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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

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

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

КО СМЕ И ПОД КОЈИМ УСЛО ВИ МА ДА КОРИ СТИ ИМЕ И СИМ БО ЛЕ ГРА ДА
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА?

Вели ке недо у ми це око
тума че ња скуп штин ске одлу ке

Ником није забра ње но да кори сти име 
гра да, већ је потреб но при ба ви ти сагла-
сност. Зако ном о локал ној само у пра ви 
и ста ту том који је донет на осно ву зако-
на, каже се да Скуп шти на гра да даје 
сагла сност за упо тре бу нази ва. Све ово 
се одно си и на грб и на заста ву, али то 
се ређе кори сти ло, додао је секре тар 
Скуп шти не гра да Срем ска Митро ви ца 
Милош Мишко вић

Сед мог јула сту пи ла је 
на сна гу Одлу ка о упо тре-
би име на, грба и заста ве 
гра да Срем ска Митро ви ца, 
која је прет ход но усво је-
на на сед ни ци Скуп шти не 
гра да одр жа ној 30. јуна.

Вели ка диску си ја и тума-
че ње су се води ли на дру-
штве ним мре жа ма о овој 
одлу ци, а посеб но о делу 
који се одно си на упо тре-
бу име на гра да Срем ска 
Митро ви ца на интер нет 
пор та ли ма, стра ни ца ма 
и дру штве ним мре жа ма. 
Усво је на одлу ка регу ли ше 
упо тре бу сим бо ла гра да, 
одно сно под ра зу ме ва да 
Скуп шти на гра да да сагла-
сност на кори шће ње под-
но си о ци ма зах те ва. Један 
број стра ни ца на интер-
не ту је изме нио, одно сно 
укло нио из нази ва име гра-
да, у стра ху од казне них 
мера. 

Одлу ка садр жи ком пле-
тан начин упо тре бе, начин 
за доби ја ње сагла сно сти 
за кори шће ње име на, грба 
и заста ве. С обзи ром на то 
да вели ки број стра ни ца и 
про фи ла на дру штве ним 
мре жа ма и интер нет стра-
на ма кори сти име гра да, 
то је при ву кло је и нај ве-
ћу пажњу. Под упо тре-
бом име на гра да Срем ска 
Митро ви ца се под ра зу-
ме ва кори шће ње нази ва 
гра да „Срем ска Митро-
ви ца“ или њего вог дела – 
„Митро ви ца“.

У одлу ци се наво ди изме-
ђу оста лог да прав но лице, 
одно сно пред у зет ник, 
осни вач интер нет пор та ла, 
интер нет стра ни це и про-

фи ла, гру пе или стра ни це 
на дру штве ним мре жа ма, 
који жели да назив истог 
садр жи име гра да, дужан 
је да при ба ви сагла сност 
Скуп шти не гра да Срем ска 
Митро ви ца, путем зах те ва 
и то пре реги стра ци је.

– Сагла сност на упо тре-
бу име на гра да ће бити 
дата уко ли ко је делат ност 
од зна ча ја за гра ђа не, при-
вре ду и дру штве не делат-
но сти и уко ли ко под сти че 
даљу афир ма ци ју гра да, 
уна пре ђу је кул тур но ства-
ра ла штво и негу је кул-
тур ну башти ну, рекао је 
секре тар Скуп шти не гра-
да Срем ска Митро ви ца 
Милош Мишко вић.

Прав на лица, одно-
сно пред у зет ни ци који су 

реги стро ва ли послов но 
име које садр жи име гра-
да Срем ска Митро ви ца 
дужни су да у року од 90 
дана од сту па ња на сна-
гу Одлу ке под не су зах тев 
ради при ба вља ња сагла-
сно сти. Тај рок је дат и 
осни ва чи ма интер нет пор-
та ла, стра ни ца и про фи ла, 
гру па на дру штве ним мре-
жа ма. 

– Скуп шти на гра да 
пре одлу чи ва ња о зах-
те ву при ба вља струч но 
мишље ње од Коми си је за 
дава ње струч ног мишље-
ња о упо тре би име на, грба 
и заста ве гра да. Коми си ја 
је дужна да мишље ње о 
зах те ву доста ви Скуп шти-
ни гра да у року од 15 дана 
од дана при је ма зах те ва. 
Дакле, одлу ком ником није 
забра ње но да кори сти 
име гра да, већ је потреб-
но при ба ви ти сагла сност. 
Зако ном о локал ној само-
у пра ви и ста ту том који је 
донет на осно ву зако на, 
каже се да Скуп шти на гра-
да даје сагла сност за упо-
тре бу нази ва. Све ово се 
одно си и на грб и на заста-
ву, али то се ређе кори сти-
ло, додао је Мишко вић и 
нагла сио да је потреб но 
пре ки ну ти обма ну гра ђа на 
и неин фор ми са ност о овој 
одлу ци.

Скуп шти на гра да ипак 
може на пред лог коми си-
је да ускра ти под но си о цу 
зах те ва пра во на упо тре-
бу сим бо ла и име на гра да, 
уко ли ко сво јим посло ва-
њем, одно сно актив но сти-
ма нано си ште ту и нару-
ша ва углед гра да. 

А. Плав шић

Над зор над при ме ном 
одред би из одлу ке врши 
Град ска упра ва, над ле жна 
за инспек циј ске посло ве, 
пре ко кому нал ног инспек-
то ра. Нов ча ном казном 
од 100.000 дина ра казни-
ће се за пре кр шај прав-
но лице, ако кори сти име 
гра да у свом послов ном 
име ну без сагла сно сти 
Скуп шти не гра да, као и 
уко ли ко не пре ду зме мере 
ради бри са ња име на гра-
да из послов ног име на у 
року пред ви ђе ним пре ма 
реше њу Скуп шти не гра да. 
Казни ће се и уко ли ко грб 
или заста ву гра да упо тре-
бља ва супрот но усло ви ма 
из одлу ке. За те пре кр ша-
је ће бити кажњен и пред-

у зет ник са 50.000 дина ра, 
али и физич ко лице које 
је осни вач интер нет пор-
та ла, интер нет стра ни-
це, или про фи ла гру пе и 
стра ни це на дру штве ним 
мре жа ма и то са 30.000 
дина ра. Они који су рани-
је реги стро ва ли послов но 
име које садр жи име гра-
да Срем ска Митро ви ца, 
а у року од 90 дана од 
сту па ња одлу ке на сна гу 
не под не су зах тев ради 
при ба вља ња сагла сно-
сти, казни ће се нов ча ном 
казном у виси ни од 50.000 
дина ра. То важи и за осни-
ва че пор та ла, интер нет 
стра ни ца, про фи ла, гру па 
и стра ни ца на дру штве-
ним мре жа ма.

Над зор и казне

Милош Мишко вић
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Зве рад пуште на, 
а каме ње веза но

Председник Вучић већ неко вре
менепропуштаприликуданаја
ви повећање пензија од јанура

следеће године за 19,1одсто. У тону
његове објаве, који нам звучи на хит
ност, и подтексту економскополитич
ког тренутка, који нам се доима као
охрабривање, пензионерима је важна
и председникова нелагодност која им
сепричињавадокхвалињиховороди
тељско стпрљење према држави и
њеној финансијској стабилности. Од
новембра2018,наиме,одкадасепен
зијеисплаћују „неумањено”,држава је
успеладапримањимаохрабрииздрав
ство,ипросвету,ивојску,иполицију,и
државнууправу,алисуценеопетбезо
бразнопобегле„неумањеним”пензија
ма.Толикодасепензионеримапричи
њаванелагодностдржаве, паи самог
председника, када им се саопштавају
повећањапримања.
Вучићев пројекат финансијске ста

билизације државе почео је Законом
о привременом уређивању начина
исплатепензија,којимсуодновембра
2014. до новембра 2018. пензионери
маСрбије,уззаштитунајсиромашнијих
категорија,умањенапримањаукорист
буџета Србије. Закон је образложен
потребом да се обезбеди финансиј
ска одрживост пензијског система, а
тимеибуџетаРепубликеСрбије.Већи
нупензионераСрбијенијенитребало
убеђиватиуоправданостовеВладине
одлуке јер се голим оком видело да
девастиранапривредаСрбијенеможе
да пуни пензиони фонд,  а Влада не
можебез тешких последица подруге,
многоугроженије,корисникебуџетског
новцададотирафондса45процената.
Пензиоенери Србије примили су

по овом закону 48 умањених пензија.
НекисутужилидржавусведоМеђуна
родногсудазаљудскаправа,којиихје
одбиозбогформалненеискоришћено
стиуставнесудскеинстанцеРепублике
Србије.Утокујепонављањепоступка,
коме правни стручњаци не предвиђа
ју успех, јер Законом о привременом

умањењу пензија нијемењана сушти
направаизпензијскогосигурања,није
мењан квалитет права прописаних
Законом о ПИО, само је успоставље
направичнаравнотежаизмеђуопштег
интереса заједнице и приватног инте
реса појединца. Према непоузданим
подацима, око сто хиљада пензионе
раодукупно800хиљада„оштећених”
понављаилијепозванодапоновиову
тужбупротивдржаве.

Ако је закономо привременом ума
њивању пензија била успостављена
правична равнотежа између општег
интереса заједнице и приватног инте
реса појединца, у шта већина пензи
онера Србије и не сумња, једнако се
може рећи да је та равнотежа сада
нарушенанаштетупензионера.
Од 2020. године пензије у Србији

обрачунавајусепрематзв.швајцарској
формули,покојојсерастпензијаравна
50одстопремарастузарадаи50одсто
премаинфлацији.Збогнискеинфлаци
јеВладајеодусталаодполугодишњег
равнања пензија према зарадама и
инфлацији и прешла на усклађивање

једномгодишње.
Чак и у Фискалном савету, вазда

нарогушеном на повећање буџетске
потрошње,признајудаповећањепен
зијаод5,4одстоу2020.иод5,9проце
натау2021.годининијебилодовољно
и да би било коректно размотрити да
сезбогинфлацијерастпензијаускла
ђује два пута годишње. Пошто зара
де расту а инфлација се контролише,
у Фискалном савету допуштају да би
било коректно кориговати швајцарску
формулуиповећатипондерзарадаса
садашњих50на60или65процената,
апондеринфлацијесмањитина40ли
35одсто.
Економистикоји2008.нисудрамили

против политичког повећања пензија
без покрића сада су забринути овом
Вучићевом најавом. Ако се гледа из
њихових кабинета, инфлација од 7,9
одсто у 2021. години наспрам пове
ћањапензијаод5,9одстозаистаније
оправдање за скок пензија унапред,
за „даљинско пресретање инфлаци
је”. Изгледа, међутим, да председник
поштеније „чита” индекс раста цена
потрошачкеробеод7,9одстоу2021.
години.ЖивотпензионераСрбије,наи
ме,нијенеопходновезанзацелулисту
„потрошачке робе”, на којој су и ауто
мобили, и паметни телефони, и мод
на конфекција, можда и кавијар, већ
је претежно везан за онај деo листе
којиодржаваживот.Републичкизавод
застатистикуобјавио јеподатакдасу
ценепољопривреднихпроизвода,што
ћерећихране,у2021.годиниповећа
неза29,1одсто.Воћенатомесписку
поскупело за 50,3 одсто а поврће чак
за55,4досто.
Поскупљења у протеклом делу ове

године,видисеголимоком,граничесе
сабезобразлуком,панајављено„Вучи
ћево повећање пензија” није никакво
даљинскопресретањеинфлације.Пен
зионеримасечинидапредседниквиди
штоионивиде:да језверадпуштена
а камењевезано.Дали јеморалода
будевезанојошполагодине?
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Еко но ми сти који 2008. 
нису дра ми ли про тив 
поли тич ког пове ћа ња 
пен зи ја без покри ћа сада 
су забри ну ти Вучи ће вом 
наја вом пове ћа ња од 19,1 
одсто.  Ако се гле да само 
из њихо вих каби не та, 
инфла ци ја од 7,9 одсто 
у 2021. годи ни наспрам 
пове ћа ња пен зи ја од 5,9 
одсто заи ста није оправ
да ње за скок пен зи ја уна
пред, за „даљин ско пре
сре та ње инфла ци је”.

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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УРЕ ЂЕ ЊЕ ДЕЧ ЈИХ ИГРА ЛИ ШТА
У МИТРО ВИ ЦИ

Радо ви у
цен тру гра да
Ууторак5.јуластартовали

су опсежни радови на уре
ђењу простора за дечју игру
изаЈавногпредузећа„Срем–
гас“,Наиме,руководствоовог
предузећаподржалојеиници
јативу митровачког председ
никаСкупштине градаСрем
ска Митровица, Владимира
Павловића, да се уреде сва
дечја игралишта на простору
града. Запослени из поме
нутог предузећа прионули
су на рад, али сењима при

дружио и подмладак. Реч је
о новим волонтеримамитро
вачке Канцеларије за младе,
којима јеовопрваактивност.
Они су свој допринос дали
фарбањем стубића, односно
простора за седење. Када
ово игралиште буде улепша
но, приступиће се радовима
унасељимаДеканскебаште,
Стари мост, Мала Босна и
такоредомдоксваигралишта
незаблистају.

А. П.
Сви зајед но за деч ја игра ли шта

РЕША ВА ЊЕ ВИШЕ ГО ДИ ШЊЕГ ПРО БЛЕ МА МАЧВА НА

Гра ди се нови мост на Бога зу
Средином јуна су започети радови на

изградњи новог моста преко канала
Богаз. Реч је о веома важном пројекту
какозастановникеМачванскеМитровице
тако и за оне из Салаша Ноћајског. Тај
мост повезује насеље Лопатовац, где
многиМачвани имајуњиве, са остатком
МачванскеМитровице, а ту се налази и
месно гробље. У четвртак седмог јула
градилиштесуобишлизаменикградона
челнице Сремске Митровице, Петар
СамарџићичлановисаветаМеснезајед
ницеМачванскаМитровица,међукојима
инароднипосланикТомиславЈанковић
–Овајпројекатјеплодсарадњеизмеђу

ГрадаСремскаМитровицаирепубличке
Владе.Захвалиобихсеминиструпољо
привреде, водопривреде и шумарства
БраниславуНедимовићу, који је помогао
да се читав процес убрза и да након
вишегодишњег чекања, Мачвани добију

овајмост,рекаојеТомиславЈанковић.
Мост ће бити дуг преко 28 метара,

чиниће га две коловозне траке ширине
три метра и две пешачке стазе од по
метарипо.Вреднострадоваје62милио
надинара,апосаоћебитизавршенсре
диномсептембра.Градисеупродужетку
УлицеЛалеСтанковића.
Постојећи мост је нефункционалан, а

постављен је седамдесетих година про
шлогвека.Јоштадајепредстављаопри
времено решење, међутим до замене
није дошло до овог тренутка, иако је у
вишенавратанајављивано.Натајначин
решиће се дугогодишњи проблеми
мештана,којисусепосебноинтензивира
ли од 2016. године када је због лошег
стањамостаинебезбедностипоучесни
ке у саобраћају, затворен за моторна
возила. А. П.

Фото: Б. Т.

Радо ви на изград њи моста 

Томи слав Јан ко вић
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСО БА МА СА 
ДАУ НО ВИМ СИН ДРО МОМ

Излет у при ро ду
и спорт ски дан

Прошле седмице су сунча
не дане искористили и чла
нови,корисници,пријатељии
родитељи митровачког Удру
жења за помоћ особама са
Дауновим синдромом. Том
приликом су заједно посети
ли сеоско туристичко дома
ћинство „Мила“ уМанђелосу.
Сациљемда седецадруже
последугепаузе,збогепиде
мијекорона–вирусакадасе
нису одржавале ни редовне
активности, овај излет им је
био преко потребан, на путу
ка повећању видљивости
осетљивих група у друштву.
Интеракција са околином је
веома важна за њихову сва
кодневицу, па су тог дана уз

помоћ реквизита могли да
учествују у спортској рекреа
цији, захваљујући којој им се
унапређујумоторичкеспособ
ности.Домаћинисуисказали
велико разумевање за осе
тљивегрупе,аовонијепрви
путдаихугостеусвомамби
јенту. Митровачко удружење
редовно организује активно
сти у оквиру својих просто
рија, као што су радионице,
играонице,алиизабаве,тако
дасукорисницинавикнутина
међусобни контакт. Овакав
вид рекреације, кажу у удру
жењу, нањих утиче позитив
но јерподстичедаљирадна
себииупознавањуоколине.

А. П.

Излет Удру же ња за помоћ осо ба ма са Дау но вим син дро мом

ИЗЛО ЖБА У ГАЛЕ РИ ЈИ „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“

Студиозне
и бритке линије
У четвртак седмог јула је у

митровачкој Галерији „Лазар
Возаревић“отворенаизложба
цртежаизфондаПоклонзбир
ке „РајкаМамузића“ изНовог
Сада. Посетиоци су имали
приликудазавиреусветумет
ностицртежа,сатканиходсту
диознихибриткихлинија.
– Рајко Мамузић нам сво

јом колекцијом отвара прозор
у вечито будан свет уметно
сти. Преко цртежа цртаних
по задњим странама позори
шнихкарата,онихцртанихна
папирнимподметачимаресто
рана, на обичним промотив
ним блокчићима некефирме,
до оних цртежа насталим на
морским одморима, све до
великогитемељногстудијског
цртежа. Фонд збирке наши

роко говори о осетљивом и
пажљивом оку уметника који
увек вредно ради преносећи
свет око нас из своје сада
шњости у будућност, речи су
ИрмеМикешкустоса.
Овицртежинисунештошто

се иначе среће у галеријама
и представља почетни опус
више десетина уметника, а
оваизложбаих јеобухватила
чак28.РајкоМамузић, колек
ционар, бирао их је срцем,
а добијао их је као поклоне.
Иако су првобитно требали
бити скривени од људских
очију, овакве изложбе пружа
јупосебанугођајдасеужива
у скицама које настају у тре
нутку.Митровчанићеизложбу
моћидапогледајудо19.авгу
ста. А. П.

НАЈ ЈА ЧИ ПУЊАЧ ЗА ЕЛЕК ТРИЧ НА ВОЗИ ЛА НА БЕНЗИНСКОЈ ПУМ ПИ У МАР ТИН ЦИ МА

Пуштен у рад пуњач на ауто –пу ту
Учетвртакседмогјулапуштенјеурад

најјачи пуњач за електрична возила на
ОМВпумпиМартинцима,наауто–путуу
правцу Шид – Београд. Пуњач за елек
тричнавозилаимаснагуод180кWиради
натемпературамаураспонуод30до+
55 степениЦелзијуса.Ово је заједнички
пројекат ОМВ компаније и „Charge and
go“ фирме. Циљ је да се пуњење елек
тричних возила омогући у тренутку када
сенајвишепутујеитонанајпрометнијим
путнимправцима.
–Нашакомпанијасевећчетири годи

небави увођењемелектромобилности у
нашој земљи. До сада смо на путевима
и аутопутевима поставили електропу
њачеснагеод50до180кW.Пуњачкоји
смопустилиурадимаснагуод180кW,
али максимална снага му је 300 кW, до
чегаћемопостепеностићи,једноставним
додавањем енергетских модула, изјавио
је Милош Костић, директор „Charge and
go“.
Приликом пуштања пуњача у рад

ДецебалСоринТудор, генерални дирек
торОМВа је нагласиода је поносан на

сарадњу, која ће омогућити возачима
да на ефикасан и брз начин задовоље
потребезапуњењемсвојихелектричних
возила,башнањиховимпумпама.
Каодеосистемајепокренутадигитал

наплатформа,односноапликација„Char
geandgo“,којаомогућавадасеуправља
пуњењем возила и омогућава и плаћа
њеуслуге.Апликацијасеможепреузети
путеминтернета. А. П.

Пушта ње пуња ча у рад

Детаљ са отва ра ња изло жбе
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СКУП ШТИН СКЕ ОДЛУ КЕ О ИЗРА ДИ ПДР КОМ ПЛЕК СА ЈЕЗЕ РО БОР КО ВАЦ

Рума и Ириг зајед нич ки
уре ђу ју језе ро

ОпштинаРумаиОпштина
Иригзаједничкисукренулеу
активностина уређењуБор
ковачкогјезеракојесепружа
на територији румске и,
већимделом,иришкеопшти
не. Језеро је и раније при
влачилодостаграђана,пого
тово у летњем периоду, али
је чињеница да је потребно
уложитиидостарадаинов
цадасеонокомплетноуре
ди,апотомипромовишекао
једна позната и привлачна
туристичка дестинација. У
томциљуједоговореноида
сеурадиПландетаљнерегу
лације туристичко  рекреа
тивног комплекса Језеро
Борковац,аодлукуоизради
плана су иришки одборници
донелинаскупштинскојсед

ници 24. јуна, а одборници
СОРуманаседници5.јула.
–Речјеопројектукојимће

сеРумљанииИрижанипоно
сити,изјавила јепредседни
ца Општине Рума Алексан
драЋирић.
Онаједодаладајесрамо

таданасамотрикилометра
одцентраградаимамо језе
ро које пропада, плажу која
јенефункционалнаиприоба
ље које зараста у коров.
ОдборницимаСОИригодлу
ку о изради ПДРа је обра
зложио Оливер Огњеновић,
начелник Општинске управе
истакавши да је ово један
нов
пример међуопштинске

сарадње која се тиче једне
од најатрактивнијих тури

Један од стратешких циљева је и
обезбеђивањепланског,урбанистичког
уређења будућег туристичког локали
тета,дефинисањетуристичкихсадржа
ја, првенствено изградњу будуће
пешачкобициклистичкестазекојаби
требалодаидеокоцелогјезера.
– На тај начин се јасно дефинише

намена простора за развој будућег
рекреативног језерског  риболовачког
туризма,припремаспортистакадајеу
питањукајакикану,изградњасвихпра
тећих мобилијара који иду уз језеро,
изградњаодређенихплутајућихпонто
на,докова...Светобитребалоадбуде
резултатизрадеовогдокумента,рекао
јеОгњеновић.

Радићесеекспропријаци
ји земљишта у приступном
појасукојићебитиодређен
зауређењепешачкобици
клистичке стазе око самог
језераБорковац, каоипри
ступнипутеви.
– Намеравамо да напра

вимо такво уређење језера
дасенемешапуносаизле
тиштем око базена Борко
вац и ресторана Борковац,
него да постоје приступне
стазезааутомобиледојезе
ра Борковац, до одређене
рутеодаклећесесаобраћај
искључиво водити пешачко

 бициклистичком стазом.
Зато је потребно извесно
времедабисесведетаљно
и правилно уредило.После
тога креће уређење самог
језера,односностазекојаће
ићиокочитавогјезера,ами
већдотадаможемонаред
негодинедакренемоууре
ђење плаже на Борковцу.
Видећемоидаконкуришемо
за средства за финансира
ње измуљавања језера, то
је захтеван процес, али
намеравамо то да урадимо
 истакла је председница
Ћирић.

Ста за око језе ра

Екс про при ја ци ја
земљи шта

Тихо мир Сто ја ко вић и Алек сан дра Ћирић

Бор ко вач ко језе ро

Оли вер Огње но вић



713. JUL 2022.  M NOVINE

стичкихдестинацијанатери
торијамаобеопштине.
– Оно што је стратешки

циљ израде овог планског
документаионошто јециљ
нашеопштине једасепрви
пут обезбеде услови за
изградњу приступних путева
кајезеру,собзиромданајве
ћидеоповршинејезерапри
пада к.о. Ривица, односно
општиниИриг.КрозовајПДР
ћеседефинисатибудућатри
путнаправцакајезеру,рекао
јеОгњеновић.
Један правац ће бити од

путаРума–ПавловциВрд
ник, поред плантаже Алда
хра ка већ постојећем тури
стичком локалитету, што ће
обезбедитињеговдаљираз
вој, а то је Винарија „Кому
на“. Други саобраћајни пра
вац једиректносадржавног
пута бр 313, од насеља
Ривица.
– У питању је постојећи

атарскипут,асаовимплан
скимдокументомћемообез
бедити регулацију пута и
изградити саобраћајницу
којаћеићикајезеру.Унепо
среднојблизини језераовим
планом ће бити дефинисан
паркинг, а трећи правац је
планиран од будућег Фру
шкогорскогкоридора,тачније
будуће сервисне саобраћај
нице познaтог локалитета
Кипови, који ће се са тог
правца обезбедити кроз ова
планска документа, истакао
јеОливерОгњеновић.
Обухват ПДР је 200 ха, а

средства за израду Плана
детаљне регулације тури
стичко  рекреативног ком
плекса Језеро Борковац ће
обезбедити општине Рума и
Ириг.Рокзањеговуизрадује
12 месеци од дана доста
вљањаадекватнихкатастар
ско топографских подлога.
Планирано је и да се ради
стратешкапроценавезаноза
утицајплананаживотнусре
дину.
Одборници СО Рума су

одлуку о изради овог ПДР
донелинасвојој24.седници
којајеодржана5.јула.
– То је историјска одлука,

историјски корак који две
општинераденареализаци
ји уређења језера и излети
штаБорковац.Знамосвида
јеједандеојезераБорковац
власништво Општина Ириг.
Да бисмо реализовали оно
што ми упорно свих ових
месеци причамоидабисмо
уредили Борковац, то мора
мо урадити у сарадњи са
Општином Ириг. Заједничке
одлукеседоносе,паралелно
на обе скупштине. Комисија
је оформљена, одмах по
договору председника
Општине Ириг Тихомира
Стојковића и мене. Према
речима чланова Комсије
израдаПланадетаљнерегу
лације трајаће око годину
дана, каже председница
АлександраЋирић.
Везано за уређење оми

љеног излетишта Борковац,
АлександраЋирићјенајави
ладаћешеталиштеузБор
ковачкиканалбитипродуже
нодоУлице15.августа.Тако
ћеРумљанимоћидаодцен
траграда,узпотокуређеним
стазама, дођу до излетишта
ијезера.
КаодеоуређењаБорковца

најављено је и уклањање
свих нелегално изграђених
објекатауоколинијезера.Са
реализацијом се почело,
некисусамиуклонилисвоје
нелегалне објекте, а другим
ребалансом буџета је опре
дељено3,6милионадинара
зауклањањетихнелегалних
објеката уз језеро и изнад
плаже.
–Склонићемосвенелегал

необјектеитунећебитини
преговарања ни уступака,
оноштосмообећалитоћемо
иурадити,рекаоје,говорећи
о ребалансу, начелник
Општинске управе Душан
Љубишић.

С. Џаку ла

Иришка општина, дакле,
планира да на Борковачком
језеру направи још једну
популарнутуристичкудести
нацију,имајућиувидудасе
Ирижани све више окрећу
туризмукаограникојаможе
даобезбедиразвојопштине,
имајућиувидубројнепреду
словекојезатоимају.
–Ово језеросеналазина

километар  два од Руме, а
петнаестак километара од
Ирига и нема приступних
саобраћајница. Планирамо
даурадимоиприступнесао
браћајницекакобииИрижа
ни, али и остали туристи
имали олакшан приступ
овом излетишту са наше
стране, рекао је председник
ТихомирСтојаковић.

Ири жа ни се све више
окре ћу тури зму

ИРИГ – „ФРУ ШКО ГОР СКИ КОРИ ДОР“

У току изград ња 
глав ног кам па

Председникиришкеопшти
не Тихомир Стојаковић са
сарадницимајеобишаорадо
венаизградњиглавногкампа
ирадовенауређењуприступ
них саобраћајница који воде
ка овом локалитету. Прили
ком ове посете је одржан и
радни састанак са представ
ницимакинескеCRBCкомпа
није која је главни извођач
радова на Фрушкогорском
коридору, који представља
једаноднајзначајнијихпроје
катауСрбији.Овајпројекатје
посебноважанзасвежитеље

иришкеопштинекојидецени
јама имају велике проблеме
сафреквентнимсаобраћајем,
посебнотешкихкамиона,који
се одвија кроз сам центар
Ирига.
Подсетимо,првиразговори

за изградњу приступних сао
браћајница и кампа са пред
ставницима „Фрушкогорског
коридора“икинескекомпани
је су одржани у септембру
прошлегодине.Кампзаузима
око пет хектара и уњему ће
битисмештенацелаоперати
ва компаније која изводи

радове,каоиоко200радника
којисуангажованинабушењу
тунела.
–Кампјенедалекоодлока

цијегдесебушитунел,неких
200метараусамомподножју
Фрушкегоре.Урађенајепри
времена експропријација,
људима није одузето земљи
ште и вратиће се кад буду
завршени радови, односно у
наредне три до четири годи
не,кажеТихомирСтојаковић.
У иришкој општини је, у

вези сареализацијомпројек
та „Фрушкогорског коридора,

било преко 700 катастарских
парцелакојесубилепредмет
експропријације.
У сарадњи са „Путевима

Србије“и„КоридоримаСрби
је“, Општинска управа је
спровелаиреализовалаком
плетну експропријацију на
траси коридора, као и за
изградњуглавноградногкам
па који кинески CRBC гради
засвојепотребе,гдећебити
смештена оператива, као и
менаџмент компаније и рад
ници ангажовани на бушењу
тунела. С. Џаку ла

Рад ни саста нак

Радо ви на ула зу у тунел и камп



8 13. JUL 2022.  M NOVINE ДРУШТВО

ИРИГ

Награ де нај бо љим уче ни ци ма

Свечаност на којој су додељење награде најуспешнијим
ученицима у иришкој општини одржана је 8. јула уСрпској
читаонициуИригу.Награђенасуукупно54ученика,амеђу
њимасуидвађака генерацијеизосновнихшкола „Доситеј
Обрадовић“ у Иригу и „Милица Стојадиновић Српкиња“ из
Врдника. Сви награђени су добили књиге, док је новчана
наградазађакегенерацијебила20.000динара.
Међу награђенима је било и седам ученика са „Вуковом

дипломом“којисудобилипо12.000динара,докјеједануче
ник добио награду од 10.000 динара за постигнут спортски

резултатуџудоунапокрајинскомнивоу.
Преостали ученици су награђени са 5.000 динара за

постигнутуспехнатакмичењимаузнањуилиспорту,докје34
ђака добило новчану награду у висини од 2.000 динара за
освојеноједноодпрватриместанаокружнимтакмичењима.
Свечаностдоделенаграданајуспешнијимиришкимђаци

мајеорганизовалалокалнасамоуправа,адомаћинисвеча
ности, којисуиуручилинаградесубилиТихомирСтојако
вић, председник и Миодраг Бебић, заменик председника
Општине. С. Џаку ла

Нај бо љи ири шки уче ни ци

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ДИВО ША НА

Мурал Нова ка Ђоко ви ћа
МештаниДивошаисаветМеснезајед

нице покренули су иницијативу да се
у центру њиховог села исцрта мурал
њиховом, по свему судећи, омиљеном
спортисти – Новаку Ђоковићу. Реали
зација те идеје је у току, башу тренут
ку када јеЂоковићосвојио седмиВим
блдонтурнирукаријери.
– Пре осам месеци размишљао сам

штабисмомоглилеподаурадимоуселу
идобиосамидејудатобудемурална
Домукултуре.Јединосмоселоуоколи
ни које има Дом културе на специфич
номместу,усамомцентруипритомима
велику површину, која се добро види.
Размишљалисмодалићесенамура
лунаћипатријархПавле,НиколаТесла,
МилошОбилић и одлука је на крају да
радимоНовакаЂоковића.Тусенећемо
зауставити,има јошповршиненаДому
културе, па ће нека од ових личности
такође бити осликана. Сусрели смо се
и са питањима зашто нисмоДимитрија
Фрушића осликали, зашто баш Новак
Ђоковић... Ма, и Драгана Стојковића
Пиксија ћемо осликати, али ако освоји
светскофудбалскопрвенствосарепре
зентацијом, каже Стефан Зорановић
председникМеснезаједницеДивош.
Наизрадимуралавреднорадеумет

нициМиланКардашиВојиславКрстић.

–Имамо једанвеликиизазов, јер јеу
питању велики мурал који захтева тех
ничку поткованост, искуство, знање и
умеће.Мислимдаћемопосаопривести
крајуназадовољавајућиначин,башона
кокакосутозамислилимештаниДиво
ша.Речјепресвегаохеројунашегвре
мена,тојефантастичанмотив,ачастми
јеизадовољствоштоћесрединаодкоје
се томождаинеочекује,односносео
ска средина, имати нешто јединствено
на овим просторима, изјавио је Милан
Кардаш.
Не прође дан, а да неко не застане,

поразговараиискажеинтересовање за
оно што настаје испод вештих прстију
митровачкихуметника.
– Ово је први пут да радим мурал

НовакаЂоковића.Штојевећизид,већи
јеиизазов,алиполакоуспевамо.Редов
нопратимовременскупрогнозу,собзи
ромнатодасерадинапољу.Засадсве
иде по плану, није нам тешко, јер смо
доброорганизовани.Бојасесушибрзо,
штонамодговара, алинајбитније једа
сеподлогадоброприпремиионданема
проблема,кажеВојиславКрстић.
Осликавање мурала помогао је

финансијскииградСремскаМитровица,
авредностјеоко160.000динара.

А. П.
Изра да мура ла Нова ка Ђоко ви ћа у току
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ЖЕТВА У СТА РО ПА ЗО ВАЧ КОЈ ОПШТИ НИ

Рата ри задо вољ ни родом, 
али не и ценом
Прво класје хлебног зрна на територији

старопазовачке општине је пожњевено око
20.јуна,аузависностиодсорте,рокасетве
иделаатаранапојединимпарцеламавећје
завршена.Од поменутих околности зависе
и приноси. Живко Тепић, пољопривредник
изГолубинацајеоствариопросечанпринос
око четири и по тоне, па чак је на једном
местуимаочакшесттонапојутру,счимје
изузетнозадовољан,исматрадатребапри
менити пуну агротехнику, али с друге каже
да понуђених 40 динара по килограму за
откупзаробнерезерве,нијезадовољавају
ћацена.
– Не покрива ни трошкове производње.

Ценађубривајеувећанадвестапосто,ску
пајеихемија,семе,адодатнонасјепого
дилаовасуша,забринутјеТепић.
Екстремни топлотни талас је довео до

убрзаногзрења,што јеусловилосмањење
хектолитарскетежине,алиуовомделуСре
ма,иакојеродисподпросека,произвођачи
се не жале, а тако је и пољопривредном
предузећу„Делтааграр“,гдебележеприно
сеодосамдодеветипотона:
–Пшеницакојајеунашематарупосејана

на песковитијим земљиштима на пример у
Подунављу,ранијејесазрела,исамимтим
су приноси били мањи, у односу на потез
СтараПазова,Голубинци,Јарковци, гдесе
бележибољирод,кажеагрономВладимир
Мужевић.
Изузетновисокетемпературепретходних

дана су доводиле до наглог исушивања
зрна,такодајевлагаодстандардних13до
14одсто,падаланаиспод10изатојесавет
јератаримадапожуресавршидбом.Жетва
пшеницеупуном јеку,такодасликекласја

полако замењује поглед на стрњиште, које
нетребапалити–апелјесвимратарима.
–Првисусањиваскинутијечамиуљана

репица.Упросекујесаједногхектарскину
тоосамтонајечма,аниуљанарепицаније
изневерилапроизвођачештосетичеприно
са,којисекрећуодтрииподочетириипо
тонепохектару,кажеСинишаМарчетићиз
СтарихБановаца,којијегајивећ14година
првенственозбогплодореда,алиизатојер
унекомпериодудоносиладобрузараду.
–Јарепицусејемод2008. годинекад је

било600евра, па је палана300, и видео
самдаједобарпредусевзанареднукулту
ру,закукурузизатосамјеубациоуплодо
ред.
УСилосимаМиљковић уСтаримБанов

цимасусасвојимкооперантимаималиоко
200 хектара под овом уљарицом. Приноси
сууобичајени,аратарисусенадалиобећа
ванојцениодпреко800евра,штотренутно
нијеслучај,јерсепомињесеоко600до620.
–Чекасеодговоризвозника,објаснио је

власниксилосаВојиславМиљковић.
Ова уљарица постаје посебно актуелна

сааспектапроизводњетзв.биообновљивих
извора енергије, биодизела. Иако је ове
годинеустаропазовачкојопштинипосејано
250хектара,незнатновишенегопретходних
година,одоткупнецене,којајеувеквелика
непознаницазависидалићесенаставити
тренд повећавања површина наставити,
илићеседеситисупротно.

З. К.

Жив ко Тепић Сини ша Мар че тић
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИН ЦИ ОРГА НИ ЗУ ЈЕ ДЕЧ ЈЕ КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Деца нај вер ни ја публи ка
Дечје културно лето, које организује

Културни центар Пећинци под покрови
тељствомпећиначкелокалнесамоупра
ве, настављено је у суботу 2. јула. На
летњој сцени у парку у Шимановцима
публици су се представили маскирани
малишани, да би затим на истој сце
ниодигранаинтерактивнапредставаза
децу„Четиригодишњадоба“.
Манифестацији је присуствовао и

заменик председника општине Пећин
ци Зоран Војкић који је изјавио да ће
се токоммесеца јулау свимнасељима
пећиначке општине одржати културно
 забавни програми за децу, како би на
креативанизабаванначинмоглидапро
ведулетњедане.
Већунедељу3.јулаудвориштуЕтно

куће „Путник“ у Купинову одиграна је

музичко  интерактивна представа за
децу„Пинокиоупозоришту“уочикојеје
одржанмаскенбалзадецу.Подршкупри
реализацији највеће културне манифе
стацијезадецууопштинипружилесуи
меснезаједнице,апредседникМЗКупи
новоПерицаОдобашићрекаојетомпри
ликомдаМесназаједницасазадовољ
ством учествује у организацији оваквих
манифестација.
–Пресвега јерсерадионашимнај

млађим мештанима који су и овог пута
својим присуством и одзивом показа
ли да култура живи у нашој средини, а
посебно бих похвалио креативност и
труд који су уложили деца из вртића у
Купиновуипредставилисенамаскенба
лу,рекаојеОдобашић.
С обзиром да су сва деца проглаше

на за победнике маскенбала у Шима
новцимаиКупинову,директорКултурног
центра ЈованДеврња уручио је пригод
не поклоне у видумузичког инструмен
та, сета спортскеопремеидидактичког
материјала представницима Предшкол
скеустанове„ВладаОбрадовићКамени“
уШимановцимаиКупинову, и нагласио
томприликомдасууправодецањихова
највернијапублика.
Представе за децу ће се одржавати

свакогпетка,суботеинедељенаотворе
номуцентриманасељаилиудворишти
машкола од 1. до 31. јула ове године,
а манифестација се реализује у сарад
њи са ПУ „Влада Обрадовић Камени“,
основнимшколама,меснимзаједницама
иудружењимажена.
 С. Ђ.

КОЊИЧ КИ ЦЕН ТАР ХОР СЛЕНД У ДЕЧУ

Про гла ше ни прва ци
Срп ске пре пон ске лиге

У кате го ри ји деце нај бо ља је била Иво на Вук ми ро вић, дру го место је осво ји ла Еле на Кон
ста ди но вић, а тре ће Лена Атла гић. Прво место у кате го ри ји јуни о ра при па ло је Аји Сочо, 
дру го Ива ни Радој чин, а тре ће Мари ји Мрђи. У кате го ри ји сени о ра први је био Срђан Грма
шко ски, дру ги Зоран Јова но вић, а тре ћа Нина Вуко је
Коњички центар Хорсленд (Horseland) у
Дечу био је протеклог викенда домаћин
трећег и четвртог кола Српске препонске
лиге,азатитулупрвакалигеукатегорија
мадеце, јуниораисениора, такмичилосе
преко 50 регистрованих јахача и коња из
целеСрбије.
ОрганизатортакмичењајеСавеззакоњич
ки спорт Србије (СКСС) за олимпијске и
ФЕИ(Светскакоњичкафедерација)дисци
плине,акаконамјереклаВишњаАндрић,
генерални секретар СКСС, српски коњи и
јахачисувећпрепознатљивиубалканским
оквирима,докнавеликимсветскимтакми
чењимаСрбијајошувекнемасвојихпред
ставника.
–Нијеупитањуквалитеткоњаијахача,већ
су у питању административне препреке
које изузетно продужавају процес прику
пљања неопходне документације за изла
заккоњаизземље,самимтимкомпликујуи
поскупљујупроцедурузаодлазакнатакми
чење у иностранству. Примера ради, да
бисмо отишли на такмичење у Темишвар,
који је удаљен свега 200 километара,
потребно јемесецданапланирањаипри
купљањадокументације.Тојеосновнираз
логштонашитакмичариретконаступајуна
великим светским такмичењима, каже
ВишњаАндрић.
Ипак, како је оценила, коњички спорт у
Србијијестеууспону,аотварањецентара
високог нивоа, као што је Хорсленд, који
пружајуправеусловезатакмичење,моти
више све више деце и родитеља да се
укључујуукоњичкиспорт.
–Интересовањерастеиповећавасеброј
такмичара у свим дисциплинама. Поред
препонског јахањаимамоидресурнојаха

ње,ту јеидаљинско јахањеукојемкоњи
прелазе по 80 километара на дан, као и
вожња запрега. Ви у Пећинцима у овој
дисциплини имате сјајног представника,
Милана Ђурђевића, који је ове године
представљао Србију на једном великом
такмичењууХрватскојипрошлегодинена
Балканијади.Вожњазапрегајеиначедоста
развијенаипопуларнауСрбији,рекланам
јеАндрић.
Накондводневногтакмичењаи10утакми
ца,унедељусупроглашенинајбољипре
понашиСрпскелиге.
У категорији деце најбоља је била Ивона
Вукмировић,другоместојеосвојилаЕлена
Констадиновић, а треће Лена Атлагић.
Првоместоукатегоријијуниораприпалоје
Аји Сочо, друго Ивани Радојчин, а треће

МаријиМрђи.Укатегоријисениорапрвије
биоСрђанГрмашкоски,другиЗоранЈова
новић,атрећаНинаВукоје.
Хорсленд је од самог оснивања испунио
свевисокестандардезаорганизацијутак
мичењаукоњичкомспорту,каоинајбоље
условезатренингкоњазапрепонскиспорт,
одсмештајакоњаидобрихподлогадосвих
неопходних реквизита, чиме је свакако
подигнутнивокоњичкогспортауоквирима
Србије.
Тренутносесватакмичењауорганизацији
СавезазакоњичкиспортСрбијеиКоњич
когсавезаБеоградаодржавајууовомцен
тру, који ће бити домаћин и Отвореном
првенству Србије у прескакању препона,
којећебитиодржаноод5.до7.августа.

Д. С.

Коњич ки спо рт је у успо ну
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ФОЛ КЛОР НО ДРУ ШТВО „ИЗВОР ДОЊИ ТОВАР НИК“

Пред ста ви ли се бугар ској публи ци
На Фестивалу фолклора

КитенЧерноморец у Бугар
ској, заједно са културно 
уметничким друштвима из
Мађарске, СевернеМакедо
није, Босне и Херцеговине
и Бугарске, наступило је и
Фолклорно друштво „Извор
ДоњиТоварник“каоједанод
двапредставникаСрбије.
Како нам је рекла пред

седница „Извора“, Даније
ла Барнак, доњотоварнички
фолклораши су се бугарској
публиципредставилисадве
кореографије – играма из
ШумадијеиизЛесковца.
– Иако је фестивал реви

јалног карактера, наступ
нашихиграча је,каоипрет
ходних година, наишао на
одличан одзив од стране
бугарске публике. Овога

пута, публика је имала при
лику да прати наступ нашег
припремног ансамбла, који
је бројао 32 члана, рекла
намјеБарнакидодаладаје
путовање у Бугарску било и

својеврстан излет за младе
фолклораше, јер су имали
прилику да обиђу и неколи
кознаменитостиидасеупо
знајусабугарскомисторијом
икултуром.

Фолклораши су посетили
летовалиштеСозопол и јед
ну од бугарских историјских
атракција дворац у месту
Равадиново.

С. Ђ.

Са насту па у Бугар ској

СЕО СКА СЛА ВА У СУБО ТИ ШТУ

Богат про грам за Иван дан

Пола га ње вен ца на спо ме ник палим бор ци ма 
и жртва ма фаши зма у Дру гом свет ском рату

Представници Савета
месне заједнице Суботиште
и Општине Пећинци су 7.
јула, у склопу обележавања
сеоскеславеуовомнасељу,
положиливенацнаспоменик
палим борцима и жртвама
фашизма у Другом светском
рату.
Заменик председника

општинеЗоранВојкић јетим
поводом подсетио на позна
туизрекуда јенародкојине
памти своју историју осуђен
дајепонови.
–Свисмосведоцидадржа

ваСрбија,уововремеизра
зито нестабилне политичке
и војне ситуације у Европи,
чинисвекакобиспречилада
будемоувучениусукобекоји
бимоглида резултују новим

жртвама. Србија данас води
мирољубивуполитику,алине
заборављахрабростпредака
којисусвежртвовализасло
бодуи,акозатреба,умећемо
као и наши преци да одбра
нимо оно што је наше, изја
виојеВојкић.
Програмобележавањасео

скеславеуСуботиштупочео
је у недељу 3. јула, када су
се кувари такмичили у при
премању пасуља у котлићу.
Такмичењејеокупило14еки
па у великомпарку у центру
насеља, а најбољипасуљ је
скувала екипа пензионера у
саставу: Мирко Степановић,
РадомирБилићиДејанМар
ковић.
–Ловачко друштво „Субо

тиште“организовало јеистог

дана шицару. На класичној
шицаринајуспешнијисубили
ЂорђеДрагишић изПећина
ца,ДушанДабићизПавлова
цаиДраганКокаризСуботи
шта,доксуугађањуглинених
голубова најпрецизнији били
Ненад Кнежевић из Пећина
ца,МихајлоМунђа изНових
Карловаца и Бата Перић из
Крчедина.
Одличан одзив је забеле

жен и на турниру у малом
фудбалу, где се за титулу
најбољихборило14екипа,а
првоместоосвојилајеекипа
ДоњиСрем.
За младе су 6. и 7. јула

поводом овогодишњег Иван
дана огранизоване велике
журкеуДомукултуре.
 С. Ђ.

ПОПИН ЦИ

Игра ли ште 
за децу

У акцији коју је заједно са
мештанима реализовао
Савет месне заједнице
Попинци,поправљенјемоби
лијарнадечјемигралиштуу
центру насеља, тако да ће
сада, кажепредседникСаве
та МЗ Попинци Дејан Бано
вачки, деца имати боље и
безбеднијеусловезаигру.
–Недавнојенаовомигра

лишту постављен део новог
мобилијара,којинамједони
рала Општина Пећинци, а
сада смо поправили и офар
бали део мобилијара који је
туодранијеинакојемјебило
оштећења. Поправили смо и
поново префарбали љуља
шке,клацкалицеитобоган,а
куповинупотребногматерија
лафинансирала јеОпштина,
такодасморелативнојефти
но учинили игралиште леп
шимисигурнијимзадецукоја
се ту свакодневно окупљају,
кажеБановачки.

Д. С.
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Свакакодајеглавнатема
скупштинске седнице, одр
жане 5. јула у Руми, било
усвајање другог ребаланса
општинског буџета. Овим
другим ребалансом прихо
диипримањасеусклађују
са расходима и издацима
навишемнивоуитоуизно
суодчак710.229.132дина
ра,такодасадаопштински
буџет износи рекордне
3.670.993.476динара.
Када је реч о структури

прихода,укупнопланирани
приходиодпорезанадохо
дак, добит и капиталне
добитке износе 1,7 мили
јарди динара, од чега је
прихододпорезаназараде
планиран у износу нешто
већем од 1,4 милијарде
динара. Порез на имовину
је планиран на нивоу од
482милионадинара,доксу
трансферисадругихнивоа
властипројектованиувиси
ни од готово 350 милиона
динара.Приходиодимови
не планирани су у износу
од104милионадинара,од
чега средства остварена
давањемузакуппољопри
вредногземљиштаудржав
нојсвојиниизносе40мили
она,докједоприносзауре
ђење грађевинског земљи
шта планиран у износу од
50милионадинара.
Говорећи о стању у

општинској каси, начелник
Општинске управе Душан

Љубишић је истакао да је
прошлегодинеуововреме
убуџетубило965милиона,
аовенештопреко1,5мили
јарди.
–  Јасно је зашто је овај

буџет изразито развојни.
Обухватилисмосвесфере
друштвеног живота спорт,
културу,социјалнузаштиту,
инфраструктурно опрема
њеопштине...Безмало600
милионавишеупрвихшест
месеци у односу на прет
ходну годину, то је буџет

једне мање општине у
Србије.Приходипооснову
порезана зарадеипореза
наимовину,туимамонајве
ћираст.Насајмузапошља
вања је било 570 радних
места за наше грађане, ту
је тај реалан пораст, а са
друге стране имамо други
приход, када смо продали
земљу на румској петљи
кинеској компанији „Хаити
ан“ јер јеубуџетушло356
милиона динара. Очекује
мојошприходод15милио

на динара од промене
намене коју инвеститор
мора да уради у наредних
месец и по дана, рекао је
ДушанЉубишићинајавио
да је полагање камена
темељца за изградњу ове
новекинескефабрикепла
нирано за половину окто
бра.
Самозапотребеобразо

вањајеиздвојенододатних
40милионадинаракакоби
сеопремилеиреконструи
салесвешколеуопштини.
Реновира се комплетан
објекатКултурногцентра,с
тим што је један део од
седаммилиона добијен од
Министарства културе за
замену седишта у Великој
сали, док се све остало, а
то је замена крова, ком
плетно кречење, замена
лед панела и мермерних
плоча испред улаза у Кул
турницентарфинансираиз
буџета.
Када је о пољопривред

ницимареч,овегодинејед
нократну помоћ од 30.000
динара је добило преко

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ РУМА

Уве ћан буџет на
пре ко 3,6 мили јар ди

Дру гим реба лан сом при хо ди и при ма ња се ускла ђу ју са рас хо ди ма и изда ци ма на 
вишем нивоу и то у изно су од чак 710.229.132 дина ра, тако да сада општин ски буџет 
изно си рекорд не 3.670.993.476 дина ра

Душан Љуби шићАлек сан дра Ћирић

Председница општине Александра
Ћирићјеистакладаседругимребалан
сомпотврђуједаћеовобитигодинанај
већег просперитета румске општине.
Основни разлог за ребаланс је прилив
страног капитала будући да је кинеска
компанија купила земљиштенаРумској
петљииуплатила365милионадинара.
– Захваљујући том приливу, али и

доброј приходној страни буџета и одго

ворном пословању, имали смо и доста
добре наплате пореза на имовину и
пореза на зараде, па смо створили
могућностдаправимоовакависторијски
рекордан буџет  рекла је председница
Ћирић.
Онаједодаладаћесестворитиусло

ви за један квалитетан и бољи живот
грађана и да ће Рума добити изглед и
сјајкојијезаслужиладаима.

Годи на нај ве ћег про спе ри те та
рум ске општи не
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1.100 пољопривредних
газдинстава.
И Дом здравља очекује

улагањеодоко20милиона
динара за набавку нове
опремезаквалитетнијирад
идијагностику.
Следиикомплетнорено

вирање Спортског центра
одкрова,прекозаменесто
ларије, али и паркета у
спортскојдворани.
– Ту су и нове мере у

области социјалне полити
ке.Установа„Солидарност“
ће добити нови комби за
превоз корисника са смет
њама у развоју, посебан
пројекат „Хорис“ћедобити
санитарни чвор, прилазе
које нису имали, биће
изграђен летњиковац где
ћеродитељимоћииузим
скомилетњемпериодуда
сачекају децу док она тре
нирају. Дом здравља је
имао великих проблема са
котларницом, а ове године
смо одлучили да то реши
мо и да их повежемо на
котларницу „Солидарност“,

истакла је Александра
Ћирић.
Она је подсетила и на

великерадовена комплет
нојзградиЗавичајногмузе
јаРумазаштајеобезбеђе
но 30 милиона динара, а
обезбедиће се и средства
за сталну изложбену
поставку.Тусуирадовина
обновиспомениканаГрад
ском тргу који није обна
вљанод1975.годинекада
јеипостављен,аистоважи
и за фасаде у централној
градскојзониикућепозна
тих грађанских породица
којећебити стављенепод
заштиту.
Румскуопштинуочекујуи

велики радови на уређењу
излетиштаБорковациства
рањеодњегапримамљиве
туристичкеоазе.
Председница Алексан

драЋирић је,запољопри
вреднике, најавила нову
мерупомоћизајесен,када
стиже време жетве и јесе
њесетве.

С. Џаку ла

Са сед ни це

ДушанЉубишић је ука
заонаважанивеликипро
јекат изградње кружног
тока код Геронтолошког
центра „Срем“ који ће се
одвијатиутрифазеичија
јеукупнавредностоко230
милионадинара.
– Важна је и комплетна

реконструкцијаулицаВла
димира Назора и Павло
вачке,одспоменикаКрило
до будућег кружног тока
кодГеронтолошкогцентра
иприлазградуизСремске

Митровице, од кружног
тога који очекујемо да ће
„Сремпут“ускоријевреме
кренути да гради, па ће
потом цела улица Вука
Караџића бити реконстру
исана.Планирамоиосве
тљење Улице Иришки
друм,набавкуцистернеза
прањеулицазаЈП „Кому
налац“,уређењетримста
зе у Борковцу, уређење
Борковачкогканала,улага
њеупољопривреду,рекао
јеЉубишић.

Кру жни ток
и дру ги про јек ти

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ РУМА: МЕРЕ 
ЕНЕР ГЕТ СКЕ САНА ЦИ ЈЕ

Отво рен јав ни 
позив за гра ђа не

Чланови Општинског већа
Румасу,наседнициодржаној
11.јула,донелиодлукуорас
писивању јавног конкурса за
избор крајњих корисника за
спровођењемераенергетске
санације породичних кућа и
станова.
Како је појаснила Адрија

на Бошковић, руководилац
пројектаенергетскесанације,
за ове намене је опредеље
но укупно 27 милиона дина
ра  половину је обезбедила
локалнасамоуправа,адругу
половину Управа за подсти
цањеиунапређењеенергет
скеефикасности.
Јавни позив је отворен од

12. јула, а заинтересовани
грађани се могу пријављи
вати за добијање средстава
за неку од мера енергетске
санациједо9.августа.
Председница Општине

Александра Ћирић је иста
кладајепрошлегодинерум
ска општина сама обезбе
дила сва средства, а да се
овегодинепрвипутпројекат
енергетске санације реали
зује заједно са надлежним
Министарством,алинесамо
за замену столарије него и
другемере.
– Имамо укупно 30 мили

она динара, половина је из
општинског буџета, исто
толикосамодобилиодМини

старстворударстваиенерге
тике,а
радисеоукупнопетмера

по препоруци надлежног
Министарства. Ми очекујемо
велико интересовање гра
ђана, али и да ће Комисија,
грађани и привредни субјек
ти добро радити и сви бити
задовољни, рекла је Алек
сандраЋирић.
Она је додала да су прео

стала три милиона опреде
љена за уградњу соларних
панелаидасеизаовумеру
ускоро очекује расписивање
јавногпозива.
Подсећамо, Општинско

веће Рума је, на седници
одржаној 27. јуна, донело
одлуку о избору привредних
субјекатауспровођењумера
енергетске санације поро
дичних кућа и станова. Нај
више привредних субјеката
јеконкурисалоиизабраноза
мерууградњепрозораивра
та, а реч је о 20 привредних
субјеката. За меру термичке
изолације утврђен је један
привредни субјект, за уград
њу котлова на природни гас
три субјекта, за инсталаци
ју котлова на биомасу један
извођач радова, уградња
цевне мреже и радијатора
дваизвођача,коликоихимаи
зауградњутоплотнихпумпи.

С. Џаку ла

Сед ни ца Општин ског већа
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ЗАВР ШЕ НА РЕХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПУТА РУМА  ПУТИН ЦИ

Kом плет но ура ђен пут кроз село

ДржавнипутIIАредаброј126,насво
јојдеонициодРумедоПутинацајеупот
пуностирехабилитован, такода јеотво
рензасаобраћајипрепланираногрока.
Радисеодужинипутаодоко13киломе
тара,накојојјепостављенновиасфалт
ни слој, банкине, урађена хоризонтална
саобраћајнасигнализација,анеодређе
нимместимауПутинцимаурадићесеи
паркинзи.ТимповодомуПутинцимаје6.
јулабилаипредседницаОпштинеАлек
сандра Ћирић која је подсетила да је
овајдеопутадеценијамабиоуизузетно
лошемстању,безизгледадасетајпро
блемзаучесникесаобраћаја,реши.
– На срећу, постигли смо договор са

„ПутевимаСрбије“иуфебруарусупоче

ли радови на деоници пута од Руме ка
ИнђијиидоуласкауСтаруПазову,укљу
чујућииГолубинце,штојесвеиурађено.
Натериторијирумскеопштинето једео
путаодРуме,прекоЖарковцадоПути
нацаистаклајепредседницаЋирић.
Вредност радова на рехабилитацији

путајебилапреко550милионадинара,
ЈП„ПутевиСрбије“суинвеститордокје
извођачрадоварумскафирма„Сремпут“.
Александра Ћирић је изразила задо

вољство што је обећање да ће се овај
пут рехабилитовати извршено, а посао
јекомплетнозавршенипрерокакоји је
планиранзакрајавгуста.
ПредседникСаветаМЗПутинциБран

коМандићуказујенаважностпутаРума

доСтареПазове,идеоницедоПутина
ца,јерјесаобраћајнаовомпутуизузетно
фрекфентан. Тако да остаје нерехаби
литован само део пута од Путинаца до
Љукова,управцуИнђије.
–Што се тиче пута,много нам значи,

то је био приоритет за мештане, јер је
заиста велика фреквенција саобраћаја.
Задовољни смо што је комплетно ура
ђенпуткрозсело,тосусадновисисте
мирада,дижесепут,кишнаканализаци
ја,предстојијошуређењепаркингместа
и имаћемо заиста лепо уређено село,
рекао је Бранко Мандић и додао да је
једанодплановадасеовегодинеасфал
тираиКосовскаулицауселу.

С. Џаку ла

Алек сан дра Ћирић и Бран ко Ман дић Пут кроз Путин це

ЗАВР ШЕН КОН КУРС ЗА „УРБА НЕ ЏЕПО ВЕ“

Пре зен та ци ја при сти глих радо ва
и гла са ње до 10. јула
СходносвомопредељењудаРумуучинелепшимизеле

нијимградом,локалнасамоуправајезапочелаактивности
науређењујавнихповршинауграду,тзв„урбанихџепова“.
Реч је о бројнијим, али мањим интервенцијама у јавном
простору, на локацијама која ће постати места за одмор
грађанаиигрудеце,упросторуизмеђустамбенихзграда,
каоидасетипросториуредепомериграђанаиузњихово
учешће. Због тога је 21. марта расписан Међународни
архитектонскоурбанистичкиконкурсзауређењеурбаних
парковакојијеокончан15.јуна.Изабранаконкурснареше
ња ће добити прилику да се разраде и реализују, а сва
решењасуималасвојупромоцијунаинтернетсајтулокал
несамоуправе,стручнимпорталимаидруштвениммрежа
макаопримердобрепраксе.Такође,упериодуод5.до10.
јула јеорганизован јавниувидсвихприспелихрадовапо
овомконкурсуувеликомхолуКултурногцентра.Свизаин
тересовани грађани су могли гласати на листићу који су
убацивали у постављену кутију, а предлози са највећим
бројемгласоваћебитиреализовани.

Пројекти на презентацији
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Крајемовегодинебићесвечаноотво
рено постројење јапанског инвестито
ра„Тојотајерс“усевероисточнојрадној
зони у Инђији, потврдио је председник
општине Инђија Владимир Гак. Према
његовим речима,  реализација помену
те инвестиције одвија се предвиђеном
динамиком и у постројењу се већ неко
времевршипробнапроизводњааутомо
билскихгума.
– Према најавама инвеститора све

чано отварање биће тачно на двогоди
шњицуодпочетка радованаизградњи
постројења,тачнијепочеткомдецембра.
Отварању ће присуствовати председ
никСрбије, државниврхи представни
цикомпаније,рекаојеГакидодаодаће
презваничноготварања,тачнијеуавгу
сту,представницимедијаиматиприлику
даобиђуфабрику.
–Замањеоддвегодинејезавршена

великаинвестицијаштоапсолутногово
риоозбиљностиинвеститора,рекао је
председникопштинеИнђијаидодаода
ћекодјапанскогинвеститораплатебити
изнадрепубличкогпросека,подсећајући
дајеопштинаИнђијаповисинипросеч
не зараде 2016. године била на самом
зачељууСрему,ада јесадаситуација
потпунодругачија.

М. Ђ.

Председник општине Инђија освр
нуосеинапреговоресаинвеститором
из аутомобилске индустрије о којем се
писало месецима уназад. Он је иста
каодасејошувекнезнадалићебити
реализована али да је држава откупи
ла земљиште од локалне самоуправе
површиневишеод700хектарауинду
стријској зони за потребе изградње

постројења.
– Уколико не буде реализована ова

инвестиција о којој семесецима пише,
једину локацију коју ће држава нудити
другиминвеститоримаизаутомобилске
индустрије у наредном периоду биће
поменуталокацијауИнђији,докгодсе
не изгради постројење на том месту,
објасниојеГак.

ОТВА РА ЊЕ ПОСТРО ЈЕ ЊА „ТОЈО ТАЈЕРС“ У ИНЂИ ЈИ У ДЕЦЕМ БРУ

Све тече по плану

Још тра ју пре го во ри

Тојо тајерс у Инђи ји

22. Сце на фест нај по се ће ни ји до сада

НАЈ ПО СЕ ЋЕ НИ ЈИ „СЦЕ НА ФЕСТ“ ДО САДА 

Десет хиља да људи
на кон цер ту Аце Пејо ви ћа
22.„Сценафест“уИнђијибиојенајпо
сећенијидосада,потврдиојепредсед
никопштинеИнђијаВладимирГакна
последњемсастанкуСистема48.Како

је рекао, музичка понуда током пет
фестивалскихданабила јеразнолика
исвакојемогаодаодаберебарједног
извођачаучијемјенаступууживао.

–Премапроценама,последњевечери
фестивала на наступу Аце Пејовића
билојеокодесетхиљадапосетилаца,
анештомањепретходновечекадасу
наступилигрупаВанГогиДејанПетро
вић са „Биг бендом“, рекао је Гак и
додао:
–Очигледноједаје„Сценафест“као
манифестација заиста заживео, да
током концерата имамо пуна оба
спортскатеренакодКултурногцентра.
Та масовност је доказ да су наши
суграђани и гости из других градова
заиста уживали у овогодишњем про
граму.
Гак јеистакаодаћесенаистиначин
организовати и будући фестивали,
тако,дабудезадовољенсвакимузич
киукус.
Иначе, 30. јунафестивал је отворила
оперска дива Јадранка Јовановић, а
до4.јуланаступилисујошитамбура
шки оркестар „Ла банда“ из Новог
Сада, легенда тамбурашке музике
ЗвонкоБогдан,„Бајагаиинструктори“,
рокгрупа„ВанГог“,ДејанПетровићса
„Бигбендом“иАцоПејовић.

М.Ђ.
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НаДанборца,4.јула,одржанајетри
бинапосвећена72.специјалнојбригади
ВојскеСрбијеиважностипоновногвра
ћања редовног служења војног рока.
Овомтрибином,изложбомипројекцијом
филмаобележенјејубилеј30годинаод
формирања ове специјалне бригаде,
која је одржана у Културном центру, уз
подршкуОпштинеРумаиМинистарства
за рад, запошљавање, социјална и
борачкапитања, заједносаУдружењем
„Пријатељи 72. Специјалне бригаде“.
Први командант 72.специјалне бригаде
иданашњипредседникУдружењавете
рана,генералМилорадСтупарукључен
јеуактивностинапромоцијиовебрига
де, јер јеона „билаелитанаделитама,
најјачаувојсци“какојесамрекао.Три
бина и пројекција филма је одржана у
препуној Конференцијској сали Култур
ног центра, а била је присутна и пред
седница Општине Александра Ћирић,
којајекаоисторичар,исамаучествова

лаунаучнимскуповимакојисусеодно
сили на историјско наслеђе српских
бораца.Она јеучествовалананаучном
скупу о потреби враћања војног рока
пишући рад на тему „Српски борац на

Сремскомфронту“.Натрибинисе,поред
потребеувођењаобавезногвојногрока,
говорилоиосвеукупномположајуудру
штвуљудикојисубранилинашуземљу
ислободу,кадајетобилонеопходно.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Три би на о 72. спе ци јал ној бри га ди ВС

ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА ПОДР ЖА ВА МЛА ДЕ ТАЛЕН ТЕ

При јем за про гра ме ре
Програмери из Сремске

Митровице, Стефан Јовано
вић, Вукашин Богдановић и
ИгорКандић,освојилисутреће
местонапрестижномтакмиче
њу„UbisoftGameJam“,којесе
одржало 2. јула уФранцуском
институтууБеограду.
Такмичење је организовала

канадска компанија „Ubisoft“,
издавачка кућа за видео игре,
а такмичари су имали задатак
да за 24 часа на задату тему
направепрототипвидеоигре.
Због високог пласмана, као

иуспехакојепостижунастуди
јама, градоначелница Светла
наМиловановићипредседник
Скупштине града Владимир
Павловић, уприличили су при
јем за ове вредне и амбицио
знеМитровчане.
Стефан Јовановић студент

је на Факултету организацио
нихнаукауБеограду,Вукашин
Богдановићстудиранафакул
тету техничких наука у Новом
Саду,аИгорКандићјестудент
на Математичком факултету
уБеограду.Њихтројицасуна
смеровима у области инфор
мационих технологија и упра
во су завршили другу годину
студија, а иначе похађали су
Митровачку гимназију, рачу
нарскисмер.
Приликом разговора са гра

доначелницомипредседником
Скупштине града рекли су да
желедасепозавршеткустуди
јавратеуСремскуМитровицу
изапочнупосаоуобластипро
грамирања, јер, како су иста

кли,Митровицу виде као град
за свој пословни развој, али
им је циљ да се иМитровица
даље развија кроз употребу
информационихтехнологија.
Примераквидеоигрекојусу

направили поклонили су гра
доначелници,абило јеречио
даљој сарадњи, посебно због
иновативнихидејакојесупре
дочили.
Градоначелница Миловано

вић и председник Скупштине
Павловић уручили су им књи
гу о граду и новчану награду,
а локална самоуправа ће им,
поредстипендија коједобијају
одГрада,унаредномпериоду
пружити подршку како на сту
дијама,такоинабудућимтак
мичењима.

Вла ди мир Павло вић и Све тла на Мило ва но вић са мла дим митро вач ким про гра ме ри ма
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КОРАК ДО ПРВОГ СОЦИ ЈАЛ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Инклу зи ја мар ги на ли зо ва них група
На нивоу Европ ске уни је око 13 мили о на људи ради у таквим пред у зе ћи ма и сма

тра мо да је то јед на додат на раз вој на шан са за Срби ју, казао је Кри сти ан Шилинг, 
шеф оде ље ња за при вред ну сарад њу Амба са де Немач ке у Бео гра ду
Свечаномпокретањумаши

не за израду папирне галан
теријеумитровачкомКарита
су „Света Анастазија“ прису
ствовалисубројнисарадници
и гости, међу којима су и
представници Амбасаде
НемачкеуБеограду,локалне
самоуправе, организација
ГИЗ, Каритас Србије и кори
сници Дневног боравка. У
уторак 5. јула је присутнима
представљен нови пројекат
којипратилицасаменталним
сметњама од окупационе
терапиједосоцијалногпреду
зећа.УоквируКаритасаћеу
наредном периоду бити
оформљенопоменутопреду
зеће, у ком ће бити радно
ангажовани поједини кори
сници Дневног боравка, кроз
радно–окупационутерапију,
са циљем да побољшају
моторички,радниисоцијално
–емоционалникапацитет.
– У Каритасу нам је лепо,

иначе се сви лепо дружимо,
али сада смо добили и нову
машину за рад. Она нам је
била неопходна за посао.
Некиоднасбројекесекојету
будунаправљене,лепимоих
или слажемо. Много нам то
значи, јер се тако осећамо
као и сви други људи, а то
није увек тако, јер смо инва
лиди.Неможемосведаура
димо као други, али нам је
важно да им се на тај начин
приближимо, изјавила је
Николина Корпак, корисница
Дневногборавка.
Они ће кроз остваривање

новчане накнаде за свој рад
постати и економски оснаже
ни,атакоћестећиивештине
и знања о располагању нов
цем,штоћеимувеликојмери
користити у правцу реинте
грацијеуживотзаједнице.
– Уз помоћ Амбасаде

Немачке, Града Сремска
Митровица, Центра за соци
јални рад и Опште болнице,
људима са менталним смет
њама, који су завршили са
периодом хоспитализације
или су у фази ремисије, ми
дајемо подршку и реинтегри
шемоихудруштво.Помаже
моимда сеосећајудоброи
дасеосећајукорисно.Тојеза
њихово опште стање веома
важно, а ми смо пре тога
морали да добијемо сагла
сностлекара,даонимогуда

раде. Не могу да раде сви,
ализаонезакојејепроцење
нодамогу,добилисупрепо
руку и ангажовани су у раду
самашином,изјавилајеКри
стинаДрагишићидодалада
се позитивно развија сарад
њасаградскимпекарима.
Приликом представљања

пројекта, присутни су могли
давидекакоизгледајуврећи
цезапаковање,којесепроиз
воденановојмашини.Наиме,
усвајањем Закона о социјал

номпредузетништвууфебру
ару2022. годинеуСрбијисе
попрвипутпостављаправни
оквир за сектор у којем при
ватне иницијативе нуде одр
живарешењазаразвојзајед
ница, кроз социјалне инова
ције,иновативнепроизводеу
области заштите животне
срединеициркуларнееконо
мије, социјалног укључива
ња...
– Подржавамо креирање

социјалних предузећа на

локалномнивоу.Наовомпри
мерусмовиделикакојејето
Каритас урадио. На нивоу
Европскеунијеоко13милио
наљудирадиутаквимпреду
зећима и сматрамо да је то
једнадодатнаразвојнашанса
за Србију, казао је Кристиан
Шилинг, шеф одељења за
привредну сарадњу Амбаса
деНемачкеуБеограду.
Митровачки Каритас од

2003.годинепомажестаријим
и немоћним особама кроз
услуге заштите, кућне неге и
помоћи у кућу, са дневним
центром за старе. Временом
се делатност проширила у
правцу помоћи особама са
менталнимиинтелектуалним
сметњама отварањем Днев
ног боравка уз финансијску
помоћ немачког Каритаса.
Ширењем услуга социјалне
заштите настала је идеја
покретања социјалног преду
зећазаизрадупапирнегалан
терије у оквиру митровачког
Каритаса.
У рад будућег социјалног
предузећа ће бити укључене
и самохране мајке, жртве
насиља,слепеособеиособе
саинвалидитетом,односнои
други корисници Дневног
боравка. Значајну подршку
пројектуједалаАмбасадаСР
Немачке у Београду, као и
организација ГИЗ, са којима
митровачкиКаритасимадуго
годишњудобрусарадњу.

А. Плав шић
Маши на за изра ду папир не галан те ри је 

Пред ста вља ње про јек та 
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МЕЦО СО ПРАН МИЛИ ЈА НА НИКО ЛИЋ

Путо ва ње ка умет нич ким
врхо ви ма све та

Одла зак на 
Ака де ми ју за 

соли сте чуве не 
милан ске

 „Ла Ска ле“ 
био је зна ча јан 

дога ђај у живо ту и 
кари је ри Мили ја не 

Нико лић. Била је 
један од рет ких 
кан ди да та који
 је задо во љио 

стро ге умет нич ке 
кри те ри ју ме. 

Када jе после 
уса вр ша ва ња 

кре ну ла са 
милан ског трга Piaz

za del la Sca la није 
било ни јед не 

зна чај ни је свет ске 
опер ске сце не на којој 

није насту па ла.

Путовање мецосопрана Милијане
Николић ка уметничким врховима све
та које је почелопревишеоддвадесет

годинадовелојерођенуМитровчанкуна
прагове највећих оперских сцена. Нашу
јавност,чакионукојојоваврстамузичко

сценскеуметностинијетоликопозната
иблиска,имеМилијанеНиколићасоцира
на Миланску скалу – најспектакуларни
јупланетарнуоперску кућу која је2001.
године, тада двадесетшестогодишњој
девојципроменилаживотибила„одскоч
надаска“занаступепоцеломсвету.
Крајем априла ове године у култур

ним рубрикама наших новина појавила
севестдаћенаВеликојсценибеоград
скогНародногпозориштабитиизведена
чувена Вердијева опера „Трубадур“, где
су главни протагонисти интернационал
неоперскезвездемецосопранМилијана
Николићињенсупруг,тенорРозариола
Спина.УистомтеатруМилијанајенедав
но остварила дебитантску улогу у „Дон
Кихоту“ а овог пролећа премијерно је
билаангажованаинавеликомоперском

Свакаодулогатражипосебнуприпре
муи„уживљавање“уметника.Замолили
смоМилијанудаизмноштваулогаиздво
јионуукојојсенајбољеизразилаигдесе
највишепрепознала.
– То је дефинитивно улога Кармен.

„Кармен“ је била револуционарна опе
разатодобаутојмеридајењенопрво
извођењебилонеуспешно.ЧакјеиЖорж
Бизеумросаутискомдајенаправиоопе
рукојаниједобрааречјеонајвишеизво
ђеној оперској представи. Било је неза

мисливодавиутовреместавите једну
Ромкињууцентарсцене.Некогкојепрак
тичноантихеројутомсоцијалномсмислу.
Тојебиловрлохраброисааспектаулоге
женеудруштву.Она јерамеузрамеса
мушкарцима у том свету лопова и кри
јумчара,алиижена којаживиу тренут
ку.Сви јепосматрајукао„фамфатал“и
„секси“женуисвијенанекиначинжеле,
али она је замене саможена, до сржи
искренаимушкарцијезбогтогавидекао
другачију,кажеМилијанаНиколић.

Кар мен, дефи ни тив но!

Свет ска опер ска зве зда Мили ја на Нико лић у Срем ској Митро ви ци,
 гра ду свог детињ ства и мла до сти
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пројектуСрпскогнародногпозориштаиз
НовогСада.
Како тренутно борави у свом родном

градугдеокруженапородицом,фамили
јомипријатељимаакумулираенергијуи
инспирацију за нове наступе, замолили
смо познату уметницу да са читаоцима
„Митровачких новина“ подели неке од
утисака и сећања на најупечатљивије
тренутке у каријери. Са својом породи
цомонавећгодинамаживиуАустралији
где је редовно ангажована у тамошњим
продукцијама и на репертоару чувене
Сиднејске опере.Људе уметничког сен

зибилитета у чијој су стваралачкој бити
узајамнакомуникацијаиразменаемоци
јасапубликом,пандемијакоронавируса
очигледно је тешко погодила. Милијана
јенајпребила„заробљена“уРиму,даби
отишавши у далеку Аустралију наишла
на готово двогодишњу блокаду изласка
из земље. У Србију је дошла почетком
годинештојебилаприликаданапозив
својихколегаизБеоградаиНовогСада
увеличасценскомузичкаделанакојима
сурадили.ПочетакразговорасаМилија
ном резервисали смо за евоцирање не
тако давних успомена из њеног али и

животасвихнас.
– Сматрам да је пандемија највише

негативно утицалана слободне уметни
ке који нису „везани“ чврстим уговори
ма и који су доста времена „лебдели у
ваздуху“незнајућизаправогдесу.Емо
тивнонасјесвеовотешкопогодило,јер
уметникживинасцени.Онамујепосао,
али тамо стиче „кондицију“, црпи моти
ве и инспирацију. Ту атмосферу, емо
цију и притисак сцене и пуне сале не
можете да осетите ако сте изоловани и
радитесамостално,такода јетозанас
нешто као одузимање дела душе. Биле
сутешкедвегодине,алитојебилаипри
ликадамалостанемои„предахнемо“,да
видимо гдесмо,дасепосветимонеким
другимстваримаивредностима.Мисмо
сесналазилиивраћалисесвојимпоче
цима, покушавајући да у неким мањим
просторима и са мање публике напра
вимојаколепеуметничкестварикојесу
билеи едукативног карактера. Ту суми
помоглаинекаранијаискуства.Рецимо,
јасампрвауСремскојМитровициорга
низовалаоперскиконцертсажељомда
људимаобјаснимштајетоопера,јеркод
многих постоје велике непознанице, па
самим тим не цене довољно оперу као
уметност,кажеМилијанаНиколић.
С обзиром на чињеницу да је већина

људикојабипосматраланекуизведбуа
дапретходнонијеималадодирсаопер
скимпредставама,углавномодушевље
наипунаутисака,замолилисмосаговор
ницудаунеколикореченица„приближи“
овууметност,нарочитомладимљудима.
– Сматрам да је опера комплексна и

врлоинтересантнауметност,јерњучини
много сегмената, почевши од музике,
сценографије, костима, уметничке при
че или самог начина певања и глуме,
такода свакоможепронаћинештошто
ће га уметнички и емотивно покренути
илиподстаћинаразмишљање.Нарочито
данас,кадсевећинауметничкихдирек
торатрудидаоперуприближипублици,
кад постоји превод сваке представе, па
можете у потпуности да пратите радњу
насцени.МиуСрбијиимамоскоросве
–сјајнемузичаре,позоришнесцене,куће
са великом традицијом али би можда
требало више улагати и обезбедити, по
могућностииприватнедонације,јертако
функционишеопераусавременомсвету,
каженашасаговорница.

Изнеког,зањутешкообјашњивограз
лога,МилијанаНиколићвећусвојојпетој
години заинтересовала се за оперско
певање.Узорћејојпостатипознатајуго
словенска оперска певачица Дубравка
Зубовић.Певањасеникаднијестидела
иако је, како сама каже, као девојчица
билатихаиинтровертнаособа.Таленат
ученицекојојјеучитељицаМарицамора
ла да приђе да би чула њено читање,
препознао јенаставникмузикеумитро
вачкој „Поповићевој“ основној школи,
професор Војислав Бугарски. Као једна
однајмлађихчланицабилајеукључена

урадградскогхора„Сирмиумканторум“
који је у своје време био неприкосно
вен на многим такмичењима европске
и светске хорске сцене. Од професора
Бугарскогнаучилајемногоанарочитода
музикатражиозбиљанрадидисципли
ну.Временом јеовајсаветнадоградила
вредном„истином“професоркеБисерке
Цвејић, да поред талента и рада мора
постојатииизвеснадозасреће.Војислав
Бугарски,премаречиманашесаговорни
це,хорскопевањеучиојеодстарихита
лијанскихмајсторауСплитуиовуједин
ствену традиционалну технику хорског

певањаданасјетешконаћи,чакиусамој
Италији.Последесетакгодинапевањау
хоруи завршеткаМитровачке гимназије
МилијанаНиколић јеодлучиладамузи
кабудењеноосновнозанимање.Утом
смислу,поубрзанојпроцедуризавршила
је неопходне музичке школе и уписала
солопевањенабеоградскомФакултету
музичкихуметностигдећедипломирати
укласипрофесоркеиоперскепримадо
неРадмилеСмиљанић.ОдлазакнаАпе
нине и врхунску оперску сцену уследио
јеупослератнимгодинамајугословенске
државе.

Поче ци у „Сир ми ум кан то ру му“

Врхун ски гла со ви, музи ка и глу ма. Мецо со пран Мили ја на Нико лић и тенор Роза рио 
ла Спи на у опе ри „Тру ба дур“ на сце ни Народ ног позо ри шта у Бео гра ду

 (пре у зе то са сај та Народ ног позо ри шта у Бео гра ду www. narod no po zo ri ste.rs)
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ОдлазакнаАкадемијузасолистечуве
немиланске „ЛаСкале“ био је значајан
догађај у животу и каријери Милијане
Николић.Била је једанодреткихканди
датакојијезадовољиострогеуметничке
критеријуме.Кадаjепослеусавршавања
кренула са миланског трга Piazza della
Scalaнијебилониједнезначајнијесвет
скеоперскесцененакојојнијенаступа
ла.
– Свакако да је одлазак у Италију из

корена променио мој живот. Након што
самзавршилаАкадемијукодпрофесор
ке Радмиле Смиљанић, склопиле су се
неке за мене срећне и чини ми се суд
бинскеоколностидауследитајпозивза
аудицију у Миланској скали, који се на
такав начин више никад није поновио.
Била сам одушевљена и просто нисам
могла да верујем. Иако сам била сту
дентстајаласамнаместугдесупевали
највећи великани светске опере Пава
роти, Марија Калас, Карерас, Доминго
и замене је то била велика част алии
одговорност.Осетиласамтовећнаауди
цији.Училасамипрактичнокреталаод
почетка.Нанеки начин сам се „калила“
и достигла потпуно нови ниво музичког
изражаја. Чињеница да сам студирала
уМиланскојскалимногомијепомоглау
даљој каријери. Касније сам саРозари
ом,мојимсадашњимсупругомотишлау
Аустралијунааудицијуитупочињесјајна
сарадњасаСиднејскомоперомкојатра
јепуних15година.Многииданасмисле
да сам ја примадона Сиднејске опере,
али ја нисам радним односом везана
заовукућу,пајејошвећиуспехштоме
овавеликаоперасвакегодинепозивада
радим, а нема обавезу премамени као
делу свог уметничког ансамбла. Овде
смо направили својеврсну базу, али у
суштинисмосталнопутовали,такодаје
једномприликомсиннашепријатељице
на питање где ми живимо дао духовит,
алииприлично тачанодговор  „паони
живеуавиону“,кажемецоспоранМили
јана Николић коју је публика у разним
улогама, изузев читавеИталије иЕвро
пегледалауњујоршкомМетрополитену,
Сијетлу, Детроиту, Сеулу, Хонг Конгу и
далекомЈапану.
Упознајући много људи и различите

културе Милијана је спознавала публи
ку различитог темперамента и навика.
Питали смо је за упечатљива искуства
с публиком широм света. Издвојила је
примерпубликеизобластиградаПарме
гдејерођениживеоЂузепеВерди.Они
оперу љубоморно чувају као сопствени
уметничкидрагуљитоликосусеуживеу
овууметничкустрастдасу,попутнавија
чауфудбалуподељениутабореиима
ју своје омиљенепеваче, па сенеретко
дешавало да усред оперске представе
почнедобацивањеимеђусобнараспра
ва о квалитету певача на сцени. Крити
кујући поједине певаче гласно се питају
–„Коихјеовдедовео“?Каодобрипозна
ваоци опере према новим певачима
честосустрогииврлозахтевни.Зараз
лику од темпераментнихИталијана који
током представе тачно знају кад треба
дааплаудирајуинелибеседаустануса
столица,поскочеиначинеправеоваци
је,публикауЈапануслушаоперскипро

грамса таквомпажњомдаизвођачина
сценипомислекаконисудовољно„дота
кли“публику.Међутим,накрајупредста
вењиховаплаузиизливемоцијакојису
чували током читаве представе неретко
потрајеичитавихполасата.
Прве музичке кораке познати свет

ски мецосопран начинила је у Срем
скојМитровици, граду који јој је пружио
детињствоимладост,укојисерадовра
ћасвесначињеницедајемногипознају,
ценеиволе.БезобзираштојујеМитро
вица „подарила“ светској оперској ели
ти, Милијана Николић је у свом граду
и земљи омиљена и приступачна осо
ба која се свакомобраћалепомречјуи
питомимосмехом.
–Лепојевратитисеусвојград.Јаувек

памтим Митровицу по срећном одра
стању. Сава, вожња бициклом, безбри
жност...Свесутостваризакојемислим
давелики граднеможедапружидеци.
Сећам се да мама није могла да нас
довичесаулице,мадапримећујемдаје
данасмањеклинацанаулицијерјеочи
гледноиовдедошлотаквовреме,каже
знаменитаМитровчанка„нараду“усве
ту.
Иако је била део широкогрудог умет

ничког света „здравих схватања“ на
моменте су је искушавали проблеми и
„болели“ различити недобронамерни
коментари у односу надогађаје иљуде
саовихпростора.Ипак, својимрадоми
отвореношћудухауспела једау „дале
ком свету“ стекне завидно поштовање.
Уз богату музичку каријеру Милијана је
сасвојимживотнимсапутникомРозари
јомлаСпином,оперскимпевачемитали
јанскогпореклаизАустралијезасновала
породицу. Њихов син Енрико који носи
и српско име Илија обожава да дође у
Сремску Митровицу, баш као и тенор
Розарио коме се допао живот у мањој
срединикаоштојенајвећисремскиград.
УбаштиМилијанинихродитељапосадио
је сицилијанскипарадајз, а премаречи
мањеговесупруге,ниједнобожићносла
вљеилирођенданупородичномдомуне
може да прође без „окретања прасета“.
Милијана је у „обавези“ да својим уку
ћанима редовно прави сарму. Тенор ла
Спина у доброј мери говори и разуме
српскијезиккојисеуњиховојкућитако
ђе користи. У једном тренутку познати
аустралијскиуметникуспеоједаусвојој
земљи, надалеком континенту пронађе
ичувенемангулице.
МилијанаНиколићувекјерадоприхва

таласвакуиницијативудаусвомродном
градуприрединекидогађајилиоперски
спектакл. Често их је и сама осмишља
вала.Кажеда јеувекспремназадобре
идејеарадосесећаоперскихпредстава
које је у својој земљии градуорганизо
валапротеклихгодина.Заовеспектакле
увексетражилакартавише.Милијанаи
Розариоспремнисудамногобројналич
наипородичнапознанства,подпретпо
ставкомданаиђунаразумевањеижељу
надлежнихуграду,подредепретварању
СремскеМитровицеуелитниедукативни
центарзамладепевачкеталенте,пове
зан са нашим великим градовима, Ита
лијом и светским уметничким сценама.
 Дејан Мостар лић

Кра јем апри ла ове годи
не у кул тур ним рубри ка
ма наших нови на поја
ви ла се вест да ће на 

Вели кој сце ни 
бео град ског Народ ног 

позо ри шта бити изве де
на чуве на Вер ди је ва 

опе ра „Тру ба дур“, где су 
глав ни про та го ни сти 

интер на ци о нал не опер
ске зве зде мецо со пран 

Мили ја на Нико лић и 
њен супруг, тенор Роза
рио ла Спи на. У истом 

теа тру Мили ја на је 
недав но оства ри ла 
деби тант ску уло гу у 

„Дон Кихо ту“ а овог про
ле ћа пре ми јер но је била 
анга жо ва на и на вели
ком опер ском про јек ту 
Срп ског народ ног позо

ри шта из Новог Сада

Сма трам да је опе ра 
ком плек сна и врло инте
ре сант на умет ност, јер 

њу чини мно го сег ме на
та, почев ши од музи ке, 
сце но гра фи је, кости ма, 

умет нич ке при че или 
самог начи на пева ња и 

глу ме, тако да сва ко 
може про на ћи нешто 

што ће га умет нич ки и 
емо тив но покре ну ти или 
под ста ћи на раз ми шља
ње. Наро чи то данас, кад 

се већи на умет нич ких 
дирек то ра тру ди да опе
ру при бли жи публи ци, 

кад посто ји пре вод сва
ке пред ста ве, па може те 
у пот пу но сти да пра ти те 

рад њу на сце ни, каже 
Мили ја на Нико лић
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МИТРОВ ЧА НИН ПРА ВИ УЛТРА ЛА КА ВОЗИ ЛА НА ЕЛЕК ТРИЧ НИ ПОГОН

Елек трич ни ауто мо би ли, 
Лази на љубав из сту дент ских дана

Моја вози ла посеб но су 
погод на за вој во ђан ске, 

рав ни чар ске гра до ве, где 
се у њима све може оба

ви ти уз мини мал ну потро
шњу и без зага ђе ња. Уз то 
зала жем се за огра ни че ње 

брзи не у нашем гра ду на 
30 кило ме та ра на сат, јер 

је послед њих годи на овде 
поста ло пре ви ше опа сно 

због баха тих воза ча и 
њихо ве сулу де вожње. 

Широм Евро пе већ је уве
ли ко тренд да се у вели

ким гра до ви ма, каже 
Лазар Кон стан ти но вић

Лазар Константиновић,
електроинжењер у пензији из
СремскеМитровицевећдеце
нију прави ултралака возила
наелектричнипогон,ањегове
радове објавили су најпозна
тији светски часописи из те
области. У недавно одржаној
протестној вожњи улицама
града,коју јепредводиовозе
ћи своје електрично возило,
Лазарјесасуграђанимаизнео
захтевзаограничењебрзинеу
градскојвожњина30киломе
таранасат.
– Још као студент електро

технике маштао сам о елек
тричним возилима и на мар
гинама уџбеника цртао про
тотипове. Касније, када сам
формирао породицу, возио
сампопуларног „фићу“ децу
у вртић, код баке и деке, на
пијацу,упродавницуисвеску
памаксимално једанМитров
чанин, попут мене дневно по
граду пређе 20 километара.
Логично, намеће се закључак
чему тешко и скупо возило,
које троши пуно горива и уз
тојошизагађујенашпрелепи
Царскиградизаштићеноград
скојезгро,питасеизакључује
чувени Митровчанин, бивши
директормитровачкогТелеко
ма, заљубљеникунауку,еко

логију,алииисторијуиархео
логијуСирмијума.
Лазина ултралака возила

наелектричнипогон,којасам
састављаусвојојрадионициу
митровачкомНасељу„25.мај“
тешка су само 75 килограма,
развијајубрзинуод25киломе
таранасатикоштају950евра!
– Када сам пре двадесе

такгодинасклопиосвојепрво
возило све сам ставио на
папир и направио рачуницу.
Купио сам тада два потпуно
нова суспензивна бицикла и
исекао их, батерије, мотор,
боје,соларнепанеле,којииду
одгоре и све сабравши сти

гаодосумеод950евра.При
мера ради, компанија „Пежо
– Цитроен“ избацила је пре
паргодинапотпуноистоветно
возиломомнекадашњемауту
марке „ами“ , али су њихови
пројектанти,вероватноизбез
бедоносних разлога, уместо
бициклистичких, лаких точко
ва, ставили аутомобилске и
аутоматски повећали тежину
возилана500килограма,раз
вија брзину до 45 километа
ранасатикошта6.000евра,
кажеЛазар,којијесвојеориги
налне радове нудио „форду“,
„опелу“, „пежоу“ и „цитроену“,
алибезодговора.

Познати произвођач бици
кала из суседне земље тако
ђесезаинтересоваозањего
ве идеје, али до реализације
производње ултралаких елек
тричних возила још увек није
дошло.
– Моја возила посебно су

погодна за војвођанске, рав
ничарске градове, где се у
њима све може обавити уз
минималну потрошњу и без
загађења.Узтозалажемсеза
ограничење брзине у нашем
градуна30километаранасат,
јер је последњих годинаовде
посталопреопаснозбогбаха
тих возача и њихове сулуде
вожње.Широм Европе већ је
увелико тренд да се у вели
ким градовима, али и мањим
заједницама брзина ограни
чавана30километаранасат.
Шпанијајепионир,уМадриду
је 2018. године уведено огра
ничење,апотомпрошлегоди
не и у другим градовима. У
Немачкојсада70градоватра
жи ограничење брзине. Осим
смањењасаобраћајнихудеса,
ограничење брзине значајно
побољшава квалитет ваздуха
и смањује нивоштетног азот
диоксида, закључује Лазар
Константиновић.

Нар ци са Божић

Лазар Кон стан ти но вић са сво јим елек трич ним вози лом

Лазар са својим прототиповима
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СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (10) КА ТА ЛИ НА, СУ ПРУ ГА КРА ЉА СТЕ ФА НА ДРА ГУ ТИ НА

Сим бол ле по те и скром но сти 
срп ског дво ра

Пише: др Сне жа на Булат

Премаречимавизантијског
историчара Пахимера,
српски краљ Драгутин,

синУроша IиЈеленеАнжујске
био је ожењен кћеркоммађар
ског краља. У питању je, као
што je добро познато, Катали
на, кћер Стефана V (1270—
1272).
У науци, време Каталинине

удајезаДрагутинанијеконачно
решено. Поузданог извора за
овопитањенема,пасеипред
ложенадатирањакрећуизмеђу
почетка шездесетих година и
времена које je ycледило Уро
шевом сукобу са Угрима и
његовом поразу. Наиме, Сима
Ћирковићнаводида је „српски
одред био уз угарског краља
БелуIV,кадајеовај1260.рато
вао са чешким краљем, а срп
скикраљје1264.учествоваоу
свадбеним свечаностима мла
ђегсинаугарског краља.Ипак,
крајем 1267, краљ Урош I је
напао Мачванску бановину.
Заузеојенекињендеоинанео
Угримавеликуштету.Уодгово
рунато,угарскикраљјепослао
војску у помоћ Бели Ростиса
вљевићу, који је управљао
Мачвом. У пролеће 1268.
дошлоједобиткеукојојјесрп
ски краљ био потучен, и заро
бљенсасвојимзетомивласте
лом.Заробљеницисусемора
лиоткупити,асрпскикраљвра
титионоштојезаузеоипризна
ти врховну власт угарског кра
ља. Највероватније је тада
склопљенбракизмеђуКатали
неиДрагутина“.
Ћоровићеверечисупотврда

дајебраксаКаталином,биоод
пресудногутицајадакраљДра
гутин читавог живота остане
одан Мађарима, поред свих
криза и промена кроз које је
прошлањихова држава крајем
XIIIинапочеткуXIVвека.Исто
је тако остао у пријатељству и
санапуљскимдвором.
О склапању њиховог брака,

архиепископДанилоII јерекао
следеће:„Кадајепрошлоизве
сно време и када је нарастао
овај блажени до младићког
узраста,хтелисуњеговироди
тељидасепозаконуожени,и
узевши кћер од царскога пле
мена угарског народа, заручи
шемублагочастивужену,звану
госпођуКателину.Аотацњегов,
благочастиви и христољубиви
краљУрошобећамудатикра
љевство и са великим обећа
њемизречеданећепрекршити

свогаобећања,нодаћегаучи
нити краљем у отачеству сво
ме,усрпскојземљиидаћему
за живота свога даровати пре
сто“.
КадасеговориодециДрагу

тина и Каталине, историји су
познати Владислав, Урошиц и
Јелисавета.ЊиховакћерЈели
савета је ступила у брак са
босанским баном Стјепаном I
Котроманом.Сачувана је једна
Јелисаветина повеља у којој
„Баница Јелисавета и мој син
бан Стипан даје вјеру нашу…
“некомВукцудаганећезаточи
ти.
ПриликомказивањаоДрагу

тиновојженидби,ДанилоIIнам
уједнооткриваињеговупобуну
на оца, која је, притом, била
окидач многих размирница на
српском двору. Реч је о нео
ствареномобећањукраљаУро
ша I, које је дао свом сину и
тасту. Након женидбе са угар
скомпринцезом,Урошјепрекр
шиозаветинијепредаопресто
свом сину, те „у земљи званој
Гацкојсинодолесвомеродите
љуиузепрестоњеговсилом“.
Збацивање краља Уроша

изазвало је бурне реакције у
Србији.Највишеогорчена,била
јекраљицаЈеленаАнжујска.Да
јеКаталинабилабрижнасупру

га и снаха, која је исказивала
великопоштовањепремасвојој
свекрви, и да је свим силама
покушаваладасмирипородич
ненесугласице,показујеархие
пископДанилоIIуЖивотуКра
љице Јелене. Наиме, када је
краљица мајка преминула, на
сахрану је дошао само Милу
тин,докјеДрагутинпослаосво
ју властелу. Након тога, снаха
Каталина,заједносаМилутино
вомженомСимонидом,тежила
је успостављањумирнихпоро
дичних односа. Показатељ
томејестеКаталининаиСимо
нидина посета и поклоњење
гробу краљице Јелене. Да су
њихдвебилеуизузетнодобрим
односима,тедасусвимсилама
покушаваледаизмирезавађе
ну браћу,Милутина и Драгути
на,откривајуСимонидинеречи:
„Молимте,Господарумој,запо
ведимидаидемдовазљубље
не сестре моје, а снахе твоје,
благочастиве краљице Катали
не, јер достојно је да се и ми
видимо,даимиучинимодужну
љубавмеђусобом,каоитиса
вазљубљеним ти братом. Ако
непрезрешмојемолбе,изапо
ведишмидаидемкањој,тоће
већаљубавбитимеђувама,о
Господару“.
Мало је података који нам

казују како је изгледао живот
угарскепринцезенадворукра
љаДрагутина.Међутим,најче
шће цитиран извор, потврђује
намдасеовамладакраљица,
веома лепо снашла и убрзо
посталасимболлепотеискром
ности српског двора. Наиме,
византијскиисторичарПахимер
наводи епизоду о неуспелој
византијској преговарачкој
мисији око женидбе принца
Милутина, са византијском
принцезом Аном. Посебно је
интересантан поступак краља
Уроша, који је Византијцима
показаосвојумладуснаху,како
би илустровао српске обичаје,
којисусеупотпуностиразлико
валиодвизантијских.„Поштоје
Ирина, старија царева кћер,
била обећана будућем бугар
скомцаруЈовануАсену,цар je
одлучиодадругу,Ану,пошаље
краљу Србије Стефану Урошу
дабиjeудаоза[његовог]другог
сина Милутина, јер je први,
очевимењак,биоожењенћер
ком краља Пеоније. Пошто су
завршенимеђусобнидоговори,
пошаље у посланство јерарха,
acњимикћерсавеличанстве

Кра љи ца Ка та ли на Не ма њић

Ма ло је по да та ка ко ји нам ка зу ју ка ко је 
из гле дао жи вот угар ске  прин це зе на дво
ру кра ља Дра гу ти на. Ме ђу тим, нај че шће 
ци ти ран из вор, по твр ђу је нам да се ова 
мла да кра љи ца, ве о ма ле по сна шла и 
убр зо по ста ла сим бол ле по те и скром но
сти срп ског дво ра
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла
дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 

инфор ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у 
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 

је доделио средства.

номцарскомсвитом.Стигавши
уВерију,одлучишедапошаљу
Стефану Урошу хартофилакса
Века,асањими[митрополита]
Трајанупоља Кондумна. Јер
према налогу царице требало
jeдахартофилаксодеунапред
иподробнијесеупознасапри
ликамакодСрба,давидикакав
jeњиховначинживотаикакоje
устројенредуњиховојдржави.
Онасамаприпремала jeкћери
величанствену пратњу, уз сву
разноврсну царску раскош.
Њему, дакле, унапред посла
том, било je наложено да се
обавести и све то дојави, пре
него што патријарх стигне у
Србију. Дошавши, они тамо не
само да не видеше ништа
достојно свите и одговарајуће
власти,негосеУрош,гледајући
њихову пратњу и послугу, a
нарочитоевнухе,питаоштаби
они требало да буду. A кад je
чуо одњих да je такав царски
редидапринцезиследитаква
пратња,оннегодујућирече: ‘E,
е,штаjeтο?наманијеуобича
јено такво понашање’. И то
рекавши, одмах показа једну
младужену,сиромашноодеве
ну и предењу посвећену. Тако
се ми, рече показујући руком,
односимо према младама“.
Млада, скромна, лепа снаха,
била је Каталина, која је, као
што видимо, за разлику од
већинеженавладара,странки
ња,успеладасеувеомакрат

комрокуприлагодиласрпским,
постојећимобичајима.

Готово сви историчари и
летописци се слажу да је
Каталининмуж, збогболе

сти, био приморан да преда
престо свом брату Милутину.
Данилоопширноописујештаје
утицалонаабдикацију.„Кадаје
јездио неким послом с власте
ломсвојомподградомЈелечом
(рашка жупа), павши са коња
сломиногусвоју“.НаСаборуу
ДежевууступиоjeпрестоМилу
тину.„Дадемудрагоценедаро
веизлатоихаљине(златотка
не) скупоцене царске, коња
свогаиоружјесвојекојесамна
себи,насвометелуношаше“.
Према речима архиепископа

Данила II, Каталина је била
верна и одана супруга, која је
поредсвихпородичнихнемира,
увек подржавала свог супруга.
Живели су складно дуги низ
година. Љубав и брачни мир
нијепореметиланиДрагутино
ва одлука, која се огледала у
одрицању од брачне постеље.
Кајање због греха према оцу
утицало једа„овајблагочести
ви, живећи са женом својом у
свомеживотувишеоддвадесет
и три године не дотаче сење,
ночувајућисеобоје уцелому
дрију и чистоти, остадоше
живећикаобратисестрa“.

У сле де ћем бро ју:
Ана Дан до ло, супруга краља 

Стефана Првовенчаног

Краљ Сте фан Дра гу тин

СУЂЕ ЊЕ ЗБОГ УБИ СТВА ТАР ТУ ФА РА

Нова пра ви ла 
поре ме ти ла
начин суђе ња
Суђење Дејану Ерићу

(39) из Јарка, које је тре
балодабуденастављено
у уторак 5. јула у Вишем
судууСремскојМитрови
ци,одложенојеивраћено
на почетак, речено је
нашемлистууовомсуду.
Ерић који је окривљен
збогкривичногделатешко
убиство и кривично дело
недозовољена производ
ња, држање, ношење и
промет оружја и експло
зивних материја, 21. сеп
тембра поново ће сести
на оптуженичку клупу за
када је заказно припрем
норочиште.
Половином марта у

Вишем суду, започело је
суђење Ерићу, који је
окривљен за убиство
рођених браћа Предрага
(43) и Станислава (37)
Јеличића из Футога, које
се догодило почетком
децембра2020. године, у
шумиупотесуселаЈарак.
После одржана два

рочиштасуђењејевраће
нонапочетак,акакокаже
судијаНиколаРадановић,
који ће сада водити овај
судски процес, разлог је
одлукаВрховногкасацио
ног суда, који захтева да
судија који је одређивао
притвор окривљеном не
можедаводиитајслучај.
Из тих разлога долазило
јеидообарањапресудаи
враћањасуђењанапоче

так.
За крвави злочин или

какогазову„убиствозбог
тартуфа“‘,којијепотресао
несамоСрем,већишири
регион, поредДејанабио
је осумњичен и његов
млађибратНебојша(37),
али је против њега обу
стављен поступак, јер
није било доказа за кри
вично гоњење. Он је као
једини живи сведок овог
догађаја, сведочио на
првомрочишту,гдејетвр
дио да су њега и брата
Дејана браћа Јеличић
прванапала.
–Станислав јенасрнуо

наДејана,хтеосамдаих
раздвојим,алими јепри
шао Предраг који ме је
ударио у пределу чела.
Свевремерукамасамсе
бранио, како бих зашти
тио главу,аонме јеуда
рао копалицом и бодрио
Станислава говорећи му:
„Убига“.Докмејеударао,
зачула су се два пуцња,
пресекао сам се и поми
слиосамдајеСтанислав
убио мога брата. Тада је
Предраг устао са мене и
кренуоуњиховомправцу,
узео је копалицу и наср
нуо на Дејана. Викнуо
сам:„ПазиДејане“,аонда
сам чуо трећи пуцањ,
рекао је приликом свог
сведочењаНебојша.
Пред почетак суђења,

испред Вишег суда била
је окупљена родбина,
пријатељи,убијенихЈели
чића,којисудржалитран
спаренте са натписима:
„Правда за браћу Јели
чић“, „Правда за мога
тату“ ... Како су тада
рекли, они су страховали
да би Дејану могао да
буде укинут притвор и
замењен кућним. Међу
тим,какојереченонашем
листуизовогсуда,стари
ји Јеличић налази се у
притворској јединици
Казненопоправног заво
даодаклегаспроводена
суђења.

С. Костић

Прав да
Маја Јели чић супру га 

уби је ног Пре дра га, 
после јед ног од рочи
шта у изја ви за наш 
лист, твр ди ла је да је 
Небој ша током изно ше
ња одбра не изнео низ 
лажи.

– Мртва уста не гово
ре а они могу сада да 
изно се шта год хоће. 
Прав да ће бити исте ра
на за Пре дра га и Ста
ни сла ва, рекла је удо
ви ца.
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КАКО СУ СЕ МИТРОВ ЧА НИ УЧИ ЛИ ГРАД СКОМ ЖИВО ТУ? (3)

„Ђубре и смет не баца ти на 
сокак и очи сти ти га са метлом“

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

Прогласом број 421 од 13. авгу
ста 1878. године оглашавају се
четири слободна радна места за
редаре. Позивају се сва лица која
знајудачитајуипишуикојидобро
познајужитељеикућедасезаова
местапријавеопштинскомуреду.
„Код овогобћинског уреда упра

жњенасучетиримјестазареда
ре.Кочитатииписатиразумеи
који све куће и житеље познаје
нека се пријави што пре за то
место.“
Изпрогласаброј432од13.авгу

ста 1878. годинесазнајемо је због
појавеибрзогширењаговеђекуге
у селу Јакову на подручју Земун
ског котара постојала забрана
довођења животиња „преживара“
на вашаре, као и превоз сламе и
њиховекоже.
„Услиед пукнуте говеђе куге у

мјесту Јакову земунског котара
забрањено је преживаћу марву на
вашаретерати,такоистоњену
кожу,њенуотавуисламунесмие
сетамониамовозити.“
У прогласу број 466 од 22. сеп

тембра1878. године стоји молба
грађанима којом се забрањује
бацањесмећа,прљавеводеидру
гих нечистоћа на улицу, под прет
њом да ће лица која прекрше
забрану сносити трошкове. У дру
гим сличним прогласима за овај
прекршајпрописујесеновчанагло
баод210форинти.
„Сви грађани се умољавају да

дадупредсвојимкућамаочистити
смет и ђубре са метлом и да не
бацају нити ђубре, нити смет,
нитиводуиизпериненасокак,јер
ће се иначето на дотичног вла
сникатрошакочиститидати“
Прогласом број 507 од 13. окто

бра 1878. године упозоравају се
родитељикојисвојудецунешаљу
редовно у школу да ће платити
одговарајућуказну.
„Уследпритужбеодстранеучи

теља и учитељки да она дјеца
којасузаполазакушколупописа
на–иушколууреднонеиду,изда
је Котарска област најстроижији
Налогдани једнодјетеодшколе
ниједногсатафалитинесме,јер

у противном случају родитељи
илискрбницисаглобомод5до50
форинти казнити бити хоће. Са
овимсвесвипозивајудасвојудецу
ушколусвакиданшаљу.Копослу
шане..ћенаодговоринауплату
глобепозванбити“
Истаобавезаналазисеупрогла

су број 575 од 1. децембра 1878.
годинеукоместоји:
„Свимајсторисетакођерпози

вају,дасвојешегтрешаљууОпе
товну србску школу. Који шегрт
изостане тога газда ће бити са
новчаномглобомкажњен“
Упрогласуброј587од20.децем

бра 1878. године упозоравају се
лица која коњима прелазе преко
поља једног закупника општинске
земљекојисежалио,даћеуколико
сетопоноводесибитипријављени
икажњени.
„Закупник обћинске земље гои

сподинВасаМатићподнеотужбу
одје, да му терају преко сианог
житакоњеиткобисеусудиото
још једанпут учинити бити ће
пријављенкотарурадиказне“
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Месецима сам осећала
дасамспремнанаовај
потез.Одонога„мисмо

породица“,одчегаиначетре
бадабежитеглавомбезобзи
ракадачујететонаразговору
запосаојервећинапородица
јеврлодисфункционална,смо
сезагодинуданаокренулиза
180степениистиглидоонога
„овдерадишзапаре, такода
ћеш и да радиш како се од
тебетражи“.
Не само од мене, од свих

нас.
Само се хијерархијски кри

вица одгоре пребацивала
надоле, а бога ми посао који
радимо ми доле никако мало
дасепребацинаонегоре.Или
бардасепохвалимозаисти...
Нијениважно.Гомилалосе

и, на моју срећу, појавило се
нешто боље. Боља позиција,
већа плата, радно место у
центру града... Све у свему,

размишљала сам неколико
дана и одлучила да се неке
прилике не испуштају. Шта је
најгорештоможедаседеси,
јер овде су ми свакако душу
сркали на сламчицу. И то са
осмехом.
Елем, дала сам отказ и уз

оно„нијетамокакотипричају
да јесте“ и „нећу да те беда
чим, али...“ и мало натезања
окоузимањаодморадоговор
је пао. Одлазим. Наивно од
мене што сам помислила да
ћетортурастати,јербожемој,
којајепоентавише?
Једна колегиница се суздр

жава од разговора самноми
одговара само на директна
питање са кратком потврдом
илинегацијом.Чешћенегаци
јом.Шефицасвевишеприти
скаитражисвевишедаура
дим, а све је почело да ме
подсећа на цеђење сунђера
наконштооперешсуђе.Дасе

ја онако фино осушим, и на
следеће радно место одем
онакоскрозбеживотнаисува.
И како сам већ поменула,

натезање око одмора је била
грешкасмојестране,јер„тре
ба да испоштујем тошто они
немају замену и да останем
докзаменуненађу“,чуј.Када
семалораспиталауХРукако
стваристоје,одморвишеније
биопроблем.
Изашле смо напоље, ја да

удахнем ваздуха, а она дим
цигарете,какобиподругљиво
поделила са колегиницом да
одлазимиместонакојеидем,
собзиромнатодајеовавећ
тамо радила. Колегиница се
снебивала,чудила,спрдала,а
мојашефицајераслакаоква
сацузречи„немојтако,штоси
таква, немој да јој квариш“ и
сасвојихметаришумскајаго
дица, али буквално, нарасла
јеувисине.Смешнесте,поми

слихусеби.Притом,олакша
ва и чињеница да ће моја
плататамобитивећаодњихо
ве тамошње, а за то ће чути
сигурно,малијеовоград.
Двеособесумичеститале,

пожелеле срећу и дала своја
кратка упутства како да се
снађему јошвећојфирми.А,
остали? Остали нису прона
шлидовољнодобротеу себи
дамибаркажу „било јелепо
сарађивати са тобом“ и јасно
миједаисвионилажниосме
си који су били на њиховим
лицима присутни у протеклих
годинудана,врлолакопадну
са истих када за њима више
немапотребе.
А,тужнојетакоживети,зар

не?
ЛА Луна

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

Неки људи пра во лице 
пока жу тек када даш отказ

Елем, дала сам отказ и уз оно „није тамо како ти при ча ју да 
јесте“ и „нећу да те беда чим, али...“ и мало нате за ња око узи
ма ња одмо ра  дого вор је пао. Одла зим. Наив но од мене што 
сам поми сли ла да ће тор ту ра ста ти, јер боже мој, која је поен та 
више? 

АРЕ ХЕ О ЛО ШКИ ЛОКА ЛИ ТЕТ
У БЕЛЕ ГИ ШУ 
Иза зов мла дим
науч ни ци ма
На врху лесних тераса у Белегишу, које је

током миленијума просекао Дунав, налазе се
трилокалитетазбогкојихсенаовомнепристу
пачном терену тренутно налазе четворица
археолога, Урош Николић, Маринко Антоније
вић,СрећкоЖивановићиЛазарМарковић.
ЛокалитетиГрадац,ШанчинаиСтојићагувно

сулокалитетикојисупрославилиовајдеоСре
ма и заслужују да буду регистровани као кул
турно добро. Белегишка култура је култура
позногбронзаногдобаинаовомлокалитетусу
својевременопронађененекрополеизтогпери
ода,преко50гробоваспаљенихуурнамакаои
невероватнаизрадакерамичкихпредметаисти
че кустос археолог Завичајног музеја Рума
УрошНиколић,којићесасвојомгрупомархео
лога у Белегишу боравити наредних 20так
дана.
ПодршкуистраживањууБелегишупружиоје

иАрхеолошкиинститут,којијеуступиоопрему
иолакшаоимодернизоваорадовенатерену.
Овосупрваистраживањанакончетиридеце

није, која спроводиЗавичајнимузеј изРуме а
подржали су их Покрајински секретаријат за
културу, Општина Стара Пазова и Туристичка
организацијаСтараПазова. Д. Г.

Изложба слика „Понављачи“ Вла
димираПрице,најновијајепоставка
у галерији „Мира Бртка“ Центра за
културу Стара Пазова. Наизглед
врло допадљиве слике и још зани
мљивијиназивиистих,међутимкада
се боље сагледа, ова уметничка
делаимајудубљупоруку.Помишље
њу ликовног критичара и новинара,
МајеЖивановић, која је иотворила
изложбу, Прицине слике предста
вљајуоштрукритикудруштваивре

мена у ком живимо. Ликови који су
насликанисуобичниљудисамарги
не који су дубоко несрећни и уса
мљениалиуметниктодоброприкри
вадуховитоматмосфером.
ВладимирПрицаистичедаонне

верује у инспирацију већ извлачи
темеизсвакодневногживотакојисе
дешава свима нама пред очима
више пута на дан. Већина слика су
крајњедискретнесаљудимакојисе
налазеуразнимжанрсценама.Неке

сукомплекснијерази
граног колорита у
забавнојсценографи
јиалисвескупаимају
снажнуцртухумораи
сарказма који ће вас
на тренутак и насме
јатиакаснијенатера
тидасезамислите.
Спонтаност, искре

ност и духовитост,
обичанживот„малих“
људи  основне су
карактеристике ових
двадесетак слика ,
које ће бити изложе
недо15.августа.

Д. Г.  

ГАЛЕ РИ ЈА „МИРА БРТ КА“

Изло жба Вла ди ми ра При це
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ИЗ ИСТО РИ ЈЕ РУМЕ: ИЗГРАД ЊА СОКОЛ СКОГ ДОМА У РУМИ (1)

Наста нак
Сокол ског покре та

Пове ља о изград њи Сокол ског дома у Руми која се, као екс по нат чува у Оде ље њу 
исто риј ских збир ки Зави чај ног музе ја Рума, дала је почет ну иде ју за овај текст који 
обја вљу је мо у М нови на ма. У њему се нала зе пода ци о осни ва чи ма и настан ку 
Сокол ског покре та, као и осни ва њу и раду Сокол ских дру шта ва у Руми. Глав ни део 
рада обу хва та детаљ не при пре ме, изград њу и осве ће ње Сокол ског дома. Аутор ка 
овог тек ста, који ће наше чита о це упо зна ти како са настан ком згра де, тако и Сокол
ским покре том у Руми је кусто ски ња исто ри чар ка Алек сан дра Ћирић

Соколство,каосвесловенски,култур
но – национални и политички
покрет, настао је у Чешкој 1862.

године. Оснивач покрета је Мирослав
Тирш(18321884.год)докторфилозофи
је,естетичаригимнастичкитеоретичар.
Онјесагрупомсарадника,међукојима

сусеистицалиЈиндрихФигнер,дрЕдвард
Гел и професор Емануел Тонер основао
„Прво чешко теловежбовано друштво“ у
Прагу, као заметак будућег соколско –
гимнастичког система. Име организације
„Соко“,преузетојеизсрпскенароднетра
диције,укојој јептицасокосимбол јуна
штва,одважности,смелости.Уфизичком
васпитању су чланови ове групе видели
средство за јачањефизичког и духовног
здравља,тј јачалисуморалнарода,што
јебилопотребнопреднаступајућуборбу
занационалнеинтересе.Словенскинаро
ди под влашћу Аустроугарске монархије
нисубилиумогућностидасевојноорга
низују,тесуруководиоциСоколскогпокре
та ставили себи у задатак повезивање
свихсловенскихнарода,радиостварива
њатериторијалнеидуховнеслободе.
Идеје соколствасу себрзоширилена

све словенске народе на територији
Монархије. Од јужнословенских народа,
најпреСловенциуЉубљани1863.године
оснивају гиманстичко друштво, док је у
Загребу1874.годинеоснованпрви„Хрват
ски Сокол“. Код Срба је 24. марта 1904.
године у Сремским Карловцима основан
„Српски Соко“. Тада су донета правила
друштва,изабранјеОдбор,запредседни
кадруштвадрЛазаПоповић,аоснована
јеипрвасоколскажупа.

Сокол ска дру штва у Руми 
Рума,каодобримделомсловенскасре

дина,билајепогодназаширењесоколске
идеологије.Почетком20.века,национал
нииполитичкиживотнесамоуРуми,већ
инапросторуЈужнеУгарске,секретаоу
правцузближавањасловенскихнарода.У
Румисе,међупрвимместимауовимкра
јевима, оснивају два Соколска друштва.
„Српски Соко“ је основан 19. маја 1905.
године. На оснивачкој скупштини за ста
решину је изабран дрЖаркоМиладино
вић а за заменика старешине Душан
Поповић, равнајући учитељ. Друштво је

припадало Фрушкогорској жупи са седи
штем у Сремским Карловцима. Недуго
затим, 31.маја исте године је основан и
„ХрватскиСоко“уРуми.Његоваспомени
ца носи мото: „У десници снага, у срцу
одважност,умислидомовина“.
Први старешина је био Матија Зима,

шеф Поште а заменик Арнолд Шрајер.
Припадао је Хрватској соколској жупи
„БанаЈелачића“уСремскојМитровиции
Савезу Хрватских соколских друштава.
Међу члановима румских соколских дру
штава је билољуди из свих друштвених
сталежатосубилипрофесоригимнази
је, лекари, адвокати, интелектуалци,
трговци, занатлијеидржавничиновници.
Друштва су вежбала у двораниДржавне

основнешколе „КраљПетар IОслободи
лац“данасОШ„ЗмајЈоваЈовановић“.
Завремерадауистојдворанијевлада

лабратскасагласностипоштовањеизме
ђу чланова оба Сокола. Када је 1912.
годинеподигнутХрватскидом,обасокол
скадруштвасувежбалаиуовомдому.У
Дому је, поред Хрватског Сокола, било
смештено и Хрватско певачко друштво,
ТамбурашкодруштвоиХрватскачитаони
ца. Токомлетњихмесеци су вежбали на
просторукојијеибионамењензаспорт
скеактивности.Данасјетакођеуфункци
ји спорта, са кошаркашким и тениским
теренима и налази се северно од Улице
ИвоЛолаРибар.
Избијањем Првог светског рата рад

Иде је сокол ства су се брзо шири ле на све сло вен ске 
наро де на тери то ри ји Монар хи је. Од јужно сло вен ских 
наро да, нај пре Сло вен ци у Љубља ни 1863. годи не осни
ва ју гиман стич ко дру штво, док је у Загре бу 1874. годи не 
осно ван први „Хрват ски Сокол“. Код Срба је 24. мар та 
1904. годи не у Срем ским Кар лов ци ма осно ван „Срп ски 
Соко“. Тада су доне та пра ви ла дру штва, иза бран је 
Одбор, за пред сед ни ка дру штва др Лаза Попо вић, а 
осно ва на је и прва сокол ска жупа

Нацрт про јек та Сокол ског дома
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соколскихдруштава јепрекинут,анаста
вљенјеодмахпозавршеткурата,кадасе
битно променио однос државне власти
премасоколству.СоколисууКраљевини
Југославији кроз физичко васпитање
учвршћивали југословенство, као држав
наорганизацијафизичкекултуре.
Соколска друштва у свим местима у

Краљевинидоживљавајупроцват.Такоје
билоисарумскимСоколима,уместоСрп
ског иХрватског настало је једноСокол
ско друштво Рума које доживљава своје
златно доба током тридесетих година 20
века.СоколскодруштвоРумајеприпада
ло Београдској соколској жупи и Савезу
Сокола Краљевине Југославије, а од
1934. године Рума је била средиште III
соколскогокружјаСоколскежупеБеоград.
Током тридесетих година20. векадру

штво је вежбало у гимнастичкој дворани
Државнереалнегимназије,атусуимали
исвојупозорницу.Утомпериодујепокре
нута иницијатива за изградњу Соколског
домауРуми.

Изград ња Сокол ског дома
Соколско друштво Рума се, у оквиру

соколске Петрове петогодишњице 1936.
године,свечанозаветовалодаћедопуно
летства краља Петра II Карађорђевића
подићисвојдомувечанспоменВитешком
краљуАлександруIУјединитељу.Наред
не 1937. године, Соколи су се обратили
Градском већу са молбом да им уступи
просторзаизградњудома.
Градско веће је под председништвом

некадашњег градоначелника Лазара
Јовановића, 23. априла 1937. године
Соколскомдруштвупоклонилоплацповр
шине2.715квадратнихметарасаједном
зградомукојој јебиласмештенаПошта.
Одлуци Градског већа су се противили
појединиграђани.Жалбамаипротестним
скупштинамасупокушавалидаоспорету
одлуку.Међутим,вишеуправневластису
одбацилењиховежалбекаонеосноване,
тако да је јулу 1937. године сачињен
даровниуговоризмеђуГрадаиСоколског
друштва и Соколи су постали власници
поменутогплаца.
ПлацсеналазиоуцентруРуме,уОрло

вићевој улици преко пута Властелинског
двора.
Познати архитекта и члан Соколског

друштваМилошКоваржјебесплатноура
дио нацрт пројекта Дома. Уз измене на
пројектурепрезентативнасала јепроши
реназатриметра.ЦиљјебиодаСокол

ски дом Витешког краља Александра I
Ујединитеља буде средиште културног и
друштвеног живота Руме, а тиме би сва
румска друштва добила свој простор за
рад.
У оквиру припрема за изградњуДома,

Руму је 18. маја 1938. године посетио
заменик старешине Савеза Сокола Кра
љевине Југославије Енгелберт Гангл.
Била јетопрвапосетависокогсоколског
званичника, и у аналима Соколског дру
штвауРуми је забележена каовеликии
значајанпразник.
У Руми је тог дана владала свечана

атмосфера. Улице су биле испуњене
великимбројемграђанаисокола,азгра
десубилеукрашенезаставама.Гангл је
дошаоупратњинеколикосарадника.На
железничкојстаницигостеједочекаоста
решина румског Соколског друштва
Алберт Ловасић са члановима Управе
друштва.ТокомборавкауРуми,Гангл је
најпреобишаоплацнакомећесеизгра
дитиСоколски дом.Након обиласка гра
дилишта, посетили су румску Гимназију,
где су Соколи имали своју привремену
Соколану,каоиОШ„КраљПетарIОсло
бодилац“.Уследиојепријемкодпредсед
никаОпштинеНиколеВукадиновића.Он

је истакао да румска општина свесрдно
помажесоколствоидајеСоколскомдру
штвупоклонилаплацнакомећесеизгра
дитиСоколскидом.УимеСавезаСокола,
ГанглсезахвалиопредседникуВукадино
вићунапомоћирумскимсоколима.Участ
посетепрвогпредставникајугословенског
соколства, увече је приређена свечана
седницаусалиГимназије,накојојјепри
суствовало1.500лица.УзСоколе,насед
ницусудошлиипредставницикултурних
и добротворних друштава, као грађани
Руме.
Изградња јепочела3.маја1939. годи

не, а 21. маја је обављено освећење
темеља и положена је повеља у темељ
будућегДома.Освећењетемеља јеоба
виопротаКостаВуковић,апослетога је
старешинадруштвадрПетарЈовићодр
жао говор о раду друштва и изградњи
Дома. Том приликом је уРуми приређен
окружнислети јавнавежба.Наслетусу,
узРумскеСоколе,учествовалаисоколска
друштваизБеограда,СремскеМитрови
це,СтареПазове,Инђије,Шапца,Ноћаја,
Вогња,Платичева,БуђановацаиПутина
ца. Такође, учествовала су и сва румска
друштва, као и мноштво грађана. Овој
свечаности је присуствовао министар за
физичковаспитањенародаЂуроЧејовић
као и бан Дунавске бановине др Јован
Радивојевић. У име Савеза Сокола Кра
љевине Југославије присуствовали су
АнтонШтефан и генералЉубомирМак
симовић.
Радови на изградњи Дома су брзо

напредовали.ПрвидеоСоколскогдомаје
завршендојесени1939.године.Планира
но је да се изградња другог дела Дома,
којибисенаслањаоназградуПоштекоја
сеналазинаистомплацу,наставинаред
не 1940. године. Реализацију овог плана
јепрекинуоДругисветскират,такодадру
гидеоДоманикаданијесаграђен.

Фото гра фи је: Зави чај ни музеј Рума
У сле дећем бро ју: Прва све ча на

ака де ми ја у Сокол ском дому

СредствазаизградњуДомасуприку
пљенадобровољнимприлозима.Осно
ван је Фонд за подизање Соколског
дома, а правила фонда је усвојила
Соколска жупа Београд. Према прави
лимаовогфонда,његовимутемељива
чемсесматралолицекојеприложи250
динара, оснивачем лице које приложи
500 динара, док је добротвор фонда
лицекојеприложи1.000динара.Велики
добротворзаподизањеСоколскогдома
јелицекојеприложи5.000динара.Тако
је до јуна 1938. године, прикупљено
175.000 динара. Новчане прилоге за

изградњу Дома је дало 148 грађана,
укључујући и румска друштва: Коло
Српских сестара, Српска трговачка
омладина, Српско певачко друштво,
Српска женска добротворна задруга,
Властелинство грофа Пејачевић. Међу
приложницимајебилонајвишерумских
трговаца и занатлија различите нацио
налности:МиланБајић,ФилипСкопал,
РобертВенингер,ДушанОстојић,браћа
Вајс, Едуард Херцог, Антон Серваци,
Мирко Јарић, Јован Ђуришић, Јован
Максимовић. Као добротвори се поми
њулекари,адвокати,гимназијалци...

Рум ски добро тво ри

Сокол ски дом
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ОВАН: Уздобрупро
цену могућности и
правилан избор
сарадника релативно

брзоможете да остварите своје
циљеве на пословној сцени.
Понекадморате деловати енер
гичноудруштвусарадника.Када
сте добро расположени имате
утисакдасувамдоступненајбо
ље могућности и тада обично
бирате неку доминантну улогу
предсвојимпартнером.

БИК: Постоје важни
циљеви које можете
да остварите у
разним фазама или

нанекизаобилазанначин.Стало
вам је да осмислите добру
пословну стратегију. Наставите
дасепонашатедовољнопроми
шљено у процени правих вред
ности. Очекује вас позитиван
обртуљубавномживоту.

БЛИ ЗАН ЦИ: Разми
слите о промени
одређених критерију
маиусловаудогово

ру са сарадницима како бисте
побољшалисвојупословнупози
цију.Слободноможете да инси
стирате на својим идејама јер
имате врло поуздане показате
ље о успеху. У свом емотивном
заносу спремни сте да учините
нешто посебно како бисте
импресиониралипартнера.

РАК:Добреидејекоје
имате захтевају и
шируподршкуодоне
којутренутноуживате

укругусарадника.Свештожели
теможетеидаостварите,алиуз
асистенцију и нечију подршку.
Будући да ви сјајно функциони
шетеупартнерствупотрудитесе
да око себе окупите особе од
поверењаиугледа.Довољносте
вешти и сналажљиви да приво
литевољенуособунанекесвоје
замисли.

ЛАВ:Ослањатесена
своје преговарачке
манире, јер да без
добре припреме

нема ни заједничког успеха.
Потребно једасеусаглашавате
са својим сарадницима око
важних питања. Пажња и разу
мевањекоједобијатеукругусво
јепородицеделујуврлоподсти
цајно.Потрудитеседаобрадује
теблискеособенанекинеуоби
чајениначи.

ДЕ ВИ ЦА: Потрудите
се да успешно спро
ведетесвесвојеиде
је и планове у дело.

Важно је да поред себе имате
особуодповерењаитиmпрове
ритесарадникезакојевасвезују
зајeднички интереси. У љубав
ном односу, немојте узалудно
покушавати да промените парт
неровопонашањеилидамења
тетокствари којенезависеод
вашевоље.

ВА ГА: Делујете врло
амбициознопредсво
јомоколиномисвима
јасно дајете до зна

ња,данежелитедавамсенеко
супротстављапобилокојојосно
ви. Пажљиво процените ситуа
цијекојезахтевајунекивидризи
ка.Неопходнавам јепородична
хармонија и нечије присуство
како бисте остварили психоло
шкуравнотежу.

ШКОР ПИ ЈА:Савесно
испуњавате свој део
обавеза и делујете
врло ажурно прили

комиспуњавањаразнихдогово
ра које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност.Уодносусапартне
ром нема потребе да упорно
понављате ситуације које не
доносежељениефекат.

СТРЕ ЛАЦ: Захваљу
јући добрим идејама
истратегијикојуспро
водите делујете вео

маозбиљнонасвојесараднике.
налазитесеусјајнојприлицида
остварите дугорочне пословне
интересе.Уметедасенаметнете
управомтренуткуичестоводите
главнуречупреговорима.Важно
једаподстичетедвосмернекон
такте. Догађаји који вас прате у
љубавном животу делују охра
брујуће.

ЈА РАЦ: Улажете
велики напор да
остварите позитивне
резултатеусвомпро

фесионалном изражавању, али
постојеизненаднеситуацијекоје
реметевашеплановеипословну
концепцију. Потребно је да се
растеретите од обавеза, немате
довољноенергиједасеангажу
јете на више страна истовреме
но.Склонистечестимпромена
маемотивнограсположења.

ВО ДО ЛИ ЈА: У зави
сности од личног
интересовања и
мотивације коју има

те, осмислите нека нова или
модификована решења која ће
вам доносити најбоље резулта
те. Потребни су вам дипломат
скиманирикаоуспешнаформу
лакојадоносидугорочнерезул
тате.Уљубавномживотуужива
теуразноврснимситуацијама.

РИ БЕ: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизно предвидети

нечију реакцију. Боље је да се
држитепроверенихправилаида
избегаватебилокојуврстуризи
ка.Одложитенекенапорнеоба
везедокнедобијетебољеусло
ве. Обрадоваће вас поступак
блискихпријатеља.Налазитесе
уфазиемотивногузлета,такода
односи са партнером доживља
ватекаоостварењесвојихснова.

VREMEPLOV
13. јул

1930.УглавномградуУругваја
МонтевидеупочелопрвоСвет
ско фудбалско првенство, на
којем је учествовало 13 тимо
ва,међуњимаијугословенски.
1985.НастадионимауЛондо
ну иФиладелфији истовреме
но одржани хуманитарни рок
концерти „Ливе Аид“ које је
организовао Боб Гелдоф за
помоћ гладнима у Африци.
Прикупљенопреко60милиона
долара, а ТВпренос концера
та пратило око 1,5 милијарди
гледалацаширомсвета

14. јул
1867. Алфред Нобел, изуми
тељдинамита,првипутдемон
стрираосвојизумукаменоло
мукоденглескогградаРедхил.
2000.СудуМајамијуобавезао
највећеамеричкепроизвођаче
цигарета да плате 145 мили
јарди долара на име одштете
пушачима Флориде због угро
жавањаздравља.

15. ју л
1099. Крсташи су у Првом
крсташкомратуосвојилиЈеру
салимиразорилига.
1795. Марсељеза је званично
прихваћена за химну Францу
ске.
1941.УбицикодОршеуДру
гом светском рату, совјетска
војска први пут је употребила
плотунско ракетно оружје,
популарноназвано„каћуша“.

16. јул
1533.Преманаредбишпанског
освајача Франсиска Пизара
убијен цар Инка Атахуалпа,
иакоједаотраженоткуп,једну
собупунузлатаидвепунесре
бра.
1661.Стокхолмскабанкаизда
ла прве папирне новчанице у
Европи.

17. јул
1917. Британска краљевска
кућа променила је своје име
СаксКобургГота у Виндзор
због антинемачког расположе
ња у Британији током Првог
светскограта.
1946. У Београду је погубљен
Драгољуб Дража Михаиловић,
генерал краљевске југословен
ске војске и вођа четничког
покретауДругомсветскомрату.

18. јул
64.ДветрећинеРимаизгорело
у пожару. Цар Нерон оптужио
јехришћанедасуподметнули
пожарипрогнаоихизРима.
1290.КраљЕдвардИпротерао
ЈеврејеизЕнглеске.

19. јул
1877. Одржан први тениски
турнир у Вимблдону. Победио
је енглески тенисер Спенсер
Гор.
1980. У Москви отворене 22.
Олимпијскеигре,које јебојко
товало више од 40 земаља
због совјетске инвазије на
Авганистан.

HOROSKOP

Сре да, 13. јул (30. јун)  
Саборсветихдванаестапосто
ла–Павловдан

Че твр так, 14. (1) јул   
Светимученициибесребрени
циКозмаиДамјан

Пе так, 15. (2) јул   
Полагање ризе Пресвете Бого
родице

Су бо та, 16. (3) јул   
Свети мученик Јакинт; Препо
добниАнатолије

Не де ља, 17. (4) јул   
Свети Андреј Критски; Свети
свештеномученик Сава Горњо
карловачки;Светицарскиново
мученициРоманови

По не де љак, 18. (5) јул   
ПреподобниАтанасијеАтонски;
СветиСергијеРадоњешки

Уто рак, 19. (6) јул   
ПреподобниСисојеВелики

Crkveni
kalendar

Њо ке у со су 
Са стој ци: 1 коцкица маслаца,

3ченабелоглука(уситњена),120
мл (полачаше)белогвина,пола
кашичицесенфа,500гњока,250
млпавлакезакување,100гпар
мезана, со, бибер, першуново
лишће, ситно сецкано, кашичица
мешаних зачина по жељи. По
жељидодати: броколи (неколико
цветова) или беби спанаћ (по
жељи),краткообарен.

При пре ма: Коцкицу маслаца
ставити да се отопи у дубљи
тигањ. Након што се разлије,
додајтемлевенибелилукимало
гапропржите.Наконтога,додајте
бело вино, сенф и италијанске
зачинепожељи.Добропромеша
ти,падодатињоке.Смањитетем
пературу кувања и оставити
намирницедасе термичкиобра
де једно петминута.Након тога,
додајтенарезанипармезан.Оста
вити пармезан да се сједини са
смесом,какобисосдобиокрема
стуструктурунепуно,пармину
та.Њокеслужитидоксутопле.

• Не пе рем баш све у 
ку ћи. Не што је и чи сто.
• Та шту бих пре по знао 
ме ђу хи ља ду про бле ма. 
• За не ким леп шим 
по лом, нај ви ше ма шта ју 
Ески ми.
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РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Рок кон цер ти САРСа
и Пар ти бреј кер са
Културнолетојенаставље

но 6. јула, са две промоције
књига,првоуГрадскојбибли
отеци где је представљена
књига „Први српски Codex
Diplomaticus“ аутора Здрав
ка Малбаше. Осим аутора,
о књизи је говорила иИвана
Усорац, а приређен је и кра
ћимузичкиконцертнајмлађих
пријатељаГрадскебиблиоте
ке. Истог дана, у Културном
центру је одржана промоци
ја књиге „Хронике 2“ аутора
Саше Ристовића из Руме. У
књизи је, по речима аутора,
обрађено стотинак прича,
алинајвећиброј,преко50,је
посвећено Румљанима, који
суовденашлисвојеместо.
УоквируКултурноглета7.

и 8. јул су били резервисани
заљубитеље рок музике, па
је тако прво наступила бео
градскагрупаС.А.Р.С.којису
први пут свирала пред рум
скомпубликомиодржаликон
церткоји јенаишаонадобар
пријемпублике.
–УРумисмопрвипут.Има

ћемо и старих песама које
људиочекујудачују,алиима
и нових са последњег албу
ма,каоипесмекојенајављују
најновијиалбумкојитектреба
даизађенајесен,акобудемо
довољно добри. Имали смо
прилику до сада да наступа
моширомрегиона,гдегодда
смо отишли видели смо да
људи слушају и текстове, не

слушајусамомузику.Послед
њедвегодинесузанасбиле
изузетно необичне јер смо
од2009.годинепадокороне
билинапутуконстантно,има
ли смо преко 700 концерата,
штонијемалоинавиклисмо
на путовања и живе концер
те. За време короне је била
депресија, анксиозност, шта
радимо, преиспитивање...
Све је то сад иза нас, али
билојенеобичноионоштоја
могудаприметим,каоиоста
так бенда, када смо кренули
ове сезоне да свирамо, да
смозаправосхватиликолико
нам недостају живи наступи,
реакцијељудикојидолазена

наступе, јер то је нештошто
нас покреће, рекао је певач
С.А.Р.С.ЖаркоКовачевић
Следеће вечери Румљани

су могли да уживају у кон
церту „Партибрејкерса“ који
суималииранијеконцертеу
Руми.Срећом, иако су обла
цинајављивалимогућукишу,
ипакјесвепротеклобезвре
менскихнепогода.
Председница Александра

Ћирић јеподсетиладасуна
почетку Културног лета обе
ћалисадржајпрограм,зараз
личитеукусе.
– То показујемо, на самом

почетку смо имали смо кон
церт класичне музике, потом

поп музике, сад улазимо у
викенд где смо се одлучили
да приредимо концерте за
љубитеље рок музике. Тако
ђе, почели су и програми
наших установа културе па
су организоване и промоције
књига.Видимопореакцијама
суграђана да су веома задо
вољни одабиром и музике и
уопште читавим садржајем
Културног лета, каже пред
седницаЋирић.
Послеовадварок концер

та, у Градској библиотеци
„Атанасије Стојковић“ је одр
жанапромоција збиркепеса
ма „Годови блискости“ Ната
шеБундалоМикић. С. Џ.

КОН КУРС МИНИ СТАР СТВА ПРИ ВРЕ ДЕ

Бес по врат на сред ства за мала пред у зе ћа
Министарство привреде је расписало

јавнипозивзадоделубесповратнихсред
ставауоквирупрограмаподршкемалим
предузећимазанабавкуопремеутекућој
години.Министарство привреде у сарад
њисаРазвојномагенцијомСрбије(РАС)и
узподршкупројекта„СрбијаиЕУ–Опре
мазапривреду“којифинансираЕвропска
унија, додељује бесповратна средства
микроималимпредузећима,предузетни
цимаизадругама.
Укупнавредностбесповратнихсредста

вајеоко3,1милијардудинара.
Министарство привреде је обезбедило

износод1,9милијардидинара,аЕвроп
скаунијабесповратнасредстваитехнич
куподршкузаспровођењепројектауукуп
номизносуод11милионаевра.
–Циљовогпрограмајеподршкаинве

стицијама и подстицај бржем привред
ном развоју. Средства су намењена за

суфинансирање набавке нове опреме
директно укључене у процес производ
њеразменљивихдобара,итопроизводне
опремеимашина,транспортноманипу
лативних средстава, специјализованих
алата и делова за машине, машина и
опремезаунапређењеенергетскеефика
сностииеколошкихаспекатапроизводње,
каоиновеопремезаизвођењеграђевин
ских радова. Субвенционисана средства
износе25процената,доксупетпроцена
тасопственасредства,аосталојекредит,
кажеТањаМијајловић,пројектменаџерка
уРегионалнојразвојнојагенцијиСрем.
Програм спроводи Министарство при

вредеусарадњисаРазвојномагенцијом
Србијеиодабранимпословнимбанкамаи
лизингкомпанијама.
Праводасепријавенаконкурсзадоде

лубесповратнихсредставаимају
правна лица, регистрована у АПР као

привредна друштва, или задруге, као и
предузетницирегистрованиуАПР.
Висина бесповратних средстава која

се може доделити привредном субјекту
одређује се уодносунаброј запослених
нанеодређеновременадан31.децембра
2021. године по евиденцији Централног
регистраобавезногсоцијалногосигурања
итонајвишедопетмилионадинара.
Јавнипозивјеотворендоксерасполо

живасредстванеутроше,анајкасниједо
31.децембра.
Пријаве за доделу бесповратних сред

става, заједно са осталом документаци
јомизахтевомзакредитодноснофинан
сијскилизинг, предају сеилидостављају
електронски у једној од експозитура или
филијалапословнихбанакаилизингком
панија које учествују у реализацији овог
програма.

С. Џ.

САРС, први кон церт у Руми
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ИНТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ АТЛЕТ СКИ МИТИНГ У СЛО ВЕ НИ ЈИ

Злат на Дра га на Тома ше вић
Дра га на је у конач ном порет ку резул та том од 59,49 мета ра била испред Мађа ри це 

Кер кес и Аустри јан ке Бон чић
Драгана Томашевић, атлетичарка АК

„Сирмиум“ и репрезентативка Србије
освојила је прво место на Интернаци
оналном митингу у Новом Месту (Сло
венија) који је одржан прошлог петка,
8. јула. Драгана је у коначном поретку
резултатомод59,49метарабилаиспред
МађарицеКеркесиАустријанкеБончић.
Поредпрвогместаубацањудиска,Дра
ганајезаслужилаипрвунаградукаонај
успешнијаатлетичарканаовоммеђуна
родноммитингу.
Српска репрезентативка наставља

припрема се за Европско првенство у
Минхенукојећебитиодржано15.авгу
ста.ПремаречиматренераДанилаКрти
нића остварени резултат представља
Драганин повратак на европски ниво и
омогућава мирне припреме за велико
такмичењекојећеуњенојкаријерибити
осмоЕвропскопрвенство.УМинхенуби
хитацод60метараивишебиодовољан

заулазакуфинале.
– Задовољан сам чињеницом да је

Драгана била најбоља у својој дисци
плиниалиинацеломмитингу.Саовим
резултатомиостваренимхицемДрагана
улази у озбиљну конкуренцију на пред

стојећем Европском првенству и надам
седаћемо у овомпериодудо средине
августатудаљинупомеритизајошкоји
метариобезбедитијошједнофиналена
овомтакмичењу,кажетренерКртинић.

Д. Мостра лић

Такође, прво место у бацању диска
на такмичењу у Словенији освојио је
бацач АК „Сирмиум“ ПетарИлић, који
је резултатом од 49,44 метара однео
победуиспредтакмичараизСловени
јеиАустрије.Што је јошважније,пре
маречиматренераКртинића,Петарје
начиниовеликинапредакипобољшао
јеличнирекордзачитаватриметра.

Лич ни рекорд Или ћа
Дра га на Тома ше вић на побед нич ком посто љу

Натрадиционалномстоноте
ниском турниру који је 3. јула
одржан  у склопу спортских
манифестација „Дринске рега
те – Љубовија 2022“ тренер
итакмичарСТК„Сремспин“
из СремскеМитровицеЖиван
Јовановић освојио је сребрну
медаљу у конкуренцији такми
чара од 60  69 година, док је
Радојица Гламочак из истог
клубабиотрећиуконкуренци
јииграчаод5059година.На
овом такмичењу у шест узра
снихкатегоријаучествовало је
90 стонотенисера из Србије,
Хрватске, Босне и Херцегови
не и Црне Горе  а ове године
оборен јерекордпобројууче
сника.

Д. М.

СТО НО ТЕ НИ СКИ КЛУБ „СРЕМ – СПИН“ 

Две меда ље на тур ни ру у Љубо ви ји

Живан Јова но вић (у сре ди ни) и Радо ји ца Гла мо ча нин (десно) са осво је ним при зна њи ма
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НА ВЕСТ О СМР ТИ ПОЗО РИ ШНОГ РЕДИ ТЕ ЉА ПИТЕ РА БРУ КА

Thanks for everything, Peter
 and we will miss you

Он је једи ни про на шао фор му лу да бру тал ност и брзи на про ме на не мора бити 
погуб на за теа тар и да позо ри ште мора да се раз ви ја у скла ду са бру тал но шћу и 
одра зом дру штва, а да у сво јој осно ви оста не базни скуп свих умет но сти и есен ци ја 
ства ра ња. Знао је да је два де сет век вре ме гра ђан ског позо ри шта и као такво је на 
првом месту гле да лац, коме се теа тар обра ћа и као поје дин цу и као гру пи

Умројејединичовеккојијеверовао
да позоришна уметност и позори
ште сањомније утопија и једини

који је тачно знао како да ту надасве
утопистичкуидејуспроведеудело.Онје
биојединикојијеосетиодвадесетивек,
векпроменеукуса,размишљања,вели
кихоткрићаивеликихпроменаиједини
који језнаодатајвекзавршаваусвом
столећу,данаконњегадолазидвадесет
и први век, још бруталнији.Он је једи
нипронашаоформулудабруталности
брзина промена не мора бити погубна
за театар и да позориште мора да се
развијаускладусабруталношћуиодра
зомдруштва,адаусвојојосновиоста
не базни скуп свих уметности и есен
ција стварања. Знао је да је двадесет
век време грађанског позоришта и као
таквојенапрвомместугледалац,коме
сетеатаробраћаикаопојединцуикао
групи,дасезагледаоцаморапажљиво
изабрати комад, ритам, порука која ће
даодзвонидвораномсапотпунимпове
рењем у сваког гледаоца. Фасцинирао
га јеШекспир, коме је пркосио тако да
пркоси естаблишменту навикнутом на
историцистичком тумачењу Шекспиро
вих дела: „Што је дело веће и досада
ћебитивећа,уколикоњеговотумачење
није на задовољавајућем нивоу“, гово
рио јеоШекспируигласицима.Управо
је у том погледу показао разумевање
потреба, времена и вредности доба у
комесеналази,испитујућишекспирске
вредностиипорукекаосвеопштеивеч
не.УмројеПитерБрук.
Питер Брук је рођен 1925. године у

околини Лондона, у породици имигра
ната из балтичког дела царске Русије.
Маданеможедаседокаже,алиможе
модазамислимода јењегово генијал
нопозоришноумећеповезаносапоре
клом.ПитерБрукјеимаосвегатринаест
годинакада јеумроСтаниславски,уто
времевећнародниуметникСССРа,па
могућностдаседечаксреосанајвећим
дотадашњим позоришним уметником
и методичарем не постоји. Станислав
ски који је осмислио свој метод који је
направио револуцију у приступу рада
у позоришту, али касније и у осталим
аудиовизуелним уметностима, а који
подразумева реалан приступ изград
њедрамскогкарактера,говорио јекако
је његов једини наследник Мајерхолд,
који је практично био његов ученик у
МХАТ  у. Можемо се запитати, да ли
је ипак Брук наследио Станиславског?
Дали смопо тој линији имали стотину

и педесет година фантастичног европ
скогтеатра?Далијенештоодестетике
и уметничког промишљањаБрук понео
из споја богатства и беде родитељске
земље, какво је само Руска империја
могла да има? Да, Брук је имао свега
тринаест година када је Станиславски
умроинепостојипотврдадаикакавути
цајирелацијаовдепостоји.Брукјебио
подутицајемАнтоненаАртоаињегових
идеја „Позоришта окрутности“ које је
имало за циљ да разбија лажну реал
ност.Осимтога,зањегајетакођебило
инспиративноескперименталнопозори
штеЈиржијаГротовскогиБертолаБрех
та.Ончакнијебионајвећишекспиролог,
алиизгледадајеразбијањелажнереал
ностипроналазиоувећпоменутимвеч
ним и свеопштим идејама шекспирске
литературе.Међутим,попутСтанислав
ског, Брук је основао свој театар, своју
драмскудружинузнанукаоМеђународ
ни центар за позоришна истраживања,
којинијебионипозориштениакадемија
ниустанова,некаврстаекспериментал
нелабораторијезапозориштегдесусе
испитивале границе којих нема, могућ
ностипозоришта,односглумацгледа
лац, где се дијамант какав позориште
можебитибрусиодонедостижногсавр
шенстваисјаја.
„Живот у позоришту је читљивији и

интензивнијијерјезгуснут.Смањивање
простора и сажимање времена ствара
концентрат. Ако је ритам у позоришту
погрешан, пажња публике може зачас
данестане.Искраживотаморадабуде
присутнаусвакомтренутку“,некесуод
његових речи и алудирање на потребу
стварног,готовонатуралистичкогупозо
ришту.Алхемичаркојитајновитирецепт
мешањаипретварањамаштеи збиље
изједногобликаудругунијеоткрио.Али
Брук јеприхватаоразвијањеипромену
каојединуконстантууживоту,пајетако
својпутзапочеоуКраљевскомшекспи
ровскомпозоришту,анаставиогапутем
експерименталног театра. На ту тему
је одговорио Сергију Луштици у интер
вјузаНИНкојиједао1976.уБеограду:
„Експеримент,знате...?Занеког,оношто
се сматра експериментом нормалан је
начинрада.Немогудасесетимниједне
својепоставкеаданисам‘експеримен
тисао’.Нисамчакустањударазликујем
експериментоднеексперимента.Сваки
позоришнирадзахтевамишљење:упо
ређујеш, истражујеш, устукнеш, посум
њаш, оклеваш па опет кренеш напред.
Кренеш са тимживим глумачкиммате

ријаломкојиговориосећаисамистра
жује. То је процес који не престаје, и у
комесупробевидљивоигласноразми
шљање.“
Позориште наставља да живи и без

ПитераБрука,јеронојеозеленелакро
шњасамногосилнихграна,алиостаје
заоставштинаимисаодауосновипозо
риштаморадапостојиидејаирад,који
ћепубликапрепознатиикојићејепобу
нити.ПозориштепоБрукуосимрешења
даје и снагу. Однос глумац и гледалац
био је изворњеговог стварања. Свему
јеприступаокаонечемуновом,штому
једодаваложарстварању,акадабига
глумацпитаоочемујеовајкомад,гово
риоједанезна.Позориштејеизвеоиз
оквира грађанског, из оквира зидова и
одвео гачакмеђуплеменаАфрике,па
јеитамодобиопотврдууниверзалности
позоришног језика,којисеразумесамо
ако се честито изговори, а на томе се
ради. У кратким цртама, ако иза Пите
раБрукаможедасеоставибилокакав
резиме,позориштејеистраживање,рад,
сумњаирадостусвемутоме.

Читан ка

Питер Брук (Фото: Wikipedia)
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Ис па да ње
кроз про зор

„НијесмаксветааконеодемонаСвет
скопрвенство“.Овареченицабиимала
смисла да је дошла из уста неког од
функционера Савеза хокеја на леду
Србије. Нажалост, потекла је одДејана
Томашевића, прослављеног српског
кошаркаша,бившегшампионаЕвропеи
света и носиоца олимпијских одличја.
Каквасутолудавременадошла,пада
земља кошарке страхује за пласманна
највећесветскотакмичење?Анијеувек
билотако.
Репрезентација Србије је поразом од

Белгије у Нишу свела своје шансе на
минимумуквалификацијамазаСветско
првенство.Многојефактораутицалода
сенађемоунебраномгрожђуидадоби
јамо лекције од неких тамо Белгија и
Летонија.
РатизмеђуФИБЕиЕвролигетрајевећ

годинамаиодвијасепреколеђакошар
кашаи струке који не знају где ударају.
Дошли смо у кретенску ситуацију да је
ФИБА направила фамозне „прозоре“ у
којима се током годинеиграју квалифи
кацијезанационалнатакмичења.Евро
лига,наравно,непуштасвојеиграчеда
играјудоктрајесезона,тесекњигасве
ла на домаће играче, „аутсајдере“, који
огулишедупенатеренутокомквалифи
кација,азавршнитурнирнећенивиде
ти. На њихово место доћи ће највеће
звездедапокупекајмакиузмумедаљу
када дође време. А можда турнир не
видениједнинидруги.Тоталниидиоти
зам.Нормаланчовекћесезапитатикуда

свеововодиидалиимасмисла.Доби
ћемо на крају Светско првенство на
којемћеЕнглезииБелгијанципалитии
жарити,асветскезвездећеостајатикод
куће.
Није само Србија у проблему. Све

велике кошаркашке силе муку муче са
озлоглашеним „прозорима“. Селектори
суприморанидарадесаонимштоимје
на располагању, а понуда је крајње
мршава. Да се разумемо, српска пета
селекцијанебитребаладаимапроблем
даодвали једнуБелгију.Мука јетошто
сутимомцискупљенипреконоћи,неуи
граниинемотивисани.Селекторморада
ротира30играчакојисеједваипознају.
Таквиполупаниизлазенамегданселек
цијама које по квалитетунемогудаим
присмрде, али имају колектив који већ
дуго времена игра заједно. И наравно,
мотивисанисудобола јеримајушансу
даузмускалп једној кошаркашкој веле
сили.
У таквим условима, репрезентација

Србијеједошлауситуацијудајојдокра
ја квалификација требају све победе у
другојфази, а противници нису нимало
наивни.Чакитакавучинакнегарантује
нам да ћемо се пласирати на Светско.
Последњи меч Србије и брука у Нишу
показао је сав бесмисао савремене
репрезентативнекошаркекојасеиграу
Европи. Утакмица је прекинута због
нестанкаструјеидонетајеодлукадасе
настави следећег дана. Белгијанци су
похитали да већ прогласе победу слу

жбенимрезултатом.Ваљдасумученици
јединотаковиделисвојушансунагосто
вању у Србији. Меч је, наравно, наста
вљен следећег дана, а можда би било
бољеиданијејерсмодобилипотамбу
риодједнеполуаматерскеекипе.
Други,мождаивећипроблемзанашу

репрезентативну кошарку је чињеница
дасууовом„прозору“моглиданаступа
јунашинајбољииграчи,алинису.Добро,
рећи ће неко да свакоме треба одмор
посленапорнесезоне,алипостављасе
питањекакоједанЛукаДончићможеда
изгурасвакуутакмицузаСловенијуито
свесаосмехомналицу.
Итусевраћамонапочетакинафамо

знуизјавуДејанаТомашевића.Дали је
ово стварно наша реалност? Да ли и
убудућетребадастрепимоидаевроп
ске кошаркашке пацере сматрамо себи
равнима? Селектор Пешић је свакако
правио грешке. Али не може он бити
једини кривац. Човек је крајње реалан
кадакажеданам јебудућносткошарке
упитна.Уовомделуквалификацијанису
учествовалинашинајбољииграчи.Брч
калисусенамору.Заштојетотако,нај
боље питати Кошаркашки савез и Пре
драгаДаниловића.
Сада су све очи упрте у Европско

првенствокојепочињеусептембруина
којемсмопрвифаворити.Следећевели
ко такмичење можда будемо пратили
крајмалихекрана,какомиобичнисмрт
ници, такоиовиштосадасунчајудупе
уместодагинуунишком„Чаиру“.

ПОЧЕ ЛЕ ПРИ ЈА ВЕ ЗА „KIDS SUR VI VOR“ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Одме ра ва ње сна га на Град ској пла жи
У току су пријаве за „Kids

survivor“ којићесеодржатиу
СремскојМитровицинаГрад
ској плажи 23. јула. У савла
давању препрека на песку и
сунцу,уизазовунаСавимогу
учествовати деца узраста од
шестдо10година.Пријавесе
врше у Туристичком инфо –
центрунаплажииуграду.
– Још једно дечје такмиче

њеуоквиру„ЛетанаСави“је
пред нама.Од 10 часова ују
тру ће 23. јула бити одржано
спортсконадметање,односно
трке. Потребно је да деца и
родитељи дођу заједно ради
пријаве,собзиромнатодаје
потребнодародитељипотпи
шу сагласност о ослобађању
од одговорности организато
ра дечје трке, а исто тако ће

потписивати и сагласност о
фотографисању и снимању
малишанатокомтрке,реклаје
РадмилаГрујићизмитровачке

Туристичкеорганизације.
Градска управа за културу

испортсаСпортскимсавезом
града и установама културе

заједнички организују „Лето
наСави“,чијијефокус–дете.
Све манифестације су наме
њенеуправонајмлађима.
–Мисможелелидаизађе

мо у сусрет и интересовањи
маи укусу нашедеце, да им
испунимо жељу и направимо
трку,односноизазовкојиније
лак. Трчање, песак, трава,
мрежеипењање,односносве
оноштосувиделиупопулар
ним телевизијским формати
ма, сада ће моћи да искусе
и сами, изјавио је секретар
СпортскогсавезаградаНема
њаЦрнић.
Децаћемоћидасепријаве

и на сам дан трке у периоду
између8и9:30часова.

А. П.
Фото: Б. Т.

Рад ми ла Гру јић Нема ња Црнић



3713. JUL 2022.  M NOVINEСПОРТ

ФК „Инђи ја“:Рнић,Д.Кукољ,Рађен,
Бојовић, Србијанац, М. Стојановић,
Недељковић, Десанчић (К), Радоса
вљевић,С.Стојановић,Ђурић.Играли
су још: Чупић, Ђурковић, Јовановић,
Алексић, М. Кукољ, Ракић, Ђоковић,
Вуковић, Јањић, Гајиловић, Ђокић и
Вукчевић.Тренер:ЈованГолић

ФК ИМТ: Којић, Џиновић, Лукић,
Савић, Глишић, Стаменић, Стефано
вић,Кијевчанин,Арсић,Варга,Хамди.
Играли су још: Рашковић, Икановић,
Гајин, Блажић, Марковић, Васић,
Вукић, Радочај, Чарлс и Видић. Тре
нер:ЗоранВасиљевић
Предоко50гледаланафудбалском

терену у Спортском центру Фудбал
ског савеза Србије у Старој Пазови,
инђијски „зеленобели“ одиграли су
другупоредуутакмицууоквирупри
премапредследећутакмичарскусезо
ну у Првој лиги Србије. Противник је
била добро позната екипа „ИМТ“ из
Новог Београда. Малобројна публика
ималајеприликудагледавеомадина
мичнуутакмицу.Упрвомделусусрета
виђенаје,углавном,равноправнаигра
којаниједавалапунопросторазагол,
те јеовајдеосусретазавршенрезул
татом0:0.Ипак,фудбалериобатимау
другом полувремену приказали су

много бољу игру која је резултирала
са укупно четири гола. Три за ФК
„Инђија“ и један за „ИМТ“. Прво су
повели „зеленобели“ у 74. минуту
меча преко Алексића, који је после
добреакцијеподеснојстранинапада,
лоптупослаоумрежуголманаКојића.
Три минута касније мрежу гостујуће
екипе затресао је Вукчевић за 2:0.
„ИМТ“ већ у следећем нападу стиже

допрвогијединогголауовомсусрету.
Голман „Инђије“ Чупић неспретно је
реаговао,лоптастижедоЧарлсакоји
гајевеомалакоматираоиуписаосеу
листу стрелаца. Трећи погодак за
„зеленобеле“постижеГајиловићу80.
минуту. Претрчао је неколико играча
„ИМТ“аисаивицеказненогпростора
послао лопту у доњи угао немоћног
голманаКојића,3:1. М.Ђ.

ФУД БАЛ

Побе да ФК „Инђи ја“
у дру гој при прем ној утак ми ци

ГФК „СЛО ВЕН“ РУМА

Посе та пред сед ни це Општи не
ГФК„Словен“Румаодовегодинесетакмичи

у избореном вишем рангу, а то је Војвођанска
лигаЈуг.Уовомфудбалскомклубусудостаучи
нили да би се побољшали услови за тренинг,
алииодржавањеутакмица,аутомеимјепома
галаилокалнасамоуправа.Последњајепомоћ
око набавке рефлектора за осветљавање
помоћнихтерена.
Тим поводом је председница Александра

Ћирић, са сарадницима, 7. јула у вечерњим
сатима,посетила„Словенов“стадион.
Она је изразила задовољство успехом ГФК

„Словен“збогпреласкаувиширангтакмичења
иплановимакојеимају.
–Свакогданана„Словеновом“стадионутре

нира преко две стотине румских клинаца који
сањајудаједногданазаиграјуунајбољимлига
масвета.Нашаопштинаћенесебичнопомоћи
свакиспортскиклубкакобиштовишедечакаи
девојчица време проводили на теренима и у
спортским салама, истакла је Александра
Ћирић. С. Џ.

Посе та ГФК Сло вен

После одигране припремне утак
мице са „ИМТ“ом у Старој Пазо
ви, фудбалери „Инђије“ у четвртак,
7. јула отпутовали су на Златибор
какобинаставилисабазичнимпри
премама за почетак нове сезоне у
Првој лиги Србије. Осим редовних
тренинга,у„зеленобелом“табору
сеактивнорадинасклапањунових
уговорасаиграчимакојисузадово
љили критеријуме стручног штаба.
ПотписенауговореставилисуЂор
ђеКукољ,којиигранапозицијибека
иМиланЂоковић,донедавнииграч
чачанског„Борца“.
Како је истакао тренер Јован

Голић, припреме се одвијају према

утврђеном плану и програму и већ
првог дана доласка на Златибор
одрађенјепрвитренинг.
– Тренирамо двапут дневно, а у

току ове недеље одиграћемо три
припремне утакмице. Имамо све
условеданапорнорадимоалиигра
чиимајуидоставременадасеодмо
ра од тренинга и утакмица. Новај
лије уекипису седоброуклопиле,
играчи који су већ били ту добро
суихприхватили.Надамоседаће
убрзосвифункционисатикаоцели
на,рекаојетренерГолићидодаода
ћесвииграчидобитиприликудасе
докажуинатајначинобезбедесеби
местоуекипи.

Отпу то ва ли на Зла ти бор
ФК „Инђи ја“ – ФК ИМТ Нови Бео град 3:1 (0:0)

redakcija@mnovine.com                 WWW.MNOVINE.COM
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Кува ње жабе и 
оста ле лет ње теме

Професор економије у пензији
Миодраг Зец чест је гост тзв
„опозиционих“ медија. Овај

времешни господи, великог знања
и још већегшарма, уме да привуче
пажњуслушалаца,пресвегасвође
њем компликованог на једноставно.
То је највећи дар сваког предавача.
Незнамкакав јепрофесорЗецбио
предавач, али основано сумњам да
сугастудентиволели.
Елем, у једном од скорашњих

наступа на телевизији Миодраг Зец
јерекаоједнусуштуистину,овекове
ченуучувенимМарфијевимзакони
маакоја гласи:Аконештоможеда
пођепозлу,сигурноћеипоћи.Рече
носеодносилонасрпскуекономију,
алиМарфијеви закони делују непо
грешиво у свакој области. У нашим
мали,приватнимживотима,свакако.
Ево, лето се заукало, мало пржи,

мало’ладно,алиљудинекакоостају
анестезиранигледенајавакатастро
фичне јесени. Живе своје животе,
путујунаморе,одмарајусе.Радико
мора,аобичнотикојинајвишераде,
кажепрофесорЗец(иуправује)суи
најсиромашнији.Тојетакођееконом
скипарадокс,алиможданекидруги
пут о томе.Лето, дакле, није време
затешкетемеитешкедилеме.Али
удневнојштамписвеврвиодтешких
тема и катастрофичних сценарија.
Ја не знам чему служе такве прог
нозе, семда се укаже на чињеницу
данамсецрнопише.Итовећујулу,
док Србадија хрли ка Медитерану.
Ибашјебригаштоће,погорепоме
нутим прогнозама, хиљаду кубика
гаса на зиму коштати невероватних
пет хиљада долара.Да ли ће толи
ко коштати и колико ће коштати то
незнанисамПутин,алието,наша
штампазна.Итосвојезнањенесе
бично дели сашироким аудиторију
мом.Аудиторијум седи у ’ладовини,
пијепивоилиједелубеницеисвесе
крсти.Далијемогуће?Далијемогу
ће да у Бечу гладују? Такође текст
из истих новина у којем се на две
стране распреда о страшно тешком
животукојиовихданаводеБечлије.
Туширајусе ’ладномводом,абечка
шницлаималопивоукафаникошта
24евра.Колико у нашим кафанама

кошта бечкашницла и пиво, немам
појма.Каоштонемампојманиколи
ке су бечке плате. Али знам колике
сунаше.
Кад сам ово што сам прочитала

испричаламомшколскомдругу који
живиирадиуБечувишеоддвадесет
година,акоји јебашбионапутуза
Србију, он сеслатко смејаоирекао
даонбашзатоидекодмамеуСрби
јудасенаједе,пасепослевраћау
Беч.
Е, сад зашто сам уопште поми

њалапрофесораЗеца?Затошто је
рекаодајеон,кадајенашаеконом
ска ситуација у питању, песимиста,
односно информисани оптимиста.
Менитодајепесимистаинформиса
ниоптимистанепијеводу,алидобро
звучи.ПрофесораЗецаниконишта
подмилимбогомнепита,алионима
потребудакаже„испаседушу“.Све
што „опозициони“ професор прича,
а да га нико не пита, све то може
те прочитати у дневним новинама
блиским владајућим круговима, као
ударневестинанасловнимстрана
ма.То је још једанпарадокс, у чију
суштинутекнемамвољедаулазим,
аликонстатујем.Заширењепанике
увек је, бар до сада, на овим про
сторима била задужена опозиција.
Нашаопозицијасномлетњијемсни
је,ализатопрорежимскимедијитуку
тешком артиљеријом по мозговима
унезверених и од летњих врућина
комираних грађана.Та канонадане
престаје данима, тако да кад дође
та најтеже зима у последњих 7080
година,мићемовећбитиполумртви
и неспособни да перципирамо још
једанужас.Татехникаманипулаци
је сеиначе ужаргонуназива „кува
њежабе“.Водаулонцусепостепено
загреваижабамирноћутиинакрају
биваскувана.Изврелеводе,памет
ница,хоћедаискочи.
Ажабесеиначеунашемполитич

комдискурсучестопомињу.Билода
су гутанеили куване.Жаба јежаба,
ружнаибезопаснаикаотаквапогод
надабудеметафора.Ваљда.
Коћегутатижабе,коћеихкуватии

скувати,видећемо.Дотада,уживајте,
одмарајтесе.Бићедовољновремена
зацрнемисли.Животјепреднама.

За шире ње пани ке 
увек је, бар до сада, 
на овим про сто ри ма 

била заду же на опо зи
ци ја. Наша опо зи ци ја 
сном лет њи јем сни је, 
али зато про ре жим ски 

меди ји туку тешком 
арти ље ри јом по мозго
ви ма уне зве ре них и од 
лет њих вру ћи на коми

ра них гра ђа на. Та 
кано на да не пре ста је 
дани ма, тако да кад 

дође та нај те же зима у 
послед њих 7080 годи
на, ми ћемо већ бити 
полу мр тви и неспо

соб ни да пер ци пи ра мо 
још један ужас. Та тех
ни ка мани пу ла ци је се 
ина че у жар го ну нази

ва „кува ње жабе“. 
Вода у лон цу се посте

пе но загре ва и жаба 
мир но ћути и на кра ју 
бива ску ва на. Из вре
ле воде, памет ни ца, 

хоће да иско чи



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.

КО СМЕ И ПОД КОЈИМ УСЛО ВИ МА ДА КОРИ СТИ ИМЕ И СИМ БО ЛЕ ГРА ДА
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА?

Вели ке недо у ми це око
тума че ња скуп штин ске одлу ке

Ником није забра ње но да кори сти име 
гра да, већ је потреб но при ба ви ти сагла-
сност. Зако ном о локал ној само у пра ви 
и ста ту том који је донет на осно ву зако-
на, каже се да Скуп шти на гра да даје 
сагла сност за упо тре бу нази ва. Све ово 
се одно си и на грб и на заста ву, али то 
се ређе кори сти ло, додао је секре тар 
Скуп шти не гра да Срем ска Митро ви ца 
Милош Мишко вић

Сед мог јула сту пи ла је 
на сна гу Одлу ка о упо тре-
би име на, грба и заста ве 
гра да Срем ска Митро ви ца, 
која је прет ход но усво је-
на на сед ни ци Скуп шти не 
гра да одр жа ној 30. јуна.

Вели ка диску си ја и тума-
че ње су се води ли на дру-
штве ним мре жа ма о овој 
одлу ци, а посеб но о делу 
који се одно си на упо тре-
бу име на гра да Срем ска 
Митро ви ца на интер нет 
пор та ли ма, стра ни ца ма 
и дру штве ним мре жа ма. 
Усво је на одлу ка регу ли ше 
упо тре бу сим бо ла гра да, 
одно сно под ра зу ме ва да 
Скуп шти на гра да да сагла-
сност на кори шће ње под-
но си о ци ма зах те ва. Један 
број стра ни ца на интер-
не ту је изме нио, одно сно 
укло нио из нази ва име гра-
да, у стра ху од казне них 
мера. 

Одлу ка садр жи ком пле-
тан начин упо тре бе, начин 
за доби ја ње сагла сно сти 
за кори шће ње име на, грба 
и заста ве. С обзи ром на то 
да вели ки број стра ни ца и 
про фи ла на дру штве ним 
мре жа ма и интер нет стра-
на ма кори сти име гра да, 
то је при ву кло је и нај ве-
ћу пажњу. Под упо тре-
бом име на гра да Срем ска 
Митро ви ца се под ра зу-
ме ва кори шће ње нази ва 
гра да „Срем ска Митро-
ви ца“ или њего вог дела – 
„Митро ви ца“.

У одлу ци се наво ди изме-
ђу оста лог да прав но лице, 
одно сно пред у зет ник, 
осни вач интер нет пор та ла, 
интер нет стра ни це и про-

фи ла, гру пе или стра ни це 
на дру штве ним мре жа ма, 
који жели да назив истог 
садр жи име гра да, дужан 
је да при ба ви сагла сност 
Скуп шти не гра да Срем ска 
Митро ви ца, путем зах те ва 
и то пре реги стра ци је.

– Сагла сност на упо тре-
бу име на гра да ће бити 
дата уко ли ко је делат ност 
од зна ча ја за гра ђа не, при-
вре ду и дру штве не делат-
но сти и уко ли ко под сти че 
даљу афир ма ци ју гра да, 
уна пре ђу је кул тур но ства-
ра ла штво и негу је кул-
тур ну башти ну, рекао је 
секре тар Скуп шти не гра-
да Срем ска Митро ви ца 
Милош Мишко вић.

Прав на лица, одно-
сно пред у зет ни ци који су 

реги стро ва ли послов но 
име које садр жи име гра-
да Срем ска Митро ви ца 
дужни су да у року од 90 
дана од сту па ња на сна-
гу Одлу ке под не су зах тев 
ради при ба вља ња сагла-
сно сти. Тај рок је дат и 
осни ва чи ма интер нет пор-
та ла, стра ни ца и про фи ла, 
гру па на дру штве ним мре-
жа ма. 

– Скуп шти на гра да 
пре одлу чи ва ња о зах-
те ву при ба вља струч но 
мишље ње од Коми си је за 
дава ње струч ног мишље-
ња о упо тре би име на, грба 
и заста ве гра да. Коми си ја 
је дужна да мишље ње о 
зах те ву доста ви Скуп шти-
ни гра да у року од 15 дана 
од дана при је ма зах те ва. 
Дакле, одлу ком ником није 
забра ње но да кори сти 
име гра да, већ је потреб-
но при ба ви ти сагла сност. 
Зако ном о локал ној само-
у пра ви и ста ту том који је 
донет на осно ву зако на, 
каже се да Скуп шти на гра-
да даје сагла сност за упо-
тре бу нази ва. Све ово се 
одно си и на грб и на заста-
ву, али то се ређе кори сти-
ло, додао је Мишко вић и 
нагла сио да је потреб но 
пре ки ну ти обма ну гра ђа на 
и неин фор ми са ност о овој 
одлу ци.

Скуп шти на гра да ипак 
може на пред лог коми си-
је да ускра ти под но си о цу 
зах те ва пра во на упо тре-
бу сим бо ла и име на гра да, 
уко ли ко сво јим посло ва-
њем, одно сно актив но сти-
ма нано си ште ту и нару-
ша ва углед гра да. 

А. Плав шић

Над зор над при ме ном 
одред би из одлу ке врши 
Град ска упра ва, над ле жна 
за инспек циј ске посло ве, 
пре ко кому нал ног инспек-
то ра. Нов ча ном казном 
од 100.000 дина ра казни-
ће се за пре кр шај прав-
но лице, ако кори сти име 
гра да у свом послов ном 
име ну без сагла сно сти 
Скуп шти не гра да, као и 
уко ли ко не пре ду зме мере 
ради бри са ња име на гра-
да из послов ног име на у 
року пред ви ђе ним пре ма 
реше њу Скуп шти не гра да. 
Казни ће се и уко ли ко грб 
или заста ву гра да упо тре-
бља ва супрот но усло ви ма 
из одлу ке. За те пре кр ша-
је ће бити кажњен и пред-

у зет ник са 50.000 дина ра, 
али и физич ко лице које 
је осни вач интер нет пор-
та ла, интер нет стра ни-
це, или про фи ла гру пе и 
стра ни це на дру штве ним 
мре жа ма и то са 30.000 
дина ра. Они који су рани-
је реги стро ва ли послов но 
име које садр жи име гра-
да Срем ска Митро ви ца, 
а у року од 90 дана од 
сту па ња одлу ке на сна гу 
не под не су зах тев ради 
при ба вља ња сагла сно-
сти, казни ће се нов ча ном 
казном у виси ни од 50.000 
дина ра. То важи и за осни-
ва че пор та ла, интер нет 
стра ни ца, про фи ла, гру па 
и стра ни ца на дру штве-
ним мре жа ма.
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