
забо ра вим да сам и „луд и „глув“ и к’о 
из топа кажем  Шумар ски Радо слав. 
Пита док тор, који си раз ред и шта тамо 
учи те? А ја одго ва рам: „Пош’о сам 
шести а учи мо пред ме те срп ски, мате
ма ти ку, исто ри ју...“ „А шта учи те из 
исто ри је?“ пита он мене. „Па учи мо 
Ста ри век...и дога ђа је пре Хри ста и 
нове ере“, рекох. „А је л знаш како су 
се бро ја ле годи не пре нове ере?“ 
пита. „Знам  оно уна тра шке, па се 
сетим злат ног века Ати не до четри сто 
шес’ет и неке.“ „А је л’ знаш ко је био 
нај ве ћи грч ки говор ник?“, пита ме. А ја 
гле дам , каки је ово док тор кад ме 
само пита исто ри ју. Знам да није Дио
ген, он је био у буре ту, већ прво кажем: 
„Онај што је био мутав, имао је говор ну 
ману – Демо стен“. Док тор устао и гле
да. Ништа му није јасно. Ко вели, ко је 

овде од нас тро ји це луд. Иза ђем ја, 
каже ми стриц: „Иди исти оним башча
ма да те нико не види“. После чујем 
рекао док тор мом стри цу: „Шта ради те 
од тога деч ка, па он нити је луд, нити је 
глув“.“ „Шта ћу док то ре тре ба ми сви
њар, ди ја њега да пустим од куће да 
дере ципе ле а ‘вамо да пла ћа мо сви
ња ре. Нек’ се држи земље да га ветар 
не оду ва!“, одго во рио је. Нисам смео 
на шор међ’ децу. Чека ли су да ми 
пора сте коса и да се добро поде рем. 
Док то ру су обе ћа ли да ме два месе ца 
неће виде ти нико, ни сун це ни месец. 
И одох ја на мој салаш у коле бу од пру
ћа и сла ме… Нема више ни цури ца, ни 
мом чи ћа, ни фуд ба ла. Јед ном на том 
сала шу, натре сем сви ња ма гло ги ња и 
трњи на које сам и ја јео, сави јем један 
брест и сед нем. Кад на једа ред – сузе 
иду нао чи. Кажем себи: „Гото во је, са 
овим се ја морам поми ри ти.“ Једва 
сам чекао да поч нем да се бри јем да 
макар неде љом или суба том одем 
кући у село. Зами шљао сам као је 
неде љом у селу...Веруј те, кад се све га 
сетим, поне кад ми се запла че! 

Ова ко је деда Рада завр шио сво је 
кази ва ње о тешкој епи зо ди из сво је 
про шло сти. Као послу шно, чести то 
дете, сто ич ки је при хва тио суд би ну 
коју је без роп та ња изнео на сво јим 
леђи ма. Мно ге неправ де испра вље не 
су на живот ном путу дана шњег углед
ног пао ра, дома ћи на који се са сво јом 
супру гом изро дио два сина. Оду жио се 
сва кој оба ве зи, укљу чу ју ћи и ван ред ни 
завр ше так основ не шко ле.

Дејан Мостар лић

Дођем ја у кућу са све
до чан ством петог раз

ре да, сав сре ћан, јер 
мислим да ће ме кад 

виде све до чан ство 
пусти ти у шко лу. Била 

је сви њо ко ља и нека 
гужва у дво ри шту. 

Пока жем папир стри цу 
и добро се сећам се 

њего вих речи. Након 
„соч не“ псов ке он каза 

: „Па од ово га никад 
човек неће бити, опет 

је пре шао“

Деда Рада у свом „каби не ту“ вред но ради на писа њу ауто би о гра фи је
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Пре ми нуо је још један 
коле га нови нар. Од 
срца, и то у 59. годи ни 

живо та. Про сто ште та, али не 
бих да при чам кон крет но о 
њему. 

Наи ме, о већи ни лико ва 
попут њега после иде слич на 
при ча. Радио их је адре на лин, 
нису зна ли како да ста ну, у 
сва ком тре нут ку живо та има ли 
су свој послов ни мозак укљу
чен и сва кој ситу а ци ји тра жи
ли су угао за неки добар текст. 

Редак ци ја им је била прва 
поро ди ца, а кући су ишли код 
дру ге. Одмо ре су узи ма ли 
само када мора ју, а чак и 
током тих дана мно ги од њих 
су ради ли, да ли на новим 
при ча ма, да ли тако што шаљу 
меј ло ве редак ци ји, кон тро ли
шу рад листа, или су пак неу
мор но интер вју и са ли и истра
жи ва ли нека зани мљи ва лица. 
Никад им није било доста. 

Про шли би сва шта, а онда 
када зага зе ту педе се ту воле
ли би нека ко мало дру га чи је 
да живе, али про сто нису зна
ли како. Тела више нису била 
толи ко јака да издр же сме не 
од 14 часо ва, нити толи ке ско
ко ве адре на ли на и кор ти зо ла 
на днев ној бази, а ни цир ка ње 
којим би уми ри ва ли сво је 
можда не вију ге сигур но није 
пома га ло. 

И онда опет дође мо до тога 
да се поздра вља мо с неким ко 
је тако нагло оти шао. А није 
морао. 

Да ли је то вред но? Сил ни 
нов ци, успех широм земље и 
пре по зна ва ње твог име на (ако 
баш имаш сре ће, јер људе не 
инте ре су ју нови на ри)  да ли 
су вред ни живо та крат ког све
га 59 годи на? Наје жим се и кад 
поми слим коли ко моји роди те
љи има ју ...

Има ли су те нови на ри као 

оца или мај ку, као уред ни ка и 
шефа, савет ни ка и пси хо ло га, 
а за то вре ме могао си има ти 
топле загр ља је код куће и при
ча ње бај ки деци пред спа ва
ње. Да ли је вред но трке, 
фрке, збр ке, ако ти тај живот 
не про жи виш до свог неког, 
можда при род ни јег кра ја, него 
си и ту неде љу са поро ди цом 
про вео на брзи ну тру де ћи се 
да угла виш све ово про пу ште
но вре ме током рад не неде
ље, таман пред поче так нове? 

Да ли је то зато што нас уче 
да је посао сми сао живо та, 
новац поен та свег рада, а ако 
немаш нов ца на кра ју боље да 
се ниси ни поја вио на овом 
све ту? Или је зато што смо 
толи ко бесо муч но пуни себе 
да ни не поми шља мо да нам 
сва ког тре нут ка може доћи 
крај? 

Као неко ко је гле дао смр ти 
у лице могу искре но рећи да 

мени ништа од тога није вред
но. Када се јед ном суо чиш са 
нечим таквим, тешко је живе ти 
са тим тере том реал но сти да 
заи ста овај удах може да буде 
и послед њи. Тешко је поздра
вља ти се са поро ди цом и дра
гим људи ма сва ки пут она ко 
као да, ето, ако нам се нешто 
деси, бар смо се за крај загр
ли ли од срца. Нико ме тај терет 
не желим. 

Али сви ма желим да нека
да, само нека да, бар мало 
заста ну и запи та ју се: Да ми је 
оста ло још, ето, десет годи на 
живо та, да ли би ово било 
вред но? Брзо би вас одго вор 
вра тио на пра ви пут. 

ЛА Луна

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

Коли ко годи на живо та 
дајеш за успех? 

Има ли су те нови на ри као оца или мај ку, као уред ни ка и шефа, 
савет ни ка и пси хо ло га, а за то вре ме могао си има ти топле 
загр ља је код куће и при ча ње бај ки деци пред спа ва ње

ОДР ЖА НА СВЕ ЧА НА АКА ДЕ МИ ЈА „ВИДОВ ДАН – СРП СКИ ИСТОЧ НИК“

Емо тив не реак ци је публи ке
У уто рак 28. јуна одр жа на 

је све ча на ака де ми ја „Видов
дан – срп ски источ ник“ у 
Позо ри шту „Добри ца Милу
ти но вић“. У орга ни за ци ји 
Музе ја Сре ма овај сада већ 
тра ди ци о нал ни дога ђај, при
ву као је пажњу пошто ва ла ца 
етно музи ке, исто ри је и тра
ди ци је.

– Један број мојих при ја те
ља, енту зи ја ста, пре 18 годи
на је одлу чио да обе ле жа ва 
Видов дан на при го дан начин, 
али ово ће бити осми пут да 
орга ни зу је мо ака де ми ју ова
ко све ча но, у некој од јав них 
инсти ту ци ја, одно сно у позо
ри шту, рекао је Горан Вид 
Лакић, про грам ски уред ник 
дога ђа ја.

На самом почет ку све ча
не ака де ми је при сут ни ма се 
обра тио игу ман Сте фан Вуч
ко вић из мана сти ра Вели ка 
Реме та, а потом је о Видов
да ну гово рио про то на ме
сник Мило рад Голи јан. Сво је 
песме читао је Горан Ивић, 
књи жев ник из Сара је ва као и 
Горан Вид Лакић, про грам ски 

уред ник. Њима су се на вели
кој сце ни позо ри шта при кљу
чи ли током све ча не ака де ми
је и гуслар Вла до Руњо, хор 
„Ири да“, етно гру па „Огањ“, 
као и „Тро ме ђа бр. 1“ која је 
изве ла ојка ње. Изме ђу оста
лог, посе ти о ци су има ли 
при ли ку да виде и вите шке 
игре у извед би бео град ских 
„Белих орло ва“ и сли ке два 
умет ни ка Дами ра Сави ћа и 
Миро љу ба Вуји чи ћа. 

– Све ча на ака де ми ја 
„Видов дан – срп ски источ ник“ 
се орга ни зу је осам на ест годи
на и може мо сло бод но рећи, 
када јед на ака де ми ја сла ви 
пуно лет ство – има озбиљ
ну тра ди ци ју, а ми мора мо 
бити чува ри њене будућ но
сти. Музеј Сре ма две годи не 
подр жа ва орга ни за ци ју овог 
дога ђа ја и тру ди мо се да на 
нај бо љи могу ћи начин помог
не мо одр жа ва ње. Видов дан 

је један од нај зна чај ни јих срп
ских пра зни ка, иако је уре зао 
вели ки број ожи ља ка у наша 
срца, с дру ге стра не може мо 
рећи да сим бо ли зу је сло бо
ду, вите штво и јуна штво, изја
вио је Сте фан Вучић помоћ
ник дирек то ра Музе ја Сре ма. 

Гото во дво ча сов ни про
грам изма мио је емо ци је 
при сут них који су са вели ком 
пажњом пра ти ли овај про
грам. А. Плав шић

Детаљ са све ча не ака де ми је



30 6. JUL 2022.  M NOVINE ДРУШТВО

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АП ВОЈ ВО ДИ НА, ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА, ОП ШТИН СКА УПРА ВА
О де ље ње за ур ба ни зам, комуналнoстамбенe по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не
За вод ни број: 50164/2022IV02
Да на 06.07.2022.го ди не
Ца ра Ду ша на број 1
Ин ђи ја
Тел. 022/561322 

Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не 
Ин ђи ја, у скла ду са чла ном 20. став 1. и 3. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, 
број 135/04 и 36/09), чла ном 2. и 3. Пра вил ни ка о по ступ ку јав ног уви да, пре зен та ци ји и јав ној рас па ра ви о сту ди ји о 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 69/05) и чла ном 66. За ко на о оп штем управ ном 
по ступ ку ( ‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 18/16 и 95/18  ау тен тич но ту ма че ње ) да је сле де ће: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
Оба ве шта ва мо вас да је под нет зах тев за да ва ње 

са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре
ди ну за ба зну ста ни цу мо бил не те ле фо ни је „Чор та
нов ци 3“ – СМУ163 СМЛ163 СМО163 на ка та стар ској 
пар це ли број 32/144 КО Чор та нов ци, у Ули ци Ва се Ви ји
но ви ћа број 8,  на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја, oд стра не 
но си о ца про јек та „Те ле ком Ср би ја“ а.д. из Бе о гра да , 
Та ков ска ули ца број 2.

Са гла сно чла ну 20. став 1. и 2. За ко на о про це ни ути ца
ја на жи вот ну сре ди ну (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 
135/04 и 36/09), овај ор ган обез бе ди ће ће ЈАВ НИ УВИД у 
пред мет ну сту ди ју о про це ни ути ца ја у про сто ри ја ма Оде
ље ња за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и 
за шти ту жи вот не сре ди не, Ца ра Ду ша на број 1, у пе ри о ду 
од 06.07.2022. го ди не до 26.07.2022. го ди не. За ин те ре со
ва на јав ност мо же да из вр ши увид у са др жи ну на ве де не 

сту ди је и до ста ви сво ја ми шље ња за вре ме тра ја ња јав
ног уви да у пи сме ном об ли ку над ле жном ор га ну.

Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну се мо же 
пре гле да ти и на зва нич ном сај ту Оп шти не Ин ђи ја – www.
in dji ja.rs   – у де лу Јав ни уви ди.

ЈАВ НА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА И ЈАВ НА РАС ПРА ВА о под не
тој сту ди ји о про це ни ути ца ја би ће одр жа на у кон фе рен
циј ској са ли Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја, Ин ђи ја, Ца ра 
Ду ша на број 1, да на 27.07.2022. го ди не, са по чет ком у 
1300 ча со ва.

У јав ној пре зен та ци ји и јав ној рас пра ви о пред мет ној 
сту ди ји о про це ни ути ца ја, са гла сно чла ну 20. став 4. 
За ко на о про це ни ути ца ја, уче ство ва ће но си лац про јек та 
и об ра ђи вач сту ди је.

Оде ље ње за ур ба ни зам, 
ко му нал но стам бе не по сло ве

 и за шти ту жи вот не сре ди не

Пета мани фе ста ци ја „Ser bische kul tur ta
ge – Срп ски дани кул ту ре“ у Бечу у орга ни
за ци ји Inte gra ti ons – und Kul tur ve rein Fokus 
 Wien, који води Весна Јова но вић Клин
гер, одр жа ни су од 27. јуна до 2. јула. На 
завр шној све ча но сти која је 2. јула одр жа
на у Хра му Рође ња Пре све те Бого ро ди це 
у Бечу, у окви ру про јек та пер фор ман са 
„Сильные женщины любовью вещают  
Моћ не жене љуба вљу збо ре“, пред ста
вље на је исто и ме на књи га књи жев ни це 
Мир ја не Мар ко вић из Срем ске Митро ви це. 
Пред беч ком публи ком Мир ја на Мар ко вић 
и књи жев ни ца Јасна Арба нас су пред ста
ви ле бре ви јар пое зи је о истак ну тим жена
ма срп ске исто ри је, умет но сти и кул ту ре 
под се ћа ју ћи какав су допри нос оне дале  
срп ском роду. Све то је изве де но уз музич
ки наступ Етно гру пе „Храм“ из Лаћар ка 
коју води све ште ник Бра ни слав Дивљак. 
Етно гру па „Храм“ коју су пред ста вља ли 
Деја на Штр бач ки, Нико ли на Јован че вић, 
Јова на Брзак и Ана ста си ја Ради шић је 
зади ви ла беч ку публи ку сво јим изво ђе њем 
духов не и етно музи ке и кости ми ма чију 
изра ду је помо гао Дра ган Бабић, (школ ски 
друг Мир ја не Мар ко вић) који живи и ради 
у Бечу, али не забо ра вља свој Лаћа рак у 
којем је живео и завр шио основ ну шко лу и 
увек кад је у при ли ци пру жа хума ни тар ну 
помоћ и даје подр шку напрет ку кул ту ре. 

Петар Пан тић ста ре ши на Хра ма Пре
све те Бого ро ди це, задо во љан насту пом 
гости ју из мати це, иста као је да су ова кве 
мани фе ста ци је  бого у год но дело. Он је 
нагла сио да спо на дија спо ре и мати це 
даје под стрек очу ва њу срп ског јези ка и 
срп ске кул ту ре које је сада шњим гене ра

ци ја ма оста вље но у насле ђе.
Мир ја на Мар ко вић је изра зи ла задо

вољ ство што је са Етно гру па „Храм“, која 
је сјај но изве ла духов ну и етно музи ку и 
књи жев ни ца Јасна Арба нас, са про сла
вље ним ора тор ским вешти на ма, дала 
допри нос мани фе ста ци ји Срп ски дани кул
ту ре у Бечу. 

– Ово је била при ли ка да срет не мо дра
ге при ја те ље писце, Неве ну Џају, Зори цу 
Митић, Дра га на Пери ши ћа и Ната шу Пај
ко вић који ства ра ју и живе у Бечу и који су 
се сво јом пое зи јом пред ста ви ли на завр
шној све ча но сти.  Дра го це на је била и 
посе та библи о те ци „Мина Кара џић“ коју 
води књи жев ни ца и про фе сор Све тла на 

Матић, а посеб на част ми је била што сам 
књи гу „Моћ не жене љуба вљу збо ре“ даро
ва ла Њего вом Пре о све штен ству вла ди ци 
Андре ју Чилер џи ћу чија пору ка „Чувај те 
сво је мај ке“ је нај ве ли чан стве ни ји ама нет 
свих нас, иста кла је књи жев ни ца Мир ја на 
Мар ко вић.

Орга ни за то ри мани фе ста ци је су Мир ја
ни Мар ко вић уру чи ли пла ке ту удру же ња и 
захвал ни цу за изу зет ну сарад њу и допри
нос срп ској кул ту ри дија спо ре у Бечу. 
Удру же ње Фокус је орга ни зо ва ло неко ли ко 
про мо ци ја књи га и госто ва ња књи жев ни це 
Мир ја не Мар ко вић, која је уче ство ва ла и 
на првој мани фе ста ци ји Срп ски дани кул
ту ре 2015. годи не. М. Н.

МИТРО ВА ЧА НИ И ЛАЋАР ЦИ НА СРП СКИМ ДАНИ МА КУЛ ТУ РЕ У БЕЧУ

Сна га пое зи је и музи ке

Уче сни ци мани фе ста ци је Срп ски дани кул ту ре у Бечу:
Дра ган Бабић, Етно гру па „Храм“, Мир ја на Мар ко вић и Јасна Арба нас
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Пред сед ник Репу бли ке Срби је Алек
сан дар Вучић, на при год ној све ча но сти 
одр жа ној у Пала ти „Срби ја“ 28. јуна уру
чио је Видов дан ска одли ко ва ња. Међу 
добит ни ци ма одли ко ва ња био је Фуд бал
ски клуб „Рад нич ки“ из Срем ске Митро
ви це пово дом 100 годи на посто ја ња и 
успе шног рада.

Митро вач ки прво ли гаш одли ко ван је 
орде ном Кара ђор ђе ве зве зде тре ћег сте
пе на. При зна ње у име клу ба при мио је 
спорт ски дирек тор Дра ган Деспо то вић.

– Видов дан ско одли ко ва ње које је 
пред сед ник Вучић уру чио “Рад нич ком” је 
само још један доказ и потвр да озбиљ ног 
и успе шног рада. Кара ђор ђе ва зве зда 
је нај ви ше при зна ње доде ље но клу бу 
током 100 годи на дуге исто ри је, међу тим 
искре но веру јем да није послед ње и да 
нас чека још пуно успе ха у будућ но сти, 
крат ко је рекао Деспо то вић.

Извор ФК „Рад нич ки“

ПОРАЗ „ИНЂИ ЈЕ“ У ПРВОЈ ПРИ ПРЕМ НОЈ УТАК МИ ЦИ

Киша голо ва у Кући фуд ба ла
ОФК „Вршац“ – ФК „Инђи ја“ 3: 2 (2: 1)

ОФК „Вршац“: Мар ко вић, Петрић, 
Пајо вић, Нико лић, Митић, Тер зић, Бра у
но вић, Грек, Павлов, Пара ђи на, Кади је
вић. Игра ли су још: Мажић, Бла го је вић, 
Делић, Вујић, Стој ко вић, Илић, Ивић, 
Гла ви на, Ради са вље вић. Тре нер: Ненад 
Мија и ло вић

ФК „Инђи ја“: Чупић, Д. Кукољ, Рађен, 
Ђоко вић, Срби је нац, Сто ја но вић, Десан
чић, Алек сић, Радо са вље вић, Ђурић, 
Ракић. Игра ли су још: Рнић, Тасић, И. 
Недељ ко вић, Ђурич ко вић, Милу но вић, 
Јова но вић, Вуко вић, Кекић, Н. Недељ
ко вић, Јањић, Гаји ло вић, Кова че вић. 
Кукољ, Спа сић, Вук че вић, Yаffа, Ђокић. 
Тре нер: Јован Голић

Киша голо ва виђе на је у првој при прем
ној утак ми ци коју су инђиј ски „зеле но
бели“ оди гра ли про тив еки пе из Вршца 
на тере ну у Кући фуд ба ла у Ста рој Пазо
ви у окви ру прве при прем не утак ми це. 

Нови струч ни штаб инђиј ског прво ли га
ша имао је на рас по ла га њу вели ки број 
игра ча, а мину та жу су рав но мер но рас
по ре ди ли.

Врша ни су први гол пости гли већ на 
почет ку сусре та када је након пре кр ша
ја јед ног од игра ча „зеле нобелих“ суди
ја пока зао на белу тач ку. Са исте је био 
пре ци зан Укра ји нац Јев ге ниј Грек пре ва
рив ши Чупи ћа за 1: 0. Инђиј ча ни су успе
ли да изјед на че само два мину та касни је. 
Десан чић је први напад „Инђи је“ пре тво

рио у гол шутем иско са са десне стра не 
напа да свог тима, 1:1. Крај првог полу
вре ме на завр шен је голом Бра у но ви ћа 
за вођ ство еки пе из Вршца од 2:1. 

У дру гом делу при прем не утак ми це у 
Кући фуд ба ла виђе на су још два гола. 
Изјед на чи ли су Инђиј ча ни пре ко Спа си
ћа који је шути рао са око 16. мета ра од 
гола Мажи ћа за 2: 2. Минут касни је нови 
гол који је и одлу чио побед ни ка меча. 
Стре лац је био Вујић у 75. мину ту за 
конач них 3: 2. М. Ђ.

Већ у првим дани ма при пре ма за 
пред сто је ћу сезо ну у Првој лиги Срби
је, редо ве ФК „Инђи ја“, у јед ном дану, 
поја ча ла су тро ји ца игра ча. У пита њу су 
мла ди гол ман Лука Тасић који дола зи 
из субо тич ког „Спар та ка“. Тасић је био 
стан дард ни члан омла дин ске еки пе. 
Напад „зеле нобелих“ је поја чао Сла
ви ша Сто ја но вић који има бога то иску
ство иза себе, док се после две годи не 
у клуб вра тио Милан Јањић који дола зи 
из „Будућ но сти“ из Доба но ва ца.

Прва поја ча ња ФК „Инђи ја“ пред сусрет са ОФК „Вршац“

ПРЕД СЕД НИК СРБИ ЈЕ АЛЕК СА НА ДАР ВУЧИЋ ОДЛИ КО ВАО КЛУБ ИЗ СРЕМ СКЕ 
МИТРО ВИ ЦЕ

Видов дан ско одли ко ва ње
за ФК „Рад нич ки“ 

Све тла на Мило ва но вић и Васиљ Шево са спорт ским
дирек то ром „Рад нич ког“ и вред ним одли ко ва њем
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ФУД БАЛ СКИ КЛУ БО ВИ СА ШИРЕГ ПОД РУЧ ЈА СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ СТАР ТУ ЈУ СА 
ПРИ ПРЕ МА МА ЗА НАРЕД НУ СЕЗО НУ

Нови планови и ослонац
на играче из „сопственог погона“

Пре непу них месец дана завр ше но 
је так ми че ње у Срем ској фуд бал ској 
лиги а почет ком јула већ почи њу при
пре ме за наред ну сезо ну. Фуд бал ски 
клу бо ви из места са под руч ја Срем ске 
Митро ви це, ФК „Под ри ње“ из Мачван
ске Митро ви це, ФК „Борац“ из Мар

ти на ца и ФК „Фру шко го рац“ из Ман
ђе ло са про те кле сезо не нису били у 
кон ку рен ци ји за нај ви ши пла сман али 
су задр жа ли ста би лан ста тус у окру
жној фуд бал ској лиги. Фуд ба ле ри 
кузмин ског „Гра ни ча ра“ као дру го пла
си ра ни у Међу оп штин ској лиги  Запад 

нису успе ли да у бараж утак ми ци са 
„Шума ром из Ога ра избо ре ста тус 
пето ли га ша, па ће еки пе из Мачван
ске Митро ви це, Мар ти на ца и Ман ђе
ло са наста ви ти срем ско ли га шко фуд
бал ско так ми че ње. У наред ној сезо ни 
при кљу чи ће им се еки па „Будућ но сти“ 

Резул тат вре дан пажње про те кле 
сезо не забе ле жи ла је еки па „Бор ца“ из 
Раден ко ви ћа која је у финал ној плеј
оф утак ми ци са исто и ме ним клу бом 
из Вели ких Ради на ца три јум фо ва ла 
у Град ској фуд бал ској лиги Срем ске 
Митро ви це па је после више од три де
сет годи на као нај бо љи тим ушла у виши 
так ми чар ски ранг, Међу оп штин ску лигу 
Срем – Запад. Овде ће им поред оста
лих клу бо ва са под руч ја Руме и Шида, 
про тив ни ци бити и клу бо ви са срем
ско ми тро вач ке тери то ри је из Ноћа ја, 
Кузми на, Срем ске Раче, Рав ња и Беше

но ва. Пред сед ник клу ба Дане Ста нић 
твр ди да је овај успех резул тат чиње
ни це да су упра ва и игра чи уз подр шку 
Месне зајед ни це и локал не само у пра
ве послед њих годи ну дана „диса ли као 
један“ и покре ну ли нову лепу спорт ску 
при чу у свом селу. 

–За нас је бит но да сви игра чи у тиму 
оста ју и да ћемо поку ша ти да се поја ча
мо за наред но првен ство. Има мо доста 
дома ћих игра ча и фуд ба ле ра из окол
них села које тако ђе сма тра мо сво јим 
игра чи ма. Жели мо да подиг не мо ниво 
фуд ба ла у Раден ко ви ћу, тако да ћемо 

ради ти на успо ста вља њу мла ђих кате
го ри ја које су нам потреб не за будућ
ност овог спор та у нашем селу. Ина че, 
ради мо на побољ ша ва њу усло ва за 
тре нин ге и утак ми це. Тре нут но зида мо 
свла чи о ни це и изво ди мо дру ге нео п ход
не радо ве. Мислим да смо мало ожи ве
ли село у фуд бал ском и спорт ском сми
слу. У сло зи и зајед ни штву ради мо на 
побољ ша њу играч ког кадра и жели мо 
да оста не мо у овом вишем нивоу так ми
че ња, рекао је пред сед ник Ста нић који 
је за сре ди ну јула наја вио поче так при
пре ма тима из Раден ко ви ћа.

У „Бор цу“ из Раден ко ви ћа желе наста вак успе шних изда ња

Што се тиче пла но ва за сле де ћу сезо ну, став људи који воде клуб је да се еки па 
„осве жи“ мла дим игра чи ма, тако да се уз неко ли ко иску сни јих игра ча оства ри што 
виши пла сман и да се афир ми шу мла ди игра чи, рекао је тре нер „Подриња“ Неђо 
Вуко вић

Први тим Фрушкогорца из Манђелоса у сезони 2021/2022.
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из Сала ша Ноћај ског која је испа ла из 
Вој во ђан ске лиге – Југ, где је зајед но 
са „Хај ду ком“ из Диво ша пред ста вља
ла клу бо ве са под руч ја Гра да Срем ске 
Митро ви це.

Еки па „Под ри ња“ оства ри ла је 
конач ни првен стве ни пла сман на сед
му пози ци ју, оства рив ши под јед нак 
број од два на ест побе да и пора за. 
Неђо Вуко вић, шеф струч ног шта
ба који је Мачва не пре у зео пред крај 
првен ства сма тра да је њего ва еки па 
могла до боље пози ци је и наја вљу
је бор бу за добре резул та те, пра ће не 
афир ма ци јом мла дих игра ча.

– Без обзи ра што сам пре у зео еки
пу послед њих месец дана, мислим да 
је еки па „Под ри ња“ могла и мора ла 
оди гра ти зна чај ни ју уло гу у про шлом 
првен ству када се има у виду ква ли
тет еки пе као и самих поје ди на ца. 
С обзи ром на прет ход но наве де но, 
оства ре ни пла сман на сед мо место не 
би тре ба ло да је меро да ван. Што се 
тиче пла но ва за сле де ћу сезо ну, став 
људи који воде клуб је да се еки па 
„осве жи“ мла дим игра чи ма, тако да се 
уз неко ли ко иску сни јих игра ча оства
ри што виши пла сман и да се афир
ми шу мла ди игра чи. Уз при пре ме које 
су зака за не за 10. јул, пла ни ра не су 
и кон трол не утак ми це кроз одр жа ва
ње тра ди ци о нал ног тур ни ра у Рав њу 
и сусре те са „Сло бо дом“ из Доњег 
Товар ни ка, „Сло гом“ из Ерде ви ка и 
„Рад нич ким“ из Шида. Кроз наве де не 
утак ми це виде ће се коли ко нова еки па 
„Под ри ња“ може, рекао је за „Митро
вач ке нови не“ тре нер Вуко вић.

Фуд ба ле ри мар ти нач ког „Бор ца“ 
доче ка ли су крај про шле сезо не у сре
ди шњем делу табе ле, на деве тој пози
ци ји.

–Ми смо у прин ци пу задо вољ ни 
про шлом сезо ном јер нисмо ишли 
на висок пла сман. У сва кој полу се зо
ни узе ли смо по два де сет бодо ва. За 
нас је нај бит ни је да смо афир ми са ли 
сво ја три  чети ри дете та, попут Уро
ша Жуни ћа, кадет ског игра ча 2005. 
годи шта који је играо у првом тиму и 
Нема ње Божи ћа, фуд ба ле ра 2003. 
годи шта, који је већ стан дард ни прво
ти мац на месту што пе ра. У овој гру пи 
си још Игор Матић и Мар ко Лалић и 
Сте ва Панић. Оба наша гол ма на тима 
 Међе до вић и Андрић тако ђе су из 
Мар ти на ца. Има мо чак седам  осам 
фуд ба ле ра из соп стве ног фуд бал ског 
пого на. При пре ме за насту па ју ћу сезо
ну поче ће мо 7. или 8. јула, каже тре
нер „Бор ца“ Дар ко Гаври ло вић који не 
оче ку је вели ка поја ча ња, сма тра ју ћи 
да би вели ка ствар била ако би еки
па оста ла у истом саста ву, прем да су 
неки игра чи наја ви ли завр ше так кари
је ре а поје ди ни би могли про ме ни ти 
сре ди ну.

Фуд бал ски клуб „Фру шко го рац“ 
завр шио је так ми че ње у Срем ској 
лиги на два на е стој пози ци ји са десет 
побе да, седам нере ше них резул та
та и три на ест пора за. У лет њој пау зи 
дошло је до про ме не у струч ном шта

бу па је на клу пи иску сни Мита Нин
ко вић са амби ци јом да, осла ња ју ћи се 
на соп стве ни игра чи погон уна пре ди 
игру сво је еки пе како би задр жа ла ста
би лан лига шки ста тус или оства ри ла 
неки бољи пла сман. Тре нер Нин ко вић 
ујед но је и коор ди на тор свих селек ци ја 
овог клу ба. При пре ме Ман ђе ло ша на 
почи њу 9. јула.

–Сма трам да је нај ве ће поја ча ње 
клу ба чиње ни ца да су сви игра чи из 
про шлог првен ства оста ли у клу бу. 
„Фру шко го рац“ је један од рет ких клу
бо ва у срем ско ми тро вач ком саве зу 
који углав ном игра са игра чи ма који су 
рође ни или живе у Ман ђе ло су. Каде ти 
клу ба су осво ји ли прво место у квла и
тет ној лиги под руч ја Сре ма, па ће се из 
овог пого на три до пет игра ча при кљу
чи ти првом тиму, што ће бити озбиљ
но осве же ње у раду клу ба. Ради ће мо 
у финим усло ви ма јер клуб завр ша ва 
изград њу три би на са 150200 места за 
седе ње а пошто већ има мо рефлек то
ре може мо и ноћу да тре ни ра мо. Тако
ђе има мо и чети ри тре не ра који ма ћу 
ја бити шеф и зајед но ћемо ради ти 
на поја ча њи ма са циљем да Ман ђе
лос буде сигу ран у овој лиги и да не 
дође у зону да се бори за опста нак. 
Има ће мо 24 игра ча од којих је нај ве
ћи број из Ман ђе ло са. Међу њима је 
сва ка ко воде ћи Ристић који је носио 
боје митро вач ког „Рад нич ког“ и дру
гих клу бо ва. Можда ћемо кре ну ти у 
потра гу за јед ним шпиц игра чем, јер 
је клуб на овој пози ци ји у про шлом 
првен ству био мало „тањи“. Има мо 
неко ли ко жеља а наред них дана ћемо 
виде ти да ли ће доћи до реа ли за ци је. 
Пона вљам, усло ви за рад су одлич ни, 
има мо доста сво јих игра ча из чети ри 
узра сна пого на  петли ћа, пио ни ра, 
каде та и сени о ра. Заи ста је рет ко је 
да јед но мало фру шко гор ском место 
даје толи ко соп стве них игра ча. Сва ка
ко ћемо саче ка ти тален то ва ну гене ра
ци ју која је била прва у сво јој кадет
ској лиги и на коју озбиљ но рачу на мо. 
Мора се озбиљ но ради ти и тре ни ра ти 
да би се одр жао тај кон ти ну и тет у лиги 
и ако је могу ће, да се вре ме ном оства
ри и неки бољи пла сман  што да не. 
Сма трам да има мо усло ве и игра че 
да оди гра мо јед ну ква ли тет ну сезо ну, 
закљу чио је тре нер Нин ко вић.

Пред сед ник Фуд бал ског клу ба 
„Будућ ност“ из Сала ша Ноћај ског 
Мар ко Симић кон ста ту је да је њего
ва еки па као нај мла ђа у Вој во ђан ској 
лиги испа ла у нижи ранг, пла ћа ју ћи 
данак неис ку ству и вели ком бро ју мла
дих игра ча.

– Оче ку је мо да се наред не сезо
не еки па ста би ли зу је и да буде јед на 
од стан дард них еки па Срем ске лиге. 
Тре нут но реша ва мо кадров ска и нека 
дру га пита ња веза не овај клуб а потом 
би тре ба ло да се усред сре ди мо на 
то да ство ри мо добру еки пу која би 
оства ри ла што бољи пла сман  а што 
да не и да се вра ти мо у Вој во ђан ску 
лигу, каже пред се ник клу ба из Сала ша 
Ноћај ског. Дејан Мостра лић

За нас је нај бит ни је да смо 
афир ми са ли сво ја три  

чети ри дете та, попут Уро
ша Жуни ћа и Нема ње 

Божи ћа. У овој гру пи си 
још Игор Матић и Мар ко 

Лалић и Сте ва Панић. Оба 
наша гол ма на тима  Међе
до вић и Андрић тако ђе су 

из Мар ти на ца, истиче 
Дарко Гавриловић, тренер 

мартиначког „Борца“

Има ће мо 24 игра ча од 
којих је нај ве ћи број из 

Ман ђе ло са. Међу њима је 
сва ка ко воде ћи Ристић 

који је носио боје митро
вач ког „Рад нич ког“ и дру
гих клу бо ва. Можда ћемо 
кре ну ти у потра гу за јед
ним шпиц игра чем, јер је 
клуб на овој пози ци ји у 
про шлом првен ству био 
мало „тањи“, каже Мита 

Нинковић, тренер 
„Фрушкогорца“ из 

Манђелоса

Пред сед ник Фуд бал ског 
клу ба „Будућ ност“ из 

Сала ша Ноћај ског Мар ко 
Симић кон ста ту је да је 

њего ва еки па као нај мла
ђа у Вој во ђан ској лиги 

испа ла у нижи ранг, пла ћа
ју ћи данак неис ку ству и 
вели ком бро ју мла дих 

игра ча

За нас је бит но да сви 
игра чи у тиму оста ју и да 
ћемо поку ша ти да се поја

ча мо за наред но првен
ство. Има мо доста дома
ћих игра ча и фуд ба ле ра 

из окол них села које тако
ђе сма тра мо сво јим игра
чи ма. Жели мо да подиг не
мо ниво фуд ба ла у Раден

ко ви ћу, рекао је Дане 
Станић председник клуба 
„Борац“ из Раденковића
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Давид Пер ко вић осво јио брон зу

АК „СИР МИ УМ“

Пио ни ри ма пет 
атлет ских меда ља

Про те клог викен да у Срем ској Митро
ви ци на атлет ском ста ди о ну одр жа но је 
Првен ство Срби је за пио ни ре и пио нир ке 
у орга ни за ци ји Срп ског атлет ског саве за и 
Атлет ског клу ба „Сир ми ум“. Уз тра ди ци о
нал но добру орга ни за ци ју, у нај ја чој кон ку
рен ци ји деча ка и девој чи ца мла ђих од 16 
годи на, атле ти ча ри „Сир ми у ма“ осво ји ли 
су пет меда ља. Стра хи ња Чикић је осво јио 
сре бро у трка ма на 300м и 300м пре по не, 
Сте фан Ђонић брон зу у дисци пли ни 100м 
пре по не, а Мар ко Лазић брон зу у ско ку у 
вис. При јат но изне на ђе ње и зао кру же ни 
пози тив ни ути сак при ре ди ла је шта фе та 
пио ни ра 100200300400м као послед ња 
дисци пли на цело куп ног так ми че ња осва ја
њем брон за не меда ље, а састав су чини
ли Лука Крње вић, Мар ко Лазић, Сте фан 
Ђонић и Стра хи ња Чикић. Лука Пре ка јац је 
зама ло остао без меда ље осво јив ши четвр
то место у баца њу диска.

Тре не ри Горан Павло вић и Сло бо дан 
Маца но вић напо ми њу да су задо вољ ни 
како орга ни за ци јом тако и успе хом, одно
сно оства ре ним резул та ти ма. Д. М.

АК „СРЕМ“

Ива Бежа но вић 
обо ри ла лич ни 
рекорд

Атле ти ча ри АК „Срем“ осво ји ли су на 
првен ству Срби је за ста ри је пио ни ре про
шлог викен да  две меда ље, јед ну сре бр ну 
и јед ну брон за ну.

Ива Бежа но вић је поста ла вице шам пи
он ка у дисци пли ни скок у вис  обо рив ши 
свој лич ни рекорд за 6 цен ти ме та ра. Она је 
ско ком од 1,64 м дошла до дру ге пози ци је, 
истом виси ном као и прво пла си ра на Ковр

ли ја Ана из земун ске „Мла до сти“ али уз 
већи број поку ша ја. Ива је неко ли ко пута на 
доса да шњим так ми че њи ма наго ве шта ва ла 
да може пре ко њеног доса да шњег рекор
да  и на нај бит ни јем так ми че њу ове годи не 
то се и потвр ди ло. Непо сред но пре ско ка у 
вис так ми чи ла се у баца њу копља (400 г) и 
била четвр то пла си ра на са 33,91м.

Давид Пер ко вић је у дисци пли ни баца
ње кла ди ва (4 кг) осво јио брон за ну меда
љу резул та том 30,59 м.  Потом је насту пио 
у дисци пли не баца ње диска (1кг) и био 
пето пла си ра ни са 30,25 м. Давид је млад 
и неис ку сан атле ти чар, тек сту па на атлет
ску сце ну, а ово може бити леп мотив да се 
озбиљ ни је посве ти свом атлет ском раз во ју.

Ово так ми че ње је било масов но, уче
ство ва ли су само они нај бо љи из Срби
је, било је потреб но упа сти у кво те које 
су рани је про пи са не па се сва ко фина ле, 
одно сно пла сман до осмог места може сма
тра ти добрим.

Четвр ти у баца њу копља (600 г) био 
Лазар Ђако вић  са 40,34 м, пета у истој 
дисци пли ни али за девој чи це (копље 400г) 
била је Ката ри на Шко рић са 31,01м.

Шесто место у ско ку у даљ осво ји ла је 
Тео до ра Чонић са 5,22 м док је шта фе
та девој чи ца 100200300400 мета ра у 
саста ву Шко рић, Бежа но вић, Мак си мо вић 
и Чонић била тако ђе шеста резул та том 
2:29:33.

Сед ма места осво ји ли су Тара Жарић 
у трци на 1500 м (5:24:55), Михај ло Вук 
Комле нић на 2000м са новим лич ним 
рекор дом (6:51:05) и шта фе та девој чи ца 4 
x 100м. Извор АК Срем

ХУМА НИ ТАР НИ ТУР НИР У РУМИ

„Трој ка из бло ка“ за 
поро ди цу Субо тић

„Трој ка из бло ка“ је хума ни тар ни тур нир 
у брзом шути ра њу трој ки који је 2. јула одр
жан на тере ни ма код Дома здра вља у Руми, 
у орга ни за ци ји хума ни тар не орга ни за ци је 
„Срби за Србе“. Овај тур нир у Руми је одр
жан са циљем да се при ку пе сред ства за 
помоћ соци јал но угро же ној поро ди ци Субо
тић из Шатри на ца.

Роди те љи Биља на и Бран ко Субо тић има
ју два сина Или ју, ста рог шест годи на и тро
го ди шњег Михај ла, као и кћер ку Еле ну која 
има седам годи на и која је рође на са тумо
ром на мозгу. Тумор се про ши рио и на кич му, 
а мала Еле на је послед њи пут опе ри са на у 
јану а ру. Поро ди ца Субо тић уско ро оче ку је и 
сво је четвр то дете. За ову поро ди цу при ку
пље но је, од спон зо ра, као и дру гих мањих 
дога ђа ја до сада орга ни зо ва них, 520.360 
дина ра. Ова цифра није конач на, буду ћи да 
ће до кра ја годи не бити још деша ва ња и при
ли ке да се при ку пе додат на нов ча на сред
ства за Субо ти ће.

Про је кат „Трој ка из бло ка“ је спорт ско  
хума ни тар ни дога ђај који за циљ има при ку
пља ње сред ста ва за помоћ соци јал но угро
же ним поро ди ца ма са више деце. Про је кат 
се спро во ди кроз спорт ске мани фе ста ци је 
брзог шути ра ња трој ки у Срби ји, Репу бли ци 
Срп ској, Црној Гори и широм све та, на који
ма се оку пља ју мла ди људи, позна те лич но
сти из спор та, кул ту ре и музи ке, као и вели ки 
број спон зо ра и добро тво ра који финан сиј
ски подр жа ва ју ове хума не циље ве.

Чиње ни ца је да вели ки број деце из 
вишеч ла них поро ди ца живи у тешким мате
ри јал ним усло ви ма у који ма оску де ва ју у нај
о снов ни јим живот ним потре ба ма. При ли ком 
оби ла ска тере на, дошло се до пода та ка да 

те поро ди це и деца живе, углав ном, у рурал
ним сре ди на ма, без еле мен тар них усло ва 
за један досто јан ствен живот. Саку пље ним 
сред стви ма овим поро ди ца ма су изгра ђе не 
и опре мље не куће, купље на бела тех ни ка, 
дома ће живо ти ње, пла сте ни ци и пољо при
вред на меха ни за ци ја  већ зави сно шта је 
којој поро ди ци тре ба ло.

Дуго роч ни план акци је „Трој ка из бло ка“ 
је да се у наред них 20 годи на моти ви ше и 
укљу чи пре ко 100.000 мла дих људи, како 
би кроз уче шће у спорт ско  хума ни тар ним 
мани фе ста ци ја ма обез бе ди ли усло ве за 
без бри жно одра ста ње и срећ но детињ ство 
деци из нај у гро же ни јих поро ди ца. С. Џ.

ФК „ЖЕЉЕ ЗНИ ЧАР“ ИНЂИ ЈА

При пре ме
почи њу 11. јула

Фуд ба ле ри инђиј ског „Желе зни ча ра“ нису 
успе ли да се пла си ра ју у виши ранг так ми че
ња ни након оди гра не две бараж утак ми це. 
Уме сто „пла вобелих“ у Вој во ђан ску лигу – 
Југ оти шао је „Шај каш“ из Кови ља. 

Како је иста као Огњен Бан ду ла ја, пред
сед ник Фуд бал ског клу ба „Желе зни чар“ про
пу сти ли су две шан се а сезо ну, која је сада 
иза њих, оце нио је као неу спе шну. 

– Про шле годи не, 12. јула, када смо се 
оку пи ли, као при мар ни циљ поста вљен је 
пла сман у виши ранг. До њега нисмо дошли 
спле том разних окол но сти. Али, оста је чиње
ни ца да је клуб осво јио рекор дан број бодо
ва, рекао је Бан ду ла ја.

Он је додао да су у про лећ ном делу сезо не 
оства ри ли чак 14 побе да.

– Дожи ве ли смо само један пораз, кући 
од рум ског Сло ве на, који био кобан за нас. 
После тог кола, могу рећи да су ства ри иза
шле из окви ра спорт ског али ја сам поно сан 
на игра че који су се про фе си о нал но пона ша
ли током целе сезо не, па и у нај те жим тре ну
ци ма, нагла сио је Бан ду ла ја.

Бан ду ла ја је додао да је ФК „Желе зни чар“ 
орга ни за ци о но изра стао у озби љан клуб, 
који је поста вио висо ке стан дар де и да ће 
тако наста ви ти и у сле де ћој сезо ни. Тако
ђе, клуб је након две и по годи не пре ки нуо 
сарад њу са шефом струч ног шта ба Деа ном 
Ката ри ћем и њего вим помоћ ни ком Нико лом 
Кова че ви ћем.

– У пита њу су два про фе си о нал ца, пре 
све га, обра зо ва ни и добри људи за које смо 
сигур ни да је озбиљ на пер спек ти ва испред 
њих. Избор новог шефа струч ног шта ба 
зави си ће у мно го ме од ран га так ми че ња у 
којем ће „Желе зни чар“ сле де ће јесе ни игра
ти, иста као је пред сед ник ФК „Желе зни чар“ 
и додао да ће јав ност бити при јат но изне на
ђе на и наја вио поче так при пре ма за 11. јул. 

М. Ђ.

Трој ка из бло ка

Пио нир ска шта фе та „Сир ми у ма“
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Гво зде на за ве са и ег зо дус 
са Ма лог Ка ле мег да на

Про шле не де ље је би ло ре чи о фуд
бал ским тран сфе ри ма ко ји нам 
рас пи ру ју ма шту у ове вре ле лет

ње да не, ка да и не ма бог зна ка квих 
спорт ских де ша ва ња на ви ди ку. На ре ду 
је ре тро спек ти ва ко шар ка шке сце не, ко ја 
не за о ста је мно го за фуд бал ском.

У НБА ли ги је кре ну ло ђо ра ње. Гла си
на и по лу тач них ин фор ма ци ја је то ли ко 
мно го, да чо ве ка за бо ли мо зак са мо 
чи та ју ћи днев ни раз вој до га ђа ја. Ипак, 
нај ва жни ја вест сти же нам из Ден ве ра. 
Јо кић је до био су пер макс уго вор вре дан 
264 ми ли о на зе лем ба ћа. Ма ло ли је?

И у Евро пи се већ уве ли ко скла па ју 
ди ло ви и ком пле ти ра ју са ста ви. Тран
сфе ри се ре ђа ју као на тра ци, и те шко је 
би ти у то ку свих де ша ва ња. На рав но, 
они ло вар ни ку пе кај мак и до вла че све 
што ва ља, док је сла би јим клу бо ви ма 
ве о ма те шко да за др же нај бо ље по је
дин це. Те шко се мо же оче ки ва ти да Зве
зда или Пар ти зан па ри ра ју јед ној Бар се
ло ни, и то је, на жа лост, сли ка и при ли ка, 
не са мо да на шњег ста ња у ко шар ци, већ 
ма хом и у свим оста лим спор то ви ма. 
Је бе на не прав да и за кон ја чег. Чи тај – 
бо га ти јег.

Ве ли ку по мет њу ство ри ла је про шло
се зон ска од лу ка чел ни ка европ ске 
ко шар ке да се сви ру ски ти мо ви из ба це 
из кон ти нен тал них так ми че ња. Се зо на је 
не ка ко при ве де на кра ју, а нај ве ћи гу бит
ни ци ова квих по ли тич ких од лу ка ко је су 
за вла да ле спорт ским све том, су игра чи 
ко ји су се на шли у не бра ном гро жђу, ни 
кри ви ни ду жни. Са да је сви ма ја сно да 
ру ски ти мо ви не ће на сту пи ти ни у на ред
ној се зо ни, што је сва ка ко ве ли ки уда рац 
за европ ску ко шар ку. Не тре ба ни спо ми
ња ти уло гу ЦСК из Мо скве, ко ја је го ди
на ма би ла је дан од нај ја чих фак то ра у 
Евро ли ги. Ту су, на рав но и дру ги ру ски 
клу бо ви ко ји су, исти на, има ли не што 
сла би ји учи нак, али су са сво јим ве ли ким 
бу џе ти ма и играч ким ка дром сва ка ко 
би ли зна ча јан део евро ли га шке ма ши не
ри је. Са да их ви ше не ма у европ ским 
так ми че њи ма, а мно ги игра чи су, ло гич
но, пре шли на дру гу стра ну гво зде не 
за ве се. Та мо ће, ако ни шта дру го, има ти 
при ли ку да бу ду ви ђе ни на ве ли кој 
европ ској сце ни.

Нај бо љи при мер играч ког ег зо ду са је 
ско ра шњи од ла зак три нај бит ни ја игра ча 
из ру ског Зе ни та, ко ји је ак ту ел ни шам пи
он ру ске ВТБ ли ге. Бив ши зве зда ши Џор
дан Лојд и Би ли Бе рон, као и Аме ри ка
нац Џор дан Ми ки, од лу чи ли су да на пу
сте ру ског шам пи о на. Би ће, на рав но ту 

још пе ри пе ти ја док не поч не се зо на, а 
ку ри о зи тет је по ма ло нео че ки ва ни од ла
зак у су прот ном сме ру. На и ме, Зве здин 
Де јан Да ви до вац ка ри је ру ће на ста ви ти 
у ЦСК. Вест ко ја је мно ге из не на ди ла 
ка же да ће по пу лар ни Деда ин ка си ра ти 
800.000 евра го ди шње. Ле па су ма за 
мом ка ко ји углав ном стаг ни ра, још од 
сво јих ра них два де се тих.

Што се ти че на ших ве чи тих, па ту је 
шоу у на ја ви. Сва ко га да на све до ци смо 
не ких но вих гла си на о по тен ци јал ним 
по ја ча њи ма. При ста ли це и јед ног и дру
гог клу ба се утр ку ју ко ће убе дљи ви је да 

об ја сни да је овај дру ги „др жав ни про је
кат“. Исти на је та ква да су оба клу ба 
др жав ни про јек ти, са љу ди ма бли ским 
вла сти ко ји су на че лу ор га ни за ци ја. Сто
га се по ста вља ле ги тим но пи та ње, за што 
се уоп ште тру ди ти и по ку ша ти схва ти ти 
те не бу ло зне пре пир ке. Су шти на је у 
то ме да су јед ни углав ном љу бо мор ни 
на ове дру ге ка да до ве ду не ко по ја ча ње.

Сти че се ути сак да је, тре нут но, ко шар
ка шки клуб Цр ве на зве зда у ка на лу. Оти
шло је по ла ти ма, на че лу са тре не ром 
Де ја ном Ра до њи ћем. Од ла зак Зве зди ног 
стра те га мо жда је и нај ве ћи уда рац за 

цр ве но  бе ле ко ји су се на да ли да ће 
Цр но го рац оста ти још ко ју се зо ну на 
Ма лом Ка ле мег да ну. Ра до њић је сва ка ко 
је дан од нај у спе шни јих тре не ра Цр ве не 
зве зде са осво је них пет ти ту ла у АБА 
ли ги, пет ти ту ла пр ва ка Ср би је и пет 
осво је них Ку по ва. Де јо на кра ју ни је 
мо гао да од би је по ну ду грч ког Па на ти на
и ко са, а сва је при ли ка да су Гр ци 
фи нан сиј ски до бро под ма за ли ње гов 
до ла зак и да ли му бо љу по ну ду не го да 
оста не у Бе о гра ду.

Ни је цр но гор ски струч њак је ди ни ко ји 
је за па лио. Од ла сци се са мо ни жу, а 
Хо лин су, Да ви дов цу и Вол тер су ће се, по 
све му су де ћи, при дру жи ти и нај бо љи 
по је ди нац еки пе Ни ко ла Ка ли нић. У вре
ме пи са ња овог тек ста, пре го во ри са 
Бар се ло ном би ли су у за вр шној фа зи. 
Уго во ри ис ти чу Ла зи ћу, Си мо но ви ћу и 
Мар ко ви ћу. У овом мо мен ту из гле да као 
да ни ко не ће оста ти да бра ни бо је ак ту
ел ног шам пи о на. Не што се чуд но де ша
ва, док упра ва клу ба упор но по ку ша ва да 
спу сти лоп ту и уми ри си ту а ци ју. У на ред
ним да ни ма и не де ља ма сле ди рас плет.

Са дру ге стра не, у Пар ти за ну се 
пе ва дру га чи ја пе сма. И ту су не ки 
игра чи оти шли или на ја вљу ју 

од ла зак, али сва је при ли ка да ће Жељ
ко Об ра до вић има ти мно го лак ши по сао 
у са ста вља њу ти ма од свог ко ле ге из 
ри вал ске еки пе. Цр но – бе ли су се већ 
за хва ли ли на са рад њи Дан гу би ћу, Ку ру
цу и Му ру. Уго вор је ис те као За гор цу и 
Ле со ру и са њи ма ће се пре го ва ра ти. Ако 
са овим дру гим и тре ба раз ми сли ти о 
про ду жет ку са рад ње, За го рац је сва ка ко 
лик ко ји је ве ли ка ениг ма. Деч ко не мо же 
да се са ста ви и мно ги ма ни је ја сно ода
кле он у вр хун ској ко шар ци. Још је до био 
и ка пи тен ску тра ку у Пар ти за ну.

Пр во ве ли ко по ја ча ње че ти Жељ ка 
Об ра до ви ћа до ла зи из Мо на ка. Ус пе ли 
су да до ву ку ре пре зен та тив ца Ср би је 
Да ни ла Ан ђу ши ћа. Овај по тез умно го ме 
го во ри о прав цу у ко јем ће се кре та ти 
упра ва Пар ти за на у пре ла зном ро ку, а то 
је пра вац ко ји ће се сви де ти гробарима. 
Пар ти зан де лу је мно го озбиљ ни је од 
сво јих ком ши ја и чи ни се да би Жоц ове 
се зо не мо гао сло жи ти коц ки це и на пра
ви ти до бар по сао. Ка ко у АБА ли ги, та ко 
и у Евро пи.

А ком ши је? Па не би им био пр ви пут 
да се зо ну по чи њу од ну ле. Пи та ње је 
са мо да ли Пар ти зан мо же се би да при
у шти још јед ну се зо ну без тро фе ја. Ка ко 
са да ства ри сто је, кон ку рен ци ја не по сто
ји. Али ви де ће мо, ду го је ле то… 

Сти че се ути сак да је, 
тре нут но, ко шар ка шки 
клуб Цр ве на зве зда у 

ка на лу. Оти шло је по ла 
ти ма, на че лу са тре не
ром Де ја ном Ра до њи
ћем. У овом мо мен ту 
из гле да као да ни ко 

не ће оста ти да бра ни 
бо је ак ту ел ног шам пи о

на. Не што се чуд но 
де ша ва, док упра ва клу
ба упор но по ку ша ва да 
спу сти лоп ту и уми ри 
си ту а ци ју. У на ред ним 

да ни ма и не де ља ма
сле ди рас плет
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СТЕФАН ВРДОЉАК, КАЈАКАШ „ВАЛА“ И ДЕО ПОСАДЕ ЧЕТВЕРЦА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
СРБИЈЕ КОЈИ ЈЕ ОСВОЈИО СРЕБРО НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ ЗА МЛАЂЕ СЕНИОРЕ

Град кајакашких шампиона видео 
Стефаново европско сребро

Европско одличје које је Стефан донео на митровачке „Брионе“ потврдило је 
чињеницу да су такмичари из града кајакашких шампиона на Сави неизоставни део 
наших најбољих репрезентативних резултата

На Европском првенству за 
јуниоре и млађе сениоре у 
кајаку које је од 23 до 26. 

јуна 2022. године организовано 
на београдској „Ади Циганлији“ 
српски репрезентативци освојили су 
четири медаље. Једина медаља у 
конкуренцији млађих сениора било 
је сребро на грудима кајакашког 
четверца (К4) освојено у финалној 
трци на 500 метара. „Сребрни“ 
четверац Србије чинили су Никола 
Ковачевић из Зрењанина, Лука 
Стојков из Бечеја, Бранко Лагунџић 
из Шапца и Стефан Врдољак, члан 
Кајакашког клуба „Вал“ из Сремске 
Митровице. Европско одличје које 
је Стефан донео на митровачке 
„Брионе“ потврдило је чињеницу да 
су такмичари из града кајакашких 
шампиона на Сави неизоставни део 
наших најбољих репрезентативних 
резултата.

Стефан, Никола, Лука и Бранко већ 
у квалификационој трци показали су 
најбоље време, да би у финалном 
одмеравању снага иза себе оставили 
неколико фаворизованих посада, 
изузимајући Пољаке који су за 
седамдесетак стотинки брже прошли 
кроз циљ и освојили злато. Да је српска 
кајакашка организација оформила 
квалитетан четверац било је јасно 
већ протекле године на Светском 
првенству у Португалији, где су златну, 
односно сребрну медаљу освојили 
Бојан Зделар и Марија Достанић, 
а српском четверцу у коме је био 
Стефан Врдољак недостајало је свега 
67 стотинки до бронзане медаље. У 
разговору са младим митровачким 
кајакашем сазнајемо да се његова 
веслачка екипа од октобра прошле 
године интензивно припремала 
за Европско првенство. Извесно 
време провели су у Турској, након 
чега су пролетос на националном 
изборном такмичењу у конкуренцији 
шест најбољих кајакаша обезбедили 
учешће на предстојећем првенству у 
Београду. Српски кајакашки четверац 
под палицом савезног тренера Уроша 
Павловића наставио је припреме у 
Руми и Бечеју. Крајем маја у пољском 
граду Познању одржан је Светски куп 
који је био увертира за предстојеће 
првенство. Овде резултат није био 
приоритетан а екипа се пласирала у Б 
финале које је на крају отказано због 

Извеслали смо најбољу трку у квалификацијама и већ 
тада смо отприлике знали на чему смо. Очекивали смо 
добар резултат, али нисмо хтели много да причамо о 
томе и да стварамо себи притисак, поготово што смо 
наступали пред домаћом публиком, па је и трема била 
нешто већа. На крају смо показали да можемо до 
одличног резултата, каже Стефан Врдољак

Стефан Врдољак са сребрном европском медаљом 
на митровачкој плажи Бриони
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лоших временских услова.
– Већ прошле године у Португалу 

смо наговестили добар резултат и 
пошто смо знали да ће Европско 
првенство бити у Београду, желели 
смо да се добро припремимо. Хтели 
смо баш да се покажемо овде, пред 
нашом публиком. На самом старту 
Европског првенства смо видели да 
у конкуренцији имамо јаке посаде, 
иако њихов укупан број није био 
велики. Очекивали смо да ћемо 
ући у финале, можда не баш са 
најбољим резултатом, али смо се 
свакако надали финалу. Извеслали 
смо најбољу трку у квалификацијама 
и већ тада смо отприлике знали на 
чему смо. Очекивали смо добар 

резултат, али нисмо хтели много да 
причамо о томе и да стварамо себи 
притисак, поготово што смо наступали 
пред домаћом публиком, па је и 
трема била нешто већа. На крају смо 
показали да можемо до одличног 
резултата. Атмосфера у нашем тиму 
била је фантастична, што је јако 
важно јер смо успоставили добру 
међусобну везу која је неопходна 
за прави резултат, каже Стефан 
Врдољак који ће у млађој сениорској 
категорији наступати у наредне две 
сезоне али ће ускоро, као једини 
члан овог четверца учествовати на 
националном изборном такмичењу за 
најквалитетније  сениорско Европско 
првенство, које је за средину августа 

2022. године заказано у Минхену.
Чињеница да ће у борби за 

одлазак на ово такмичење веслати 
са најискуснијим српским сениорским 
веслачима довољно говори о 
квалитету који су у стручном штабу 
и кајакашком савезу препознали код 
Стефана.

Најважније овогодишње такмичење 
у конкуренцији млађих сениора 
свакако ће бити предстојеће Светско 
првенство почетком септембра 2022. 
године у мађарском граду Сегедину. 
Стефан Врдољак и његов четверац 
обећавају борбу за највиша одличја, 
што публика у Србији после недавно 
остварених резултата реално и 
очекује.  Дејан Мостарлић

Амбасадор Митровице и „Вала“
Стефан је кајакашким спортом 

почео да се бави 2009. године. Његова 
породица имала је чамац на Сави и 
често је био у прилици да поред градске 
марине среће старије кајакаше који су 
тренирали. „Тата, хоћу и ја веслам“  
реко је у једном моменту 2008. године 
Стефан свом оцу. Међутим, искусни 
тренер Ненад Косијер који и данас 
брине о његовом кајакашком напретку, 
проценио је да осмогодишњи „клинац“ 
треба да сачека бар још годину дана, 
јер због своје физичке конституције 
тешко да је тада могао баратати 
веслима. Годину дана касније, већ на 
почетку тренажног процеса Стефан 
је показао изузетан таленат али и 
марљивост и упорност.

– После кратког временског периода 
и почетних тренинга учествовао сам 

на првом такмичењу у кајаку. Био сам 
трећи од позади али сам био срећан 
што нисам последњи, евоцирао је 
Стефан шаљивим тоном своја искуства 
из првих такмичарских дана. Већ после 
два месеца рада у „Валу“ постао је 
седмопласирани кајакаш у држави. Од 
наредне 2010. године почеле су да се 
нижу медаље. „Кренуло“ је од мини 
кајака а у каријери је осим последњег 
европског успеха био вишеструки 
првак Србије и Војводине и други на 
такмичењу олимпијских нада у двоседу 
са суграђанином и клупским другом 
Бојаном Зделаром. Медаљу је освајао 
у многим кајак дисциплинама.

Стефан Врдољак у свом родном 
граду завршио је Основну школу 
„Јован Поповић“ а данас студира на 
Вишој школи  смеру за пословног 

информатичара. Од најранијих 
школских дана спорт му је на врху 
листе приоритета а овој, сада већ 
професионалној обавези подредио 
је свој друштвени живот и добар део 
слободног времена. Љубав према кајаку 
успешно је „укомпоновао“ са осталим 
задовољствима. Стефан ће остати 
веран амбасадор Србије, Сремске 
Митровице и КК „Вал“ где је увек 
налазио подршку и прилику за савет од 
искуснијих кајакаша. Његови тренинзи 
у репрезентативном четверцу донекле 
су другачији и везани су за одласке у 
различите градове. Ипак, Митровица и 
њена плажа остају омиљена средина 
за тренинге и кајакашки напредак 
Стефана Врдољака чије ће име наша 
спортска јавност очигледно добро 
запамтити.

Стефан (трећи с лева) и чланови четверца Србије на победничком постољу
Првенства Европе у Београду (Фото: Небојша Радовић, Кајакашки савез Србије)
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ОВАН: Раз ми сли те о 
про ме ни од ре ђе них 
кри те ри ју ма и усло ва 
у до го во ру са са рад

ни ци ма ка ко би сте по бољ ша ли 
сво ју по слов ну по зи ци ју. Сло бод
но мо же те да ин си сти ра те на 
сво јим иде ја ма јер има те вр ло 
по у зда не по ка за те ље о успе ху. У 
свом емо тив ном за но су спрем ни 
сте да учи ни те не што по себ но 
ка ко би сте им пре си о ни ра ли свог 
парт не ра. 

БИК: Де лу је те по зи
тив но и ан га жо ва ни 
сте на раз ли чи тим 
стра на ма. Уме те да 

пре не се те кре а тив ну енер ги ју на 
сво ју око ли ну. Не ма по тре бе да 
се упу шта те у не ке нов ча не ри зи
ке или да се за ду жу је те. Па жљи
ви је ослу шкуј те по ру ке ко је до би
ја те од бли ских осо ба. Бо ље је 
да по ка же те ви ше скром ност у 
по на ша њу. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Све 
ко ри сне ин фор ма ци
је мо гу да вам олак
ша ју успе шно ре ша

ва ње не ких по слов них пи та ња 
ко је има те. Обра ти те па жњу на 
су ге сти је ко је вам да је јед на 
ис ку сна осо ба. Ако вам је ста ло 
да про ме ни те или по бољ ша те 
свој од нос са во ље ном осо бом 
он да по ка жи те ви ше раз у ме ва
ња за кри те ри ју ме ко је ко ри сти 
дру га стра на.  

РАК: Мо жда све 
ин фор ма ци је са ко ји
ма рас по ла же те не 
пред ста вља ју увек и 

по у зда не кри те ри ју ме али без 
ве ли ких иза зо ва не ма ни ве ће 
по слов не афир ма ци је. Про ла зи
те кроз фа зу осци ла ци ја, скло ни 
сте че стим про ме на ма у по на ша
њу или рас по ло же њу. По вре ме
но вам је те шко да пра вил но 
ускла ди те свој љу бав ни ри там 
са бли ском осо бом. 

ЛАВ: Де лу је те ве о ма 
опре зно и не же ли те 
пре ви ше да ри зи ку је
те у по слов ним пре

го во ри ма. За тра жи те на вре ме 
до бар са вет од јед не ста ри је осо
бе. При жељ ку је те ви ше раз у ме
ва ња и не жно сти у љу бав ном 
од но су. Парт нер има не ке нео
бич не иде је та ко да сво јим по на
ша њем у ва ма под сти че осе ћај 
емо тив не не си гур но сти.

ДЕ ВИ ЦА: По треб но 
је да се рас те ре ти те 
од до дат них оба ве за, 
али не ма те до вољ но 

енер ги је да се ан га жу је те на 
ви ше стра на исто вре ме но. У 
до сто јан стве ном сти лу при хва ти
те све ко ри сне су ге сти је ко је вам 
упу ћу ју са рад ни ци.  Же ле ли 
би сте да ус по ста ви те бо љу кон
тро лу над но вим до га ђа ји ма у 
љу бав ном жи во ту, ме ђу тим 
ни шта зна чај но не мо же те да 
учи ни те без прет ход ног до го во ра 
са сво јим парт не ром. 

ВА ГА: Су срет са јед
ном осо бом ви ше 
под се ћа на игру емо
тив ног при кри ва ња и 

те сти ра ња не го на ис кре ну раз
ме ну осе ћа ња. Из бе га вај те так
ми чар ске си ту а ци је, по себ но 
ка да не рас по ла же те про ве ре
ним ин фор ма ци ја ма.  Об ра до ва
ће вас по сту пак не ких бли ских 
при ја те ља. По све ти те се ве дрим 
са др жа ји ма и опу сти те се.  

ШКОР ПИ ЈА: Во ље на 
осо ба иг но ри ше ва ше 
иде је и по ку ша ва да 
вас на ве де на сво је 

пла но ве. Не мо же те да се до го
во ри те о основ ним ства ри ма. На 
по слов ном пла ну не успе ва те да 
пред ви ди те не чи ји од го вор на 
за да ту те му или да ус по ста ви те 
до бар од нос у ко му ни ка ци ји са 
са рад ни ци ма. При ја ће вам ви та
мин ска ис хра на и ве ћа ко ли чи на 
теч но сти. 

СТРЕ ЛАЦ: Не ма 
по тре бе да га ји те 
ве ли ке илу зи је или 
емо тив на оче ки ва ња, 

пред осо бом ко ју не по зна је те 
до вољ но. Ла ко се за но си те. 
Ва жно је да не при ча те пре ви ше 
пред осо бом ко ја мо же да вас 
ока рак те ри ше на по гре шан 
на чин. Бу ди те дис крет ни. 
По бољ шај те сво ју пси хо фи зич ку 
кон ди ци ју. Сво је ма ле сла бо сти 
по ка жи те са мо пред по ро ди цом 
и бли ском осо бом.

ЈА РАЦ: Су срет са 
јед ном осо бом за вас 
пред ста вља ве ли ко 
за до вољ ство и ужи

так. На жа лост тај вр ху нац бр зо 
про ла зи. По слов ни про бле ми са 
ко ји ма се тре нут но су о ча ва те 
зах те ва ју до дат ни на пор. Бо ље 
је да се не за но си те не ким нео
бич ним иде ја ма, већ да са чу ва те 
свој по слов ни или дру штве ни 
углед. Ва жно је да са чу ва те при
себ ност ду ха и са мо кон тро лу. 

ВО ДО ЛИ ЈА: На ла зи
те се на ве ли ки ко рак 
ис пред дру гих, јер 
уме те тач но да пред

ви ди те не чи ју ре ак ци ју у по слов
ним пре го во ри ма. По ста вља те 
су ви ше стро ге кри те ри ју ме пред 
во ље ну осо бу, али ваш под сти
цај де лу је бла го вре ме но на ви ше 
на чи на. Емо тив ни иза зо ви пред
ста вља ју до бру при ли ку да се 
про фил три ра за јед нич ки од нос. 

РИ БЕ: Не ко од са рад
ни ка не ма до вољ но 
ин те ре со ва ња да 
ис по шту је за јед нич ки 

по слов ни до го вор, што не ми нов
но усло вља ва од ре ђе ни гу би так. 
Де лу је те за бри ну то због но вих 
ин фор ма ци ја и про ме на ко је 
на го ве шта ва ју ва ши са рад ни ци. 
Упор но по ку ша ва те да у нај кра
ћем ро ку ре ши те не ке ве ли ке 
про бле ме. Не ма раз ло га да се 
јо гу ни те и да при го ва ра те свом 
парт не ру због не ких сит ни ца. 

VREMEPLOV
6. јул

1885. Фран цу ски би о лог и 
хе ми чар Луј Па стер пр ви пут 
успе шно при ме нио вак ци ну 
про тив бе сни ла на људ ском 
би ћу, де ве то го ди шњем Жо зе
фу Мај сте ру из Ал за са. 
1928. У Њу јор ку одр жа на пре
ми је ра фил ма „Све тла Њу јор
ка“, пр вог звуч ног фил ма. 

7. јул
1893. У За гре бу ро ђен хр ват
ски пи сац Ми ро слав Кр ле жа. 
1898. САД анек ти ра ле Ха вај
ска остр ва. 
1941. У Ср би ји по чео уста нак 
про тив не мач ке оку па ци је, 
под вођ ством ко му ни ста. 

8. јул
70. Ри мља ни су у Ју деј ском 
ра ту осво ји ли и раз ру ши ли 
Је ру са лим. Од ру ше ви на је 
са чу ван са мо за пад ни зид 
ве ли ког је вреј ског хра ма („Зид 
пла ча“).
1956. У Бе о гра ду је еми то ван 
пр ви екс пе ри мен тал ни ТВ 
пре нос, по во дом про сла ве 
сто го ди шњи це ро ђе ња Ни ко
ле Те сле.

9. јул
1877. Одр жан је пр ви те ни ски 
тур нир у Вимблдо ну. 
1922. Аме рич ки пли вач, 
ка сни је филм ски глу мац („Тар
зан“) Џо ни Вајс ми лер по стао 
је пр ви пли вач ко ји је за ма ње 
од јед не ми ну те (58,6 се кун ди) 
пре пли вао 100 ме та ра.

10. јул
1856. У се лу Сми ља ни, код 
Го спи ћа у Хр ват ској, ро ђен 
Ни ко ла Те сла, на уч ник и про
на ла зач на по љу елек тро тех
ни ке и ра диотех ни ке. Од 
1884. до смр ти 1943. жи вео је 
у САД. Па тен ти рао је око 700 
про на ла за ка од ко јих не ко ли
ко де се ти на има ши ро ку при
ме ну, ме ђу ко ји ма је и се ри ја 
изу ма (18961914) ко ји чи не 
те мељ са вре ме не ра диотех
ни ке. 

11. јул
1921. Одр жа но пр во зва нич но 
пр вен ство Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца у ва тер
по лу. По бе ди ло је Сом бор ско 
спорт ско дру штво. 
1982. У Бе о гра ду умро ју го
сло вен ски пи сац Мех медМе
ша Се ли мо вић. 
1989. Умро ен гле ски по зо ри
шни и филм ски глу мац, ре жи
сер и про ду цент Ло ренс Оли
ви је. 

12. јул
1920. Зва нич но отво рен 
Па нам ски ка нал, шест го ди на 
по што је кроз ње га про шао 
пр ви брод. 
1941. На Це ти њу, у Дру гом 
свет ском ра ту, про гла ше на 
кви слин шка су ве ре на и не за
ви сна Цр на Го ра под про тек
то ра том фа ши стич ке Ита ли је.

HOROSKOP

Сре да, 6. јул (23. јун)  
Све та му че ни ца Агри пи на; Вла
ди мир ска ико на Мај ке Бож је

Че твр так, 7. јул (24. јун)  
Ро ђе ње све тог Јо ва на Пре те че 
– Иван дан 

Пе так, 8. јул (25. јун)  
Све та пре по доб но му че ни ца 
Фе вро ни ја

Су бо та,9. јул (26. јун)  
Пре по доб ни Да вид Со лун ски

Не де ља,10. јул (27. јун)  
Пре по доб ни Самп сон Стра но
при мац

По не де љак, 11. јул (28. јун)  
Пре нос мо шти ју све тих бе сре
бре ни ка Ки ра и Јо ва на; Све ти 
му че ни ци Да бро бо санд ки и 
Ми ле шев ски

Уто рак, 12. јул (29. јун)  
Све ти апо сто ли Пе тар и Па вле 
 Пе тров дан

Crkveni
kalendar

Чор ба
од ру ко ле

Са стој ци: 200 г ру ко ле, 1 ве за 
мла дог лу ка, 4 ка ши ке уља, 1 л 
су пе од по вр ћа, 2 ка ши ке ки се ле 
па вла ке, 1 ка ши ка гу сти на, со, 
би бер, 1 ја је.

При пре ма: Исец кај те лук и 
про пр жи те га на уљу, а за тим 
до дај те исец ка ну ру ко лу. Ди на
стај те пар ми ну та, а за тим до дај
те су пу, со и би бер. Кад су па 
про ври, сма њи те тем пе ра ту ру и 
ку вај те још 30 ми ну та. Уму ти те 
ја је, ки се лу па вла ку и гу стин и на 
кра ју то си пај те у чор бу. Из блен
дај те са др жај чор бе и слу жи те 
са ки се лим мле ком или па вла
ком.

• Дај те сва ком да ну шан
су да бу де нај леп ши у 
ва шем жи во ту.
• Не мо раш се бо ја ти 
оста ти сам. Ти гро ви иду 
са ми, ов це у ста ду.
• У све ту углав ном ца ру
је зло, а глав ну реч има 
глу пост. 
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На каме њу које се котр ља 
нема махо ви не

Сер Мик Џегер је имао 64 
годи не када су Стон си у 
јулу 2007. годи не сви ра ли у 

Бео гра ду. Неве ро ват на еуфо ри ја 
је вла да ла пред њихов наступ. То 
су биле још увек „мла де годи не“ 
после Петог окто бра и послед њи 
час да про гу та мо при чу о томе 
како је „после пада Бер лин ског 
зида и завр шет ка Хлад ног рата, 
кон церт Стон са постао у бив шим 
кому ни стич ким земља ма нека 
врста печа та и потвр де да се дру
штво про ме ни ло“. Кад рече Хлад
ни рат ... 

Елем, тог јул ског дана пре 15 
годи на на бео град ском Ушћу први 
и веро ват но послед њи пут сам 
одгле да ла и одслу ша ла њихов 
кон церт. Има дана у живо ту које 
зау век запам ти мо, а тај 14. јул је 
био мој „злат ни дан“. И зашто све 
ово поно во? Зато што смо сви ми, 
око 60.000 људи, на Ушћу мисли
ли да никад више неће мо има ти 
при ли ке да слу ша мо Стон се ужи
во. О, како смо се пре ве ри ли, јер 
ево, 15 годи на касни је Стон си 
уве ли ко сви ра ју по Евро пи. Од 
Пари за, Мила на, Лио на,  пре ко 
Беча, Мин хе на, Бер ли на, па до 
Сток хол ма 31. авгу ста. У окр ње
ном саста ву, без Чар ли ја Вот са 
који је пре ми нуо про шле годи не, 
ипак су то Стон си. И биће док је 
живог горе поме ну тог сера. А тај 
сер је сушта субли ма ци ја енер ги
је, тален та и инте ли ген ци је. 
Намер но кажем инте ли ген ци је, 
јер про ве сти гру пу непо но вљи вих 
луда ка кроз 60 годи на кре а ци је, 
сек са, дро ге, алко хо ла, финан сиј
ских успо на и падо ва, непо чин
ста ва сва ке врсте и задр жа ти их, 
то не може сва ко. То Ленон и 
Макарт ни нису успе ли са Битлси
ма. Рас ту ри ли су се пре него што 
је онај мани јак убио Џона Лено на. 
Кад су пусти ли жене ти не да им 
уво де ред у бенд, рекли би цини
ци. 

Да ли су Стон си нај ве ћи рок 

бенд на све ту, не знам, има ту и 
до уку са, а о уку си ма не тре ба 
рас пра вља ти. Али, сва ка ко су 
бенд који је опстао, а нај ја чи само 
оста ју и опста ју. За сада још њих 
тро ји ца, као послед њи Мохи кан
ци и апо сто ли рока, музи ке која 
оду ми ре и усту па место нече му 
што се сви ра без гита ра. Може 
ли, за име бога без гита ре? Па 
може. Дај само басо ве, да рит

мич но туку док не полу диш. А ако 
и не полу диш, нећеш баш бити ни 
нор ма лан. То је тај нови врли 
свет. Без душе и без рокен ро ла. 

Гле да ла сам на јутју бу неки 
„дивљи“ сни мак кон цер та из 
Мила на који је одр жан пре десе
так дана. При зи ва ла сам сећа ња 
на онај бео град ски од пре 15 
годи на и морам при зна ти да је 
био ло ги ја ура ди ла пос’о. Мик 

Џегер има 79 годи на, Кит Ричардс 
исто толи ко, Рони Вуд пар годи на 
мање. То су, реал но, стар ци. Не 
трчи Џегер више две ста мета ра 
лево, па две ста мета ра десно по 
бини док пева и коке ти ра са 
публи ком. Не, али још увек има 
ону маги ју, оно нешто због чега је 
и даље нај ве ћи рок певач на све
ту. И док сам их гле да ла, нисам 
се пла ши ла за Џеге ра, ваљ да 
зато што је ипак био у покре ту, 
али реал но сам стре пе ла да ће 
се Ричардс и Вуд у јед ном тре нут
ку сру ши ти, тако су ми изгле да ли 
крх ко и нествар но. А ружни ... до 
бола. И у исто вре ме вели чан
стве ни. Нарав но, ту је и сјај ни 
пра те ћи бенд, врхун ски музи ча ри 
и неиз о став на Лиза Фишер, као 
пра те ћи вокал. Све је ту, и све је 
добро. И мада изгле да ју као поро
ди ца Адамс, она ко мато ри, ко 
духо ви, боже ме про сти, да не 
упо тре бим неку јачу реч, они су и 
даље непо но вљи ви. И вре де. 
Заи ста вре де и у сво јим касним, 
касним седам де се тим годи на ма. 
Вре де ли би и да дожи ве 150 годи
на. А како су кре ну ли, ни то није 
искљу че но. Ево, реци мо Џегер је 
добио сво је осмо дете у 73. годи
ни. Па ви сад мисли те. Рокен рол 
је чудо, ако га пре жи виш, можеш 
и да га над жи виш. А нема ничег 
дир љи ви јег од мато рих роке ра. 
Посеб но кад их упо ре диш са 
оним шта су били, док су били 
мла ди. Гле даш деди це како се 
сме шка ју, па све фини, а онда 
пустиш неки сни мак из седам де
се тих и смр знеш се. Ту Мик Џегер 
још и нај ви ше личи на себе нека
да шњег. Јесте мало изгу жван, 
али то је он, али реци мо Роберт 
Плант или Џими Пејџ, е то је већ 
дру га при ча. Али, добро, није 
важно ово сада, важно је оно што 
је било, са њим. Јер без њих, не 
би било исто.

И зато, ко год може, 15. јула, 
пра вац Беч. Вре ди. Још увек.

Мик Џегер има 79 годи на, 
Кит Ричардс исто толи ко, 

Рони Вуд пар годи на мање. 
То су, реал но, стар ци. Не 
трчи Џегер више две ста 
мета ра лево, па две ста 

мета ра десно по бини док 
пева и коке ти ра са публи
ком. Не, али још увек има 
ону маги ју, оно нешто због 
чега је и даље нај ве ћи рок 
певач на све ту. И док сам 
их гле да ла, нисам се пла

ши ла за Џеге ра, ваљ да 
зато што је ипак био у 

покре ту, али реал но сам 
стре пе ла да ће се Ричардс 

и Вуд у јед ном тре нут ку 
сру ши ти, тако су ми изгле
да ли крх ко и нествар но. А 
ружни ... до бола. И у исто 

вре ме вели чан стве ни


