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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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toplovoda
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Lubenica letwa 
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Страх од лин гви стич ких
гра ни ца срп ског јези ка

Лингвистичке границе српског
језика подударају се са грани
цамањеговихваријаната.

Ово јеуосновиДекларацијео гра
ницама српског језика, усвојене у
Тршићу 1819. јуна 2022, на Трећој
интеркатедарској србистичкој конфе
ренцији.Уњојсесрбистисакатедри
на свимфилолошким,филозофским,
учитељскимипедагошкимфакултети
ма у Србији, Републици Српској и
ЦрнојГори,каоипредставнициИнсти
тутазасрпски језикСАНУ,Института
закњижевностиуметностуБеограду,
Одбора за стандардизацију српског
језика,Друштвазасрпскијезикикњи
жевностСрбијеиЗаводазаунапређе
ње образовања и васпитања у Бео
граду изјашњавају о лингвистичким
границама српског језика, никако о
територијалним. А лингвистичке гра
ницесуподударнесаграницамавари
јанатасрпскогјезика.
На известан начин, србисти су

подржали југоносталгичарску Декла
рацијуозаједничком језику,потписа
нукрајеммарта2017.годинеузајед
ничкојорганизацијиподгоричкогЦен
тра за грађанско образовање (ЦГО),
загребачке Удруге Курс, београдског
Удружења Крокодил и сарајевског
ПЕНЦентра,послесеријерегионал
них „експертских” конференција, која
заступа став да су босански, хрват
ски, црногорски и српски у основи
заједнички полицентрични стандард
ни језик, а да коришћење четири
назива за стандардне варијанте не
значидасуточетириразличитајези
ка. Тршићска декларација као да
каже:слажемосе,тојелингвистички
једанјезиккојисеразличитоназивау
садашње четири дражве које су, као
републике СФРЈ, користиле српско
хрватски језик. Није нам проблем ни
штосеистијезикразличитоназиваи
штосеунужнојмериразличитостан
дардизује.

Србисти су, међутим, изнели став
да је само српски језик лингвистички
језик,аосталатрисуполитичкијези
цинасталиполитичким„отцепљењем”
одсрпскогјезика,називаномуједном
периодусрпскохрватскимјезиком.
Овимставомсрбистисусеусушти

ни успротивили југоносталгичарској
декларацијиуњенојтежњидасепре
стане са „ригидним дефинирањем
стандардних варијанти”, које крутим

држањемзаисторијуилипреправља
њемисторијенедпуштазаједничком
језикудапомириБошњаке,Црногор
це,ХрватеиСрбе.
Ове„ригидности”јунскедеклараци

је из Тршића према југоносталгичар
ској декларацији из 2017. године и
„поука” од стране србиста о лингви
стичким и политичким језицима
можданебинибилодасенадекла
рацијујугоносталгичаранисусручили

хистеричнинападиизЗагреба,напа
дичијајежестинаизненадилаибео
градско удружење „Крокодил”, коор
динатора пројекта „Језици и нацина
лизми”којијеизнедриоДекларацијуо
заједничком језику. Кроатисти су у
југоносталгичарској декларацији
виделиништамањенего„продужену
рукусрпскогјезичкогнационализмаи
шовинистичке умишљености о срп
скомјезикукаонадјезикуиродитељу
осталих језика насталих на рушеви
намасрпскохрватског”.
Јунскасрбистичкадекларацијаоче

кивано је нападнута у Хрватској као
„квазиинституционално настојање да
се удахне новживот потпуно прома
шенојидејиосрпскомјезикукаонад
језику,односноидејиотомедаосим
српског,словенског,бугарскогимаке
донског не постоји ниједан други
јужнославенскијезик”.

Истовремено је, немање очеки
вано,оспоренаи уБеограду, у
тзв. латиничарским круговима,

којисматрајудасрпски језикићири
лицанисуугрожениниодкога,пого
товунеодјезиканасталиходсрпско
хрватског језика. Напротив, за тзв.
латиничарскекруговедекларацијаиз
Тршића о границама српског језика
самојејошједанисказјезичкогпури
змакојимсезастрашујунамаблиски
народи и којим се стављају запреке
помирењу.
Немогуће је напојити магарца који

нијежедан, каже један од ликова из
„Савременеисторије”АнатолаФран
са. Тако се чини немогућим да се
угроженост српског језика и писма
докажеонимакојима јемногоиово
ликосрпскогјезикаиписмаколикоје
преостало.Немогућеих једозватии
стишатињихов гневзбогобјавесрп
ских лингвистичких граница, које се,
што се види из примера енглеског
језика, по поклапају са територијал
нимграницама.
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Јун ска срби стич ка 
декла ра ци ја оче ки ва но је 
напад ну та у Хрват ској 
као „насто ја ње да се 
удах не нов живот пот пу
но про ма ше ној иде ји о 
срп ском јези ку као над је
зи ку”. Исто вре ме но је, не 
мање оче ки ва но, оспо ре
на и у бео град ским тзв. 
лати ни чар ским кру го ви
ма, који сма тра ју да срп
ски језик и ћири ли ца 
нису угро же ни ни од кога, 
пого то ву не од јези ка 
наста лих од срп ско хр
ват ског јези ка

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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РАДИ О НИ ЦА О УПРА ВЉА ЊУ ОТПА ДОМ

Нај ва жни је је укљу чи ти гра ђа не
Ово је при ли ка да раз ја сни мо неја сно

ће, можда да чује мо и њихо ве иде је и 
суге сти је који ма бисмо уна пре ди ли 
систем упра вља ња отпа дом, изја ви ла је 
Тама ра Мил ко вић
Учетвртак 14. јула у Град

скојкућиуСремскојМитрови
ци одржана је радионица о
моделима и перспективи
управљањаотпадом.Речјео
активности у оквиру пројекта
Одрживиразвојзасве–плат
форма за локални дијалог.
Град Сремска Митровица
реализујепројекатусарадњи
саневладиноморганизацијом
РегионалнаиницијативаСре
ма.
– Наш основни циљ је

локални дијалог, односно да
разговарамосанашимсугра

ђанима који нису стручни у
областиуправљањаотпадом,
какобичули гдесетренутно
натомпутуналазинашград
иукомправцуидемо.Овоје
прилика да разјаснимо неја
сноће, можда да чујемо и
њиховеидејеисугестијекоји
мабисмоунапредилисистем
управљања отпадом, али
сматрам да су грађани већ
упознати са тим да је Срем
скаМитровицаједнаодводе
ћих локалних самоуправа у
тојобласти,изјавилајеТама
раМилковић,портпаролЈав

но комуналног предузећа
„Комуналије“, која је водила
радионицу.

Радионица је привукла
велику пажњу Митровчана,
која је била интерактивног
карактера.
–Нарадионицисмодобили

корисне савете како ћемо у
будућностидарециклирамои
сарађујемо међусобно, да
бисмо постигли што боље
резултатеууправљањуотпа
дом, рекао је Милан Вигње
вић, председник градске
месне заједнице „Никола
Тесла“, који је учествовао у
радионици. А. П.

Фото: Б. Т.

Приликомодржавањарадионицереченоје
да ће старији и млађи Митровчани имати у
наредном периоду прилику да присуствују
процесусепарацијеотпада.Наиме,пројектом
примарне сепарације отпада грађани су се
сусрели за првим корацима који ће довести

дочистијеиздравијеживотнесредине,када
судобилииплавекантезаодвајањерецикла
билноготпадаодоногорганскогкојичиниоко
60одстоукупнеколичинеотпадасадепоније.
Следећикоракбићебригаокомпостирањуи
поставкакавезазаодвајањеотпадауселима.

Актив но уче шће ста нов ни штва
у упра вља њу отпа дом

Тама ра Мил ко вић Милан Виг ње вић

ЈКП „ТОПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА“: НАСТА ВАК УЛА ГА ЊА У МРЕ ЖУ ЗА ИСПО РУ КУ ТОПЛОТ НЕ 
ЕНЕР ГИ ЈЕ

Рекон струк ци ја топло во да
У току је реконструкција топловода у

улици Јеврема Видића у самом центру
Сремској Митровици. Претходно су на
тој локацији за објекте на броју 6 и 10
адаптиране нове топлотне подстанице.
Ууторак12.јуларадовесуобишлитех

нички директорМиланЖиванић и в. д.
директора ЈКП„Топлификација“ Славко
Сладојевић.
–Ранијихгодинатиобјектисусеснаб

девалитоплотноменергијомизтоплотне
подстанице која се налазила у модној

кући, али је наконприватизацијемодне
куће, тој станици био отежан приступ.
Због тога је „Топлификација“ започела
поменутерадове,изјавиојеСлавкоСла
дојевић.
Утедвезградеимаокопедесетстано

вакојисуприкљученинаградскитопло
вод. Око 6,5 милиона динара кошта
реконструкција топловода, а око 5,3
милионадинарајеиздвојенозадвепод
станице.Свефинансира „Топлификаци
ја“изсопственихсредстава.
Извођач машинских и грађевинских

радова је групапонуђча „Петромонт“из
НовогСада,и„Финишдил“изБеограда.
Извођач машинских и електрорадова у
топлотнимподстаницамаје„НСконцепт“
изНовогСада.
Радовиназаменитопловоднемрежеу

насељу„Орао“сузавршени,азапочети
су радови у насељу „Марко Перичин
Камењар,удужиниод200метара.План
једасвирадовибудузавршенидополо
винеавгуста,какобисвебилоспремно
занаступајућугрејнусезону.

А. П.
Милан Жива нић и Слав ко Сла до је вић
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Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска Митровица 
– Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ПРИ ЗНА ЊЕ МИТРО ВИ ЦИ ЗА ИНО ВА ТИВ НОСТ У ОБЛА СТИ ЕКО ЛО ГИ ЈЕ 

Апли ка ци ја за оба ве шта ва ње
о уги ну ћу сто ке
Министарство заштите

животне средине и Програм
Уједињених нација за развој
(UNDP)доделилисупризна
ња најуспешнијим иновато
рима, који су у пракси спро
вели решења за смањење
емисија гасова са ефектом
стакленебаште, чинећи гра
дове и општине у Србији
отпорнијим на климатске
промене.
ГрадСремскаМитровицаје

израдио регистар загађивача
анималнимотпадом чији нај
важнији део чини модерна
апликација за паметне теле
фоне, где власници стоке
аутоматски обавештавају
надлежнеорганеоугинућима
инатајначинмогудадокажу
дасубезбеднозбринулисвој
анимални отпад. Апликација

јеуразвојнојфазиипримену
ћенаћинајпреуместимагде
су уређене и где се уређују
депонијеанималноготпада–
Лаћарак, Кузмин, Мартинци,
са перспективом примене у
свим митровачким селима.
Митровица на овај начин
постаје један од лидера у
збрињавању отпада, јер уз
прво у Србији рециклажно
двориште, уз поделу плавих
кантизасепарацијурецикла
билног комуналног отпада и
уз вишегодишње збрињава
њепестицидноготпада,сада
настојиданаадекватанначин
управља и анималним отпа
дом.
Овоиновативнорешење је

награђено као једно од осам
најиновативнијих средстава
за прикупљање података.

Награда „Лидер у иновација
ма“урученајепредставници
мамитровачкеГрадскеупра
ве за социјалну заштиту и
заштиту животне средине и
пројектном тиму који предво
диДушанФилимоновић.
СремскаMитровицајемеђу

шест награђених локалних
самоуправа, а све награђене

иновације реализоване су у
оквирупројекта„Локалнираз
војотпораннаклиматскепро
мене“,којијеупротеклихпет
година, у партнерству са
Министарством заштите
животне средине, спровео
UNDP, уз финансијску подр
шку Глобалног фонда за
животнусредину(GEF).

Детаљ са доде ле при зна ња

МАР ТИН ЦИ И КУЗМИН СЛО ЖНИ: СТОП НЕПРО ПИ СНОМ ОДЛА ГА ЊУ АНИ МАЛ НОГ ОТПА ДА

За здра ви ју живот ну
сре ди ну мешта на
Сациљемрешавањапроблеманепро

писног одлагања анималног отпада,
меснезаједницеМартинцииКузминсуу
сарадњи са локалном самоуправом
опремиле локацију за прихват анимал
ног отпада. По узору на исти принцип
рада у Лаћарку, у атару Мартинаца се
саданалазичетириконтејнеразаодла
гањетаквеврстеотпада.
– Циљ свега што чинимо је заштита

здрављаиживотнесрединенашихгра
ђана.Овоспремиштеурађенојеслично
као у Лаћарку где је проблем решен.
Избетонирано је200квадратнихметара
наовомместу,гдесупостављениконтеј
нери, простор је ограђен заштитном
жицом, која спречава изношење угину
лихживотиња,одстранедругихживоти
ња, рекао је Дражен Риђошић в. д.
начелника Градске управе за социјалну
издравственузаштитуизаштитуживот
несредине.
Локацијасеналазиуатаруидоњесе

долазисокакомкојисеналазиузсеоски
млин.
– Пронашли смо локацију која нам

одговара,затоштојеудаљенадвакило
метраодсела.Захваљујемоселокалној
самоуправинаразумевањузанашвели
ки проблем. Ми имамо предност што
имамоизаједничкогсеоскогхигијенича
ра,чијесууслугезамештанебесплатне.
Онјезадуженизаовупарцелуокојојће

водитирачуна,изјавиојепотпредседник
саветаМеснезаједницеМартинци,Дар
коГавриловић
Пут који водидо локације за прихват

анималноготпадаћебитиуређен,према
најавамамеснихзаједница.
–Анималниотпадсеприкупљасваког

другогданаодкућедокућеунашадва
села,затоапелујемнамештанедасара

ђујусасеоскимхигијеничаром,рекао је
члан савета Месне заједнице Кузмин,
СтеванСавчић.
Претходносенаовомместугодинама

налазилавеликадивљадепонија,којаје
уклоњена захваљујући великом залага
њумештанаимеснезаједнице.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Реша ва ње про бле ма ани мал ног отпа да
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: УПИС ЂАКА У ПРВИ РАЗ РЕД СРЕД ЊИХ ШКО ЛА 

Нај по пу лар ни ја
меди цин ска шко ла

Наш зада так за наред не годи не је да фаво ри зу је мо тре ћи сте пен и да више наше 
деце оста не у нашем гра ду, каже је Сне жа на Коње вић
Завршен је упис у средње

школе. Ђаци су распоређени
на основу успеха у основним
школама и резулатата завр
шнихиспитаусредњешколе.
Наиме,онисупремалистама
жељаикритеријумимазаупис
у школу готово у потпуности
распоређени, тако да другог
уписног круга нећебити.Рас
поређеноје697ученикаупет
средњих школа у Сремској
Митровици,а каонајпопулар
нијасеиздвојилаМедицинска
школа „Драгиња Никшић“, са
уписанихчак179првака.Иза
њејеСредњатехничкашкола
„Никола Тесла“ са уписаних
173првака,потомМитровачка
гимназија са 153 нова учени
ка, Економска школа „9. мај“
са138иПрехрамбеношумар
ска и хемијска школа са 54
новоуписанађака упрвираз
ред.
Чак152ученикаједошлоиз

других општина и градова,
којисутакођебилизаинтере
совани највише за медицин
ску струку, односно смер
физиотерапеут. Прехрамбено
шумарска и хемијска је забе
лежиламалибројновихђака,
аод54уписана,чак23тинеј
џера су ученици из других
општина.
Од укупног броја уписаних

ученикаупрверазредесред
њих школа, 545 ђака је са
територијеСремскеМитрови
це и припадајућих села, али
имаионихкојишколовањене
настављајуусвомграду.
– На нашој територији 43

учениканисууопштеподнела
листужеља.Звалисмошколе
датопроверимо,јерјетооба
веза окружне комисије и
сазнали смо да су поједини
ученици уписали Богословију,
а неки су у приватним сред
њим школама. Нажалост,

један број ученика не наста
вљашколовање,амипретпо
стављамодајеречоученици
маизмаргинализованихгрупа
становништва. Према листа
мажеља51нашученикјеупи
санудругимопштинамаигра
довима, као што су Београд
или Нови Сад, али је зани
мљиводасусеуписивалииу
ШапцуиРуми.Семуодеље
ње ветеринарски техничар,
децасусеуписивалаиуоде
љењефризерауРуми.Тозна
чи да би било добро да се у

Митровици врати тај смер,
којисмонекадаимали,рекла
је заменица начелника Град
ске управе за образовање
СнежанаКоњевић.
Иовегодинејемеђумалим

матурантима евидентно сма
њено интересовање за зана
те.Само99ученикајеодабра
лонекиодпонуђенихтрогоди
шњихсмерова,аједнодетеје
остало нераспоређено, те ће
тобитиунаредномпериоду.
–Миимамозаистаодличне

смеровеушколама,атопока
зујевеликибројуписанедеце
издругихместа.Топоказујеи
дасудиректориинаставничко
веће одабрали добре смеро
ве. Забрињавајуће је што се
малибројдецеопредељујеза
занате, који су више него
потребни,каоизаПрехрамбе
ношумарскуихемијскушколу,
којаимаодличнесмеровекао
штосупољопривреднитехни
чар,цвећар,вртлар,прехрам
бени и шумарски техничар...
Доксмо,рецимо,месареупи
сали у првом кругу. Ташкола
нажалост нема довољан број
деце, а нудимного тога.Наш
задатак за наредне године је
дафаворизујемотрећистепен
идавишенашедецеостанеу
граду,објаснилајеКоњевић.

А. Плав шић

Сне жа на Коње вић: Мали број деце се опре де љу је за зана те

ДИВОШ

Пред ста вљен мурал Новака Ђоко ви ћа
У суботу 16. јула је свечано предста

вљен мурал Новака Ђоковића током
Дивошке котлићијаде. На тај начин су
мештани одали поштовање вишеструком
освајачу Вимблдона, који је осликан на
чак 60 квадратнихметара, на зидуДома
културе.Муралсуокодвеседмицеосли
кавалисликариМиланКардашиВојислав
Крстић,наиницијативумештанаимесне
заједнице, а речено је да ово неће бити
јединимуралутомселу.Наконвишегоди
шње паузе у организовању котлићијаде,
овогапута је кулинарскеснагеодмерило
20 екипа из Дивоша, Љубе, Сремске
Митровице,Визића,Лаћарка,Ердевика...
Манифестацији је присуствовао велики
број мештана, представника локалне
самоуправе, а пригодан културно умет
нички програм је припремио Центар за
културу„Сирмијумарт“.

А. П.
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БЕШКА

Одр жан први „Ноћ ни базар“

После низа места Новосадски „Ноћни
базар“одржанјеусуботу,16.јулауПарку
ДаницеЈовановићуБешкигдесусепосе
тиоцима представили мали произвођачи
изсвихделоваВојводине.Какојеистакла
организаторкаНовосадског„Ноћногбаза
ра“ Марија Радојчић, одлучили су се да
децентрализују манифестацију како би
помогли излагачима да лакше дођу до
купаца.
– Такође, да и купци лакше дођу до

жељених производа који им нису лако
доступни,реклајеРадојчић.
Организацију базара у Бешки помогли

су Месна заједница Бешка и Туристичка

организација општине Инђија. Према
речимаНовицеТемуновића,председника
МЗБешка,напрвомбазаруорганизовани
суидодатнисадржајипопутанимацијеи
чувањанајмлађихчијиродитељисужеле
ли да прошетају базаром и да уживају у
домаћимпроизводима.
–Посетиоцимасмоомогућилиивожњу

фијакером,аувечерњимсатимаодржан
је концертновосадскогбендаMoonkvar
tet.Љубитељивинамоглисудаучествују
и у „Малој школи вина“ коју је водила
сомелијерка Марија Бојовић, рекао је
Темуновић.
На првом „Ноћном базару“ у Бешки

било је присутно око 60 излагача малих
произвођача хране, пића, рукотворина,
домаћихделиција,врхунскогвина,занат
ског пива, накита и природне козметике.
КакојеистакаодиректорТуристичкеорга
низације општине Инђија Милан Богоје
вић посебно им је драго што су учешће
узелииизлагачиизБешке.
– Десетак излагача из Бешке предста

вило је купцима своје производе. Задо
вољнисмоорганизацијомакакосмочули
одпредставникамеснезаједнице,ускоро
ћебитиорганизованидруги„Ноћнибазар“
уовомделу,почеткомсептембраусклопу
„Бешкафеста“,рекаојеБогојевић. М. Ђ.

Први „Ноћ ни базар“ у Бешки

ЈП „ИНГАС“

Поску пље ње 
гаса за
дома ћин ства
Услед великог скока

цена енергената на свет
скомтржиштудошлоједо
повећања цене гаса и за
инђијска домаћинства.
Нова цена овог енергента
од 1. августа износиће
36,51 динара по кубном
метрубезПДВа,штојеза
2,83динаравише.Какосу
истаклипредставнициЈав
ног предузећа „Ингас“,
сагласностзапоскупљење
далајеАгенцијазаенерге
тику Републике Србије а
на основу обавештења
Јавног предузећа „Србија
гас“ о повећању улазне
ценегаса.

САВЛА ДА ВА ЊЕ ИНФОР МА ТИЧ КЕ ПИСМЕ НО СТИ

Деца уче инфор ма тич ке ала те

Утокујеобука„Основниинформатичкиала
ти“којууВисокојшколиструковнихстудијаза
васпитачеипословнеинформатичаре„Сирми
јум“реализујеКанцеларија замладе уСрем
скојМитровици.Обуке сеодржавају у оквиру
пројекта„Информатичкаписменостмладих“,а
уз подршку Покрајинског секретаријата за
спортиомладину.Оваобукаобухватапозна

вањерачунараикоришћењерачунарскихпро
грама. Реч је о основним вештинама, које су
предусловзаинформационуписменост.Пола
зници су савладали до сада пакет „Microsoft
Office“, а на крају ће добити сертификате о
завршеној обуци. Полазницима предају про
фесорисамитровачкевисокешколе. А. П.

Фото: Б. Т.

Инфор ма тич ка обу ка
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ЛЕТО ПОРЕД ДУНА ВА

Уре ђе не пла же
у Чор та нов ци ма и Бешки

Туристичка организација
општине Инђија, у сарадњи
са месним заједницама Чор
тановци и Бешка, у претход
ном периоду у потпуности је
уредила плаже на Дунаву. У
четвртак, 14. јула представ
ници ТООИнђија и председ
ник општине Владимир Гак
обишлисуобелокацијеитом
приликомистаклида је један
одпланованајављенихзаову
годину реализован и да се
односинауређењесвихпла
жадужтокаДунаванатерито
ријиопштинеИнђија.Напла
жиуЧортановцимауклоњено
јешибље,покошенајетраваи
нанетновислојпеска.Такође,
постављенјеновимобилијар
за плажу, нови сунцобрани и
клупе. Туристичка организа
ција општине Инђија изради
ла је посебне паное који су
постављенинавишеместаа
накојимасеналазезанимљи
востиокултномфилму „Вар
љиво лето ’68“ чије су сцене
снимане на плажи у Чорта
новцима.Какојерекаодирек
торТООИнђијапланиранаје
пројекцијафилма на помену
тојлокацији.
– Идеја нам је да уско

ро организујемо пројекцију
на плажи и потрудићемо се
да, уколико будемо могли,
доведемо неке од глумаца,
истакао је Милан Богојевић,
директор Туристичке орга
низације општине Инђија и
додао:
– Сматрамо да шира јав

носталиистановнициопшти

неИнђијатребадазнајудасу
наовомместусниманесцене
култногфилмаукојемсуглу
миливеликаниМијаАлексић,
БатаСтојковићидруги.
Осим плаже у Чортановци

ма, нешто раније уређена је
иплажанаДунавукодБешке.
Очишћено једивљерастиње,
скинут слој земље,нивелиса
нојеземљиште,насутјепесак
ипостављенајејавнарасвета.
Постављенесукабинезапре
свлачење, сунцобрани, терен
за спортове на песку и још
неколико „ситнијих“мобилија
ра. Представници Туристичке
организације општине Инђи
јаосврнулисусеинаостале

пројекте чија је реализација
планиранауовојгодини.Како
је рекао директор Богојевић
од укупно шест инфраструк
турнихпројекатачакчетирисе
односенанаутичкитуризам.
–Желимо у потпуности да

искористимотоштокрознашу
општину пролази 27 кило
метара тока Дунава. Осим
уређења плажа, ове године
почеће изградња шеталишта
изнадДунава и добићемо на
управљањелеснепрофилеу
Старом Сланкамену, изјавио
јеБогојевић.
ПредседникопштинеИнђи

јаВладимирГакистакаоједа
јепривредабилаувекуфоку

суалидасеупоследњедве
године интензивно развија и
туризам.
– Пројектима који се реа

лизују последње две године
показујемо да се озбиљно
бавимотуристичкомпонудом.
Туристичка организација
општине Инђија до пре пар
година није ни постојала на
мапи,асадасесврставамеђу
топтриуСрбији.Свакегоди
не ћемо се трудити да садр
жаји наплажама крајДунава
будуштобогатији, пре свега,
оникојисеодносенанајмла
ђе. Надам се да ће сви они
који буду долазили заиста
уживати.истакаојеГак.
Он је потврдио и да ће

ускоро почети реконструкци
ја дела пута у Чортановачкој
шумикојиводидоплаже.
–Тајдеопутанисмомогли

да реконструишемо раније
због радова који су се изво
дили на изградњи брзе пру
ге Београд  Будимпешта.
Садаћемоурадитиновупут
ну инфраструктуру до Пла
нинарског дома „Козарица“.
Ту ћемо, такође, направити
додатне садржаје јер кроз
тајдеонашеопштинепрола
зи бициклистичка рута „Еуро
вело6“, најавио јеВладимир
Гак.
Иначе,токомобиласкауре

ђених плажа у Чортановци
ма и Бешки, истакнуто је да
су недавно почели радови и
на уређењу плаже у Старом
СланкаменуиКрчедину.

М. Ђ.

Пла жа у Чор та нов ци ма Пла жа у Бешки

Вла ди мир Гак и Милан Бого је вић оби шли уре ђе не пла же
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ЛЕТ ЊИ КАМП У ИНЂИ ЈИ ЗА ШТИ ЋЕ НИ КЕ ДЕЧИ ЈЕГ СЕЛА ИЗ СРЕМ СКЕ КАМЕ НИ ЦЕ

Шест дана јула у Инђи ји

Туристичкa организацијa општине
Инђија, Општинa Инђија и компанијa
„Грундфос Србија“ организовали су
вишедневни боравак деци, штићеници
ма установе Дечије село „Др Милорад
Павловић“изСремскеКаменице.Деции
васпитачима је омогућен шестодневни
боравактокомкојегсуималиприликуда
упознајуопштинуИнђија,боравеуКелт
ском селу, учествују у спортским актив
ностимауСпортскорекреативномцен
тру Леје где је за њих, четвртог дана
боравка,организованспортскидан.
МиланБогојевић,директорТуристичке

организације општине Инђија захвалио
сесвимугоститељимакојисуизашлиу
сусреткомпанији„ГрундфосСрбија“која
јесносиласветрошковеборавкадецеи
њиховихваспитача.
–Мисмосепотрудилиданаправимо

квалитетан програм за свих шест дана
боравка деце у нашој општини што и
нијебилолако,собзиромдасерадио
више различитих генерација, од пред
школскогузрастадомладиход18годи
настарости.УИнђију јеупетак,8. јула
стиглагрупаод80ородецеиодмахсмо
их упознали са нашим градом, обишли

сусвезнаменитости.Организовалисмо
другогданашколицуспортакаоиданас,
боравилисууКелтскомселу,набазену,
обишлифрушкогорскеманастире,сала
ше, возили се фијакерима кроз Бешку.
Мислимдајепрограмдоброосмишљен
идаћедецапонетилепеутискеиуспо
менеизнашегграда,рекаојеБогојевић.
Дајетако,потврдиојеједанодштиће

ника, учесника летњег кампа у Инђији
Леонардо Викировски истакавши да му
јечастизадовољствошто јеимаопри
ликудаборавиутојсремскојопштинии
дастекненоваискустваипријатељства.
– Сваки дан нам је био испуњен и

занимљивишто јенајважније,уДечије
село се враћамо саосмехомналицуи
богатијизанекановаискуства,рекаоје
Викировски.
Компанија „Грундфос Србија“ прихва

тилајепозивдафинансијскиучествујеу
организацији летњег кампа за децу из
Дечијег села и како је истакао Вељко
Тодоровић,директор „ГрундфосСрбија“
идејајепотеклаодњиховогколегеМиро
слава Петровића, који живи и ради у
Данској.
–Онјенатајначинхтеодадаисвој

допринос развоју локалној заједници.
Нисмомоглидакажемоне,јерсмочули
дасерадиоорганизацијилетњегкампа
за децу без родитељског старања и тај
пројекатјеподржалафондацијавласни
ка компаније „Грундфос“, објаснио је
Тодоровић.
ПредставнициДечијегселазахвалили

су се организаторима летњег кампа у
Инђији и уручили захвалницеТуристич
кој организацији и компанији „Грундфос
Србија“.
– Као државна установа ми се увек

трудимодецидаузпомоћдобрихљуди,
као што су „Грундфос Србија“ и Тури
стичка организација општине Инђија,
употпунимо лето и то слободно време,
на шта смо им неизмерно захвални.
Захваљујемоимсенатомештосупре
позналидаједецибезродитељскогста
рањанеопходанлетњикамп.Добилису
приликуда упознајуИнђију и компанију
„Грундфос“ јер на тај начин ширимо
видике нашој деци и правимо од њих
добреивреднељуде,истакао јеМирко
Јанкелић, директор Дечијег села „Др
МилорадПавловић“изСремскеКамени
це. М. Ђ.

Лет њи камп у Инђи ји за шти ће ни ке Дечи јег села

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД „ДУНАВ“ У ИНЂИ ЈИ

Фор ми ра ње омла дин ског цен тра
Центар за социјални рад „Дунав“

у сарадњи са Омладинским савезом
удружењаОПЕНСизНовогСадаорга
низовао је у петак, 15. јула у Инђији
промоцију ОПЕНС модела омладин
ског центра и подршке менталном
здрављуипартиципацијимладих.
Планје,какојеистаклаЖељкаГодић

Аврамовић, директорка Центра за
социјалнирад,дасеиуИнђијиотвори
омладинскицентарукојемћесеради
тисамладимаизтесремскеопштине,
асвеуциљуњиховебољеинформиса

ности,развојазнања,вештинаивред
ности, подршци личном и социјалном
развојуиунапређењусадржајазаква
литетно провођење слободног време
на.
Стварање одрживе инфраструктуре

за реализацију омладинске политике
такозвани„Простормладима“такођеје
једанодциљевакојићебитиреализо
ваниубудућности.ИнђијскиЦентарза
социјалнирадусарадњисаПословно
образовнимцентромоспособићеупра
воједантакавпростор.

–Мислимдасесвизаједно,каојед
наодговорназаједница,морамопосве
титирадусамладимаипронаћиначин
да искористимо неискоришћени про
сторкојиимамоуПословнообразов
ном центру, на другом спрату Трејдју
ника, каже Годић Аврамовић и додаје
даимјециљдазаједничкимснагамаи
акцијама, уз подршку свиходговорних
институција и организација у општини
Инђијатајпростор,оплеменеипретво
реуомладинскицентар.

М. Ђ.
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НОВА ОДЛУ КА О ФАСА ДА МА

За уре ђе ње
фаса да ове годи не
12 мили о на дина ра

ОПШТИ НА РУМА ФИНАН СИ РА 
ВАН ТЕ ЛЕ СНУ ОПЛОД ЊУ 

Мера попу ла ци о не 
поли ти ке
Одборници СО Рума су на својој

последњојседнициодржаној5.јула
донелиодлукуо условимаиначини

маостваривањаправананакнадутро
шкова за вантелесну оплодњу који се
финансирајуизопштинскогбуџета.
–Циљдоношењаовеодлуке јепод

стицај рађања деце на територији
ОпштинеРума, те је оваодлукабитан
инструмент популационе политике,
каже председница Општине Алексан
драЋирић.
Ускладусапрописимакојимасеуре

ђује поступак вантелесне оплодње на
терет РФЗО прописано је под којим
условима семоже остварити право на
лечење неплодности помоћу вантеле
сне оплодње о трошку Републичког
фонда за здравствено осигурање. За
прводете,потомУпутству,предвиђенје
неограниченбројпокушајаБМПОинео
граничен број криоембриотрансфера,
сведокженаненаврши43годинеста
рости.
Жена која већ има једно дете може

остварити право на два стимулисана
поступкаБМПОитрикриоембриотран
сфера,такођедокненаврши43године
старости.Доношењемновог правилни
каМинистарства,овастароснаграница
ће бити подигнута до навршених 45
годинастарости.
Садругестарне,оваопштинскаодлу

ка ће омогућити да се, у оправданим
случајевима када постоји вероватноћа
зауспех,отрошкулокалнесамоуправе,
изврши још један покушај вантелесне
оплодње.
Општинском одлуком је ова граница

старостиженепомеренапајеусловда
жена у моменту подношења захтева
нијенавршила49годинеживота,уколи
конемадеце,односноданијенаврши
ла 47 година живота, уколико већ има
деце.
Правонанакнадутрошковазаванте

лесну оплодњу, која се исплаћује из
општинског буџета, може се остварити
само за један покушај вантелесне
оплодње у току календарске године.
Захтевизавантелеснуоплодњусепод
носеОдељењу за друштвене делатно
сти, а о њима одлучује Комисија која
има три члана  два члана су лекари,
специјалиста гинекологије и трећи је
представниклокалнесамоуправе.Зада
так Комисије је да, након разматрања
приспелих захтева, утврди редослед
првенстваправаидалиступриоритета
доставиОдељењузадруштвенеделат
ности.
Одељење за друштвене делатности,

наосновулистеприоритетакојујеутвр
дилаКомисија,доносирешењеооства
ривању права на накнаду трошкова за
вантелеснуоплодњу.
Средства за накнаду трошкова за

вантелесну оплодњу из буџета румске
општинесеутврђујунајвишедоизноса
од220.000динара.

С. Џаку ла 

Биће фор ми ра на коми си ја од струч них, ком пе тент них 
људи који ће се бави ти овим пита њи ма. Оче ку је нас 
један дуг и тежак посао, али када се то реа ли зу је, биће
мо сви поно сни на то што смо уло жи ли толи ко тру да и 
што ће Рума доби ти леп изглед, иста кла је пред сед ни ца 
Општи не Алек сан дра Ћирић и дода ла да је издво је но и 
шест мили о на дина ра само за кон зер ва ци ју Спо ме ни ка 
рево лу ци је на Град ском тргу

Чланови Општинског већа су усвојили
предлогодлукеобесповратномсуфинан
сирању активности на инвестиционом
одржавањуиунапређењусвојставазгра
данатериторијирумскеопштине,окојој
ћеконачнуречдатиодборнициСОРума.
Наиме, и раније је у румској општини
постојала одлука о помоћи стамбеним
заједницима за уређење фасада, али

средстваодређенаубуџетузаовенаме
неникаданисукоришћена.
Зато је и урађена нова одлука, а по

речимаНадеХарш,шефицеОдељењаза
урбанизамиграђење,основниразлогза
то је био недостатакфинансијских сред
става власника зграде. Зато је, пре при
пременацртаодлуке, урађенаанкетаса
представницима и председницима стам

Нада ХаршАлек сан дра Ћирић

РУМА

Радови у Глав ној ули ци
У Руми су завршени радови на

асфалтирању Главне улице од броја
234доЈеленачкеулице.
–Таконастављамодаљурехабилита

цију и изградњу саобраћајне инфра
структуре у нашој општини. Овде се
радиколовозудужиниод590метара,
док је његова ширина шест метара.
Овајдеоулицениједугообнављан,већ
је био зрео за рехабилитацију. Радове
изводи„Сремпут“АДивеомасмозадо
вољникакоонитеку.Радисецелокупна
саобраћајница и аутобуска стајалишта

уовомделуулице,апослеследихори
зонтална саобраћајна сигнализација,
реклајеприликомобиласкарадова15.
јулапредседницаАлександраЋирић.
Поредуграду,рехабилитацијапутева

се врши и у селима румске општине.
Такође се ради крчење уз путеве у
правцупремаселимаиусамомграду.
Утокујекрчењепојасапутауделупре
маЖарковцу, Путинцима , Буђановци
ма, а потом и према Павловцима и
Стејановцима.
–Током ове сезоне ће се константно
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бених заједница и професионалним
управницима,какобисесагледалиприо
ритети по објекатима, али и средства са
којимарасполажу.
–Углавномсутомаласредства,пасе

Општинаодлучиладаучествујесадо95
одсто потребних средстава, у складу са
расположивим средствима власника, јер
јетотренутноједининачиндакренемоу
неко уређење града, посебно ужег цен
тра,истаклајеНадаХарш.
Одлукомјепредвиђенодапостојеодго

варајуће урбанистичке зоне, али ће се
посебним актом Општинског већа, на
предлогОдељењазаурбанизамиграђе
ње, одредити локације у оквиру урбани
стичке зоне на којој ће се појединачни

пројекти реализовати, односно одредити
приоритети.
Овомодлукомјепроширенибројобје

катанакојесеодносиранијаодлукасе
тицаласамозградаколективногстанова
ња. Сада је проширена сем на зграде
колективногстановања,инапојединачне
стамбене зграде, стамбено  пословне
зграде, пословне зграде, зграде јавне
намене,зградекојесупроглашенезакул
турнодобро,зградеузаштићенимкултур
но историјским целинама које припадају
ЦентралнојзониОпштиниРума,аускла
дусаПланомгенералнерегулацијеРума.
За ова средства ће се конкурисати на

основуотвореногјавногпозива,апредви
ђенојеобразовањекомисијекојаћеодлу

чивати о поднетим захтевима. Један од
условајепоседовањесредстванарачуну,
потребнисупредрачунирадовиикадасе
овајпоступакуспешнозаврши,потписује
се тројни уговор између локалне самоу
праве,стамбенезаједницеиизвођача.
–Упроцесуизрадеодлукесмобилиу

контактусадругимопштинамаиутврдили
дасе,углавном,тајизносзасуфинанси
рањекрећеод85до95процената.То је
једининачиндасенештореализује,јерсе
са средствима до 50 одсто, као што је
раније било, показало да је одлука нее
фикасна,јертезграденепоседујутолика
средства,истаклајеНадаХарш.
Одлука је сачињена на основу чл 61,

став5,Законаостановањуиодржавању
зграда,каоиСтатутаопштинеРума.
На овој позицији за уређење фасаде

издвојенојеовегодине12милионадина
ра.
–Желелисмоициљнамједакренемо

од уређења централне градске зоне, а
када то урадимо прелазимо и на ободна
подручјанашеопштине.Бићеформирана
комисијаодстручних,компетентнихљуди
којићесебавитиовимпитањима.Очекује
нас једандугитежакпосао,аликадасе
то реализује, бићемо сви поносни на то
што смо уложили толико труда ишто ће
Румадобитилепизглед,истаклајепред
седница Општине Александра Ћирић и
додала да је издвојено и шест милиона
динара само за конзервацију Споменика
револуцијенаГрадскомтргу. С. Џ.

Председница Општине Александра
Ћирић је, такође, указала да је прет
ходна одлука била неефикасна и по
основу висине потребних средстава,
алииограниченаупогледустамбених
објекатанакојесеодносила.
– Ово радимо у циљу уређења и

заштите наше културне баштине,
односно централног градског језгра
које,кадасеуреди,можедабудеједна
уређена,културниисторијскацелина.
Већсадасуовиобјекти,којисеналазе
у Главној улици, ту пре свегамислим

на грађанске куће са краја 19. века,
стављененалистузаштитеспоменика
културе.Онесуприличнодевастиране
инијеулаганоуњихпретходнихнеко
ликодеценија,пасмомиодлучилида
изопштинскогбуџетаиздвојимосред
ствакакобиихзаштитили,обновилии
реконструисали.Такоћемоимати јед
ну уређену централну градску зону,
привлачну туристима, а наша је
дужност да уређујемо и чувамо своју
културуитрадицијукажепредседни
цаЋирић.

Очу ва ње кул тур не башти не

радити на рехабилитацији, а
потом ће се ући у озбиљније
радовеивећепројектекаошто
је изградња кружног тока код
Геронтолошког центра. Већ
радимо и пројектно техничку
документацијузареконструкцију
целокупне улице Владимира
Назора.Радићесеиреконструк
ција улице Вука Караџића, тако
даћемодо краја годинереали
зовати велики број радова на
путнојинфраструктури,реклаје
председницаЋирић.

 С. Џаку ла

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

Радо ви у Глав ној ули ци на Бре гу
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У ТОКУ РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Кон цер ти, пред ста ве,
про мо ци је...
„Годови блискости“ је

назив збирке поезује песни
кињеНаташеБундалоМикић
којајепромовисанауоквиру
Културног лета у Градској
библиотеци „Атаансије Стој
ковић“уРуми.
Гостпромоцијејебиокњи

жевник Мирослав Алексић,
који јеистакаода јеусвојој
збирци поезије „Гиневрин
шапат“ ауторка била више
окренута свету митологије,
који срећом напушта, те се
окреће свакодневном живо
ту. – Њене песме су њени

дневници, њена поезија је
самосвојствена, препозан
тљива, мада не инсистира
на oригиналности по сваку
цену. Њене књиге су пуне
љубавнихмотива,алињене
песменисупатетичне,рекао
јеМирославАлексићидодао
да је ово можда њена, до
саданајбољакњига.
Ауторка Наташа Бундало

Микић је румској публици
прочиталаинеколикосвојих
песама и истакла да је ово
прва промоција њене нове
књигеидајеодржанаупра

воуРуми,уоквируКултур
ноглета.Наташајечланица
Међународног фестивала
поезијеикраткеприче„Сце
на свих креативних”, као и
ДруштвакњижевникаВојво
динеиДруштвановосадских
књижевника.Досадајеобја
вилапет књига,одтогатри
збирке поезије. Добитница
јенаграде„Стражилово”,за
збирку поезије „Трећи круг
снова“којујеобјавила2019.
године. У музичком програ
му су учествовали млади
музичари Анђела Катић и

МаркоМалешевић.
У оквиру Културног лета

одиграна је 13. јула и каба
ретска представа „Тражим
мужа“увеликојдвораниКул
турног центра. Представу
је,потекступознатогДушка
Радовића,режиралаиуњој
играла глумицаЈелицаБре
стовац. Јелица је успела да
успостави изузетно важну
конекцију са бројним гледа
оцима, тако да је и неколи
коњихималомањенаступе
што на сцени, што ван ње.
Духовити и лагани садржај

Кон церт КЦ бен да

Пастир ско вече на Град ском тргу
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који је насмејао и опустио
публику,што јеонаинагра
диладугимаплаузом.
Културно лето је наста

вљено промоцијом књиге
песама др Слађане Милен
ковић„Крозтрепавицесипам
тугу“ која је одржана у Кул
турном центру. О збирци је,
поред ауторке, говорио и
књижевникТодорБјелкић. У
музичком делу програма је
учествовалаТодораСтојино
вић,гитараивокал.
Истог дана, 15. јула али

у 21 сат, одржан је иЛетњи
концерт КЦ бенда на Град
скомтргу.Заовајнаступчла
нови КЦ бенда су одабрали
композицијекојесусенала
зиле на врховима светских
топлиста,уизвођењутален
тованих Румљанки Нађе
Боровић, Ање Тубић, Сне
жане Милошевић и Марије
Ратанчић. Чланови КЦ Бен
да суВладимирДамјановић
гитара, Ненад Вукелић бас

гитара, Алекса Страјин кла
вијатуре и Стефан Делић
бубњеви.
„Пастирско вече“ је хума

нитарни концерт традицио
налнемузикекоји јеодржан
у организацији СПЦО Рума
–ХрамаПресветеБогороди
це, а под покровитељством
Општине Рума и Kултурног
центра „Брана Црнчевић“,
16.јуланаГрадскомтргу.
Наконцертусуучествова

ле етно група “Храм”, Бран
ко Јефтић (кавал), Витомир
Вулин (гусле), Филип Мар
лог(тамбура),АНИП„Бранко
Радичевић”, Милош Нико
лић (кавал, гајде), Пјевачка
изворна група „Ерцеговина“
Сечањ,Женскапевачка гру
па БА „Бранко Радичевић“.
Сваприкупљенасредстваће
битиуплаћенауФондСПЦО
Рума „Млекопитатељница“
којијеосновануциљуподр
шкеипомоћидецибезједног
илиобародитеља. С. Џ.

Ната ша Бун да ло Микић и Миро слав Алек сић

Каба рет ска пред ста ва „Тра жим мужа“

У ЧАСТ ИКО НЕ БОГО РО ДИ ЦЕ
МЛЕ КО ПИ ТА ТЕ ЉИ ЦЕ

Лити ја кроз Руму

У Руму је, са благословом
Епископа сремског Василија,
донета копија чудотворне
иконе Пресвете Богородице
Млекопитатељнице, а нови
храмкојисеградиуБорковцу
посвећен је управо овој ико
ни.Тимповодом је15. јулау
Руми организована велика
литија, Ход у част Пресвете
Богородице.Литијајекренула
изцрквеСиласкаСветогДуха
наапостолеуцентруградака
Борковцу, где је Епископ
сремски Василије осветио
звона и крст у Борковцу, на
местугдесеградиновихрам.
У литији су, поред свештен
стваиграђана,представника
бројнихудружења,присуство
валиичелницирумскеопшти
не, председница Александра
Ћирић, заменица председни
ка Биљана Поповић Јовано
вић и Стеван Ковачевић,
председникСОРума.
– Указана нам је велика

част да присуствујемо и уче
ствујемоуовојлитијикојасе
приређује у част изградње
новог, петог храма у нашој

Румикојијепосвећенпресве
тој БогородициМлекопитате
љици. Икона је стигла из
Хиландара и у литији ћемо
учествоватизаједносанашом
Црквеномопштиномкоја јеи
организовала ову литију, као
идоношењеиконесаХилан
дараикојаорганизујеподиза
ње овог велелепног храма.
Велика нам је част да, као
општина учествујемо у овој
литији,штоћемодопринетии
на свој начин изградњи ове
православне цркве и што
ћемосемолитиБогуинадати
се да ће нам пресвета Бого
родица подарити милост и
здравље, рекла је Алексан
драЋирић.
Икона Пресвете Богороди

це Млекопитатељнице, по
усменом предању, налазила
сеуЛавриСветогСавеОсве
ћеног, недалеко од Јерусали
ма. Светитељ је пред своју
смрт,пророчкиговориодаће,
после много времена, Лавру
походитиједанмонахпоиме
ну Сава, коме они треба да,
као благослов, дају икону

Млекопитатељницу
иигуманскиштап.
И заиста, после

седам векова Св.
Сава, први Архие
пископ српски,
походиојеовосве
томестоипозаве
штању Св. Саве
Освећеног, на дар
је добио икону
Млекопитатељни
цу. Он ју је поста
вио на иконостас
поснице  типикар
нице у Кареји, на
СветојГори.

С. Џаку ла
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Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

ЖЕ ТВА У ИРИ ШКОЈ ОП ШТИ НИ

При но си  у скла ду са
ви ше го ди шњим про се ком

Око5.000хектарајепрошлејесениу
иришкој општини засејано пшеницом,
јечмомитритикалом,ажетвасесаових
површинаприводикрају.
Приносипшеницесускладусавише

годишњимпросеком.Онипољопривред
ници који су применили свемере агро
техникеимајуприносеодседамдоосам
тонапохектару.
Имамоиповршинегденисуприме

њенеагротехничкемере,пајетупринос
био од четири до пет  тона по хектару.
Такође, у оним деловима где је било
вишепадавиназабележенјеивећипри
носкажеФедорПушић,чланКабинета
председникаОпштинезадужензапољо
привреду.

Током жетве је било доста сунчаних
дана.Самимтимјехектолитарвисок,а
и фрушкогорска жита су омиљена за
млинаре због свог квалитета. Власници
комбајнасуспремнодочекалижетву,као
иоткупљивачи,такоданијебиловели
кихзастојаигужви.
Оноштојенајбитније,ценапшенице

се,засада,крећеоко35динарапокило
граму,устандардномквалитету.Према
још непотврђеним информацијама,
државаћеоткупити130.000тонапшени
це од пољопривредника по цени од 40
динара.Наравно,тојемалаколичиназа
количинукојучитаваСрбијапроизведеи
питањеједалићенаширатариизИрига
продатипотојцениистичеПушић.

Битно је истаћи да су сви инпути за
производњу пшенице поскупели и то
првенствено дизел гориво и вештачко
ђубриво,  тако да ће на јесен  сигурно
бити  доста размишљања око нове
сетвенепроизводње.
Предратаримајевеликизнакпитања

како засновати нову производњу. Прет
поставкаједаћесеићинаредуковану
производњуисмањењеприхранемине
ралним ђубривима, али и тражење
алтернативних решења. Ја сваки пут
понављам  да се пољопривредници
морајуорганизоватиуудружењаизадру
герадибољеекономичностиистакаоје
занашеновинеФедорПушић.

С. Џа ку ла

Фе дор Пу шић Же тва у ири шкој оп шти ни

ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ“

До на ци ја ра чу нар ске опре ме
ОШ„ДоситејОбрадовић“уИригудобила

је нову рачунарску опрему од Министар
ствапросвете,наукеитехнолошкогразвоја
ШколскеуправеНовиСад.
Радисеошестлаптопова„TeslaNotebo

ok“,петпројектораипетпостољазалаптоп
ипројекторе.
Нашашколајеоводобилазаопремање

дигиталних учионица. Овом донацијом
ћемоимати12учионицапотпуноопремље
нихдигиталномопремом,једнаучионицаје
мултимедијална а имамо и информатички
кабинетсаинтерактивномтаблом.Ученици
наше школе имају могућност употребе Е
учионице која доприноси савременијем
учењуилакшемусвајањунаставнихсадр
жаја  истиче за наше новине Гордана
Фодог,директоркашколе.

С. Џа ку ла
До ни ра на ра чу нар ска опре ма
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ССШ  „БО РИ СЛАВ
МИ ХАЈ ЛО ВИЋ МИ ХИЗ“ ИРИГ

При ја вље но са мо
три уче ни ка за смер 
ви нар ви но гра дар
У првом уписном кругу у  ССШ „Борислав

МихајловићМихиз“уИригупријављенојесвега
триучениканасмервиноградарвинар,апла
номјебилапредвиђенамогућноступисаједног
одељењаод30ученика.
Заовозанимањејебилопредвиђенодасе11

ученика упише по дуалном систему школова
ња.
Засмеркулинатрскитехничарпланомјебио

одобренупис30ученика,ауписаноје27учени
ка.
КакосазнајемооддиректоркешколеИсидоре

Бирињи,сачекаћесеитрећиуписнирокуавгу
сту,атадаћесевидетиколикојеукупноуписа
них на овом смеру и да ли ће се формирати
одељење.
Занимљиво једауиришкојопштинипостоје

бројне винарије и виногради, као и исказана
потребазамладимстручњацимаовогпрофила,
ализаинтересованихучениканема.
УСуботици,гдепостојиовајсмернијеуписан

ниједан ученик, а у Александровцу, познатом
винарскомкрају,овајсмерјеугашен. С. Џ.

ИРИГ: „ВИН СКЕ ПРИ ЧЕ“

Про је кат наја ви ла тура „Зма ји це“
Као најава пројекта „Вин

скеприче,новиниво“,којиће
сеодржати12.13.и14.авгу
ста, у оквиру програмског
лука Дунавско море (Нови
Сад – Европска престоница
културе), Удружење „Еуста
хија“ из Ирига је 13. јула
било домаћин новинарима
из новосадских редакција.
Гости су уживали у цело
дневној тури под називом
„Змајице“,којајезамишљена
каокомбинацијакултурноги
винскогтуризма.
–Радисеопричиочетири

„женезмаја“којесуоставиле
дубок траг у историји ири
шкогкраја,алиимногошире.
ТакосмоуВрдникупричали
оМилициСтојадиновићСрп
кињи,уНовомХоповуоигу
манијиЕкатерини,уИригуо
Еустахији Арсић и у Круше
долуопреподобнојАнгелини
Бранковић. У међувремену
смо се одморили у Ривици,
гдесмоуВинарији„Одровач
ки“ уживали у фрушкогор
скимвинимаидомаћимспе
цијалитетима, каже Авакум
Квас, председник Удружења
иауторпројекта.
Уавгусту,уоквирупројек

та„Винскеприче,новиниво“
биће организоване три раз
личитемаршруте. „Причеса
западне стране“ откриће
занимљиве личности из

историје Врдника, Јаска и
Мале Ремете, као и винске
подруме и ресторане на
западу иришке општине.
Тураподназивом„Самопра
во“ кренуће од Новог Сада
преко Сремских Карловаца,
Велике Ремете, до Неради
на, док ће се последњег
дана,14. августа,  поновити
тура„Змајице“.
Пројекат „Винске приче,

новиниво” гостимафрушко

горскевиноградеивидиков
це,сортнавинасавојвођан
ске планине и приче локал
них винара. Поред природ
ногичулногнаслеђапосети
оциће уживати у културном
наслеђу овог краја, видети
средњовековнеманастиреи
чути невероватне приче о
историјским личностима и
догађајима.Пројекаторгани
зује „Еустахија“, удружење
грађанаизИрига,усарадњи

са Српском читаоницом у
Иригу и под покровитељ
ством Фондације Нови Сад
– Европска престоница кул
туре.Имазациљразвојкул
турногтуризмаитуристичке
понуде и  подржала га је и
иришкаопштина.Грађаниће
оусловиматуристичкепону
де бити обавештени преко
друштвених мрежа, каошто
јеФБстраницаСрпскечита
онице. С. Џаку ла

У вина ри ји „Одро вач ки“

РУМА

Крв дало 44 Румља на

Завод за трансфузију крви Војво
динеиЦрвеникрстРумаорганизова
ли су акцију добровољног давања
крвинаГрадскомтргу,гдеје15.јула
био паркиран трансфузиомобил.
Залихе крвисунаминимумуинису
недовољне, јер су све клинике иза
шлеизцрвенезонеукојимасубиле
збогпандемије,пајеускладусатим
пораслапотрошњакрви.
Сапоруком„Дајтекрвјернепосто

ји магични начин који би могао да
заменикрв“ЦрвеникрстРумајеапе
ловао на суграђане да се одазову
овој акцији. Акција се реализовала
од8до16часова,апријавилосе60
хуманих грађана који су желели да
дајукрв.Њих44је,послелекарских
прегледа,идалокрв,амеђуњимаје
билоиосморокојисупрвипутуче
ствовалиуакцијидавањакрви.

С. Џ.

Тран сфу зи о мо бил на Град ском тргу у Руми
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ОДР ЖА НА 22.СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА 

Усво јен заврш ни рачун буџе та 
за 2021. годину
Ууторак,12.јулајеодржана

22.поредуСедницаСОСтара
Пазова.Поусвајањузаписни
касапретходнеседницеусво
јен је дневни ред данашње
седнице са седам тачака
дневногреда,окојимасеизја
шњавало40присутниходбор
никаиодборница.
Изгласанајеодлукаозавр

шном рачуну буџета општине
Стара Пазова за 2021.годину,
као и одлука о доношењу
измена и допунаПлана гене
ралне регулације насеља
Крњешевци.
Одборници су усвојили

извештајорадуифинансијски
извештајЦрвеногкрстаСтара
Пазова за 2021. годину и
месних заједница Нова Пазо
ва и Стари Бановци за прет
ходну годину. Већином гласо
ва усвојено је и решење о
недавањусагласностинаупо
требу имена Стара Пазова у

називуЛокалнефондације из
СтареПазове.
Одборничка питања изнета

наСеднициСкупштинеопшти
неодносиласусенаизградњу
парка и дечјих игралишта у

Новој Пазови, али и осталим
насељима старопазовачке
општине,проблемрасветена
фреквентним саобраћајница
маокоПазовачкихбазенаиу
новопазовачким улицама, као

изавршетакприлазнихћупри
ја и путева у главној улици у
Војки. Скупштина Општине
Стара Пазова наредно засе
дање одржаће крајем августа
послелетњепаузе. Д. Г.

ПЕТРОВДАН

Голубинци прославили 
сеоску славу

У сусрет Петровдану у
Голубинцимасуиовегодине
организовалинеколикоспорт
ских садржаја. Међународни
турнир у куглању је окупио
куглашкикремрегиона,гдесу
поред домаћина Куглашког
клуба„Јадран“,учешћеузели
и најбољи клуб у држави КК
„Београд“ али и гости из КК
„Рудар“ из Приједора и КК
„Металац“иГорњегМиланов
ца.Сврхатурнираједружење
и афирмација куглања као
спорта у селу које поседује
велику традицију куглања и
једну од најбољих куглашких
дворанауСрбији.

Поредовог,од8.до11.јула
јеорганизованикошаркашки
турнир, који се одржава већ
20 година. Чланови Кошар
кашког клуба „Јадран“ као
домаћини кажу да су четири
дана имали много обавеза,
алисузадовољниапосебно
завршницом, јер се кошарка
играла до касних ноћних
сати.
–Билојеосамекипа,преко

280деце,изКисача,Пећина
ца,Шимановаца,Руме,Пазо
ве, Инђије, деца од мини
баскета, затим млађи пиони
ри и пионири, девојчице и
дечаци,итојебиоревијални

турнирнакојемсвакиучесник
добија по медаљу, а четврти
дан је био турнир сениора и
ветерана нашег клуба, рекао
је Живко Смуђа, председник
КК„Јадран“,Голубинци.
Сам дан славе, када се

окупља породица и прија
тељи,којидолазеииздругих
местадонео јемногозабаве.
НапросторуокодворцаШлос
био је постављен луна парк,
свакојемогаоданађезабаву
засебе,дауживаукултурно
– уметничком програму, купи
некисувенирилиједноставно
прошета.

З. К.

УРЕ ЂЕ ЊЕ ПАР КА
У ВОЈ КИ

У војач ком 
пар ки ћу
нове спра ве 
за децу 
Упаркуиспредамбуланте

у Војки недавно су поста
вљене нове справе за дечју
игру, које и представљају
наставак уређења започетог
прошле године. У простору
окруженом природном хла
довином, сада се налазе
новеиреконструисанедрве
не справе за прескакање и
пењање, такође дрвени
коњић,летњиковац,простор
сапескомичесмасаводом.
Свако може да пронађе
местоизанимацијузасебеи
управо због тога, Војчани
садачешћедолазеовамоса
децом и кажу да су жељно
ишчекивалидадобијунешто
сличноовоме.Како јерекла
Јелена Инђић, председница
СаветаМЗВојка,радисеуз
подршку општине Стара
Пазовааунаредномперио
ду планирани су још неки
детаљи, који ће улепшати
парк а на јесен ће се цео
земљанитерендодатнорав
нати.

З. К.

Са заседања Скупштине

Обележена слава у Голубинцима
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У СУСРЕТ ПАР ТИ ЗАН СКОЈ
СЛА ВИ У ВОЈКИ

Завр шен тур нир
у малом фуд ба лу
Овогодишњи традиционални турни у

маломфудбалу „Војка 2022“ завршен је у
понедељак,11. јулавеликимспектакломи
финалном утакмицом у којој је победу
однела екипа „Сен Сеј Нат“ из Београда,
друго и треће је припало домаћинима –
„Корто“и„Старагарда“изВојкеапобедни
ке су дочекале вредне награде. Уз пехар
победницисудобилииновчанунаградуод
140.000 динара, другопласирани 40.000 а
трећепласирани 20.000. Најбољем стрел
цу,играчуи голманутурнирасуузпехаре
припалииваучеризавечеру.Оваспортска
манифестација је од 26. јуна до 11. јула,
окупила20екипаимногогледалацанатри
бинама у дворишту ОШ „Милан Хаџић“.
Организаторисуизузетнозадовољнитиме
штотурниртрајевећдугинизгодина,ишто
је Војка у претходне две недеље живела
спортским духом и за следећу годину, у
сусрет Партизанској слави организатори
најављују нова изненађења. Подршку су
пружили бројни спонзори, МЗ Војка и
ОпштинаСтараПазова. З. К.

КУЛ ТУ РА

Књи ге на Пазо вач ким 
базе ни ма
Старопазовачка библиотека „Доситеј

Обрадовић“ већ четврту годину заредом
излаженајзанимљивијенасловезадецуи
одрасле,потпунобесплатнозасвепосети
оцеПазовачкихбазена.Директоркабибли
отекеДраганаМилашкажеда јеидејада
буду доступни и видљиви суграђанима и
посетиоцимабазенаитокомлетњегперио
да и распуста, како би употпунили свој
боравакнаПазовачкимбазенима.Наполи
цисемогупронаћинасловизасвачијиукус
иузраст,јединијеусловдасекњигаврати
назаднакрајурадногвремена. Д. Г.

АКТУ ЕЛ НА КОРО НА СИТУ А ЦИ ЈА
Јул ски скок
бро ја обо ле лих
Посленеколикомесецимировањаукоји

мајепандемијакоронавирусапалаудруги
план, уСрбији од почетка јула расте број
заражених,благипорастновоинфицираних
бележи се и у старопазовачкој средини.
Крајем јануара уСрбији је дневно било и
до17.000заражених,дабисетајбројујуну
кретаооко200.Почеткомјула,дневнеброј
ке заражених порасле су а ових дана се
крећуипреко2000алекарикажудаћејош
расти. Пре две недеље у старопазовачку
ковидамбулантујављалоседо40пације
ната дневно. Ове недеље та бројка је у
благомпорастуаинфициранисууглавном
суграђанидобидо65година.
–Уједномданутестиранасу63пације

ната,одкојих је12билопозитивно,рекао
језадрПетарЈовановићизДомаздравља
„ДрЈованЈовановићЗмај“.
Локална ковид амбуланта као и вакци

нални пункт нису прекидали са радом
токомактуелнепандемије.Досадајеуста
ропазовачкој средини подељено више од
58хиљададозавакцина.Четвртадозавак
цине је строго саветована високоризичној
популацијиистаријимособамакаоиздрав
ственим радницима. И сада се суграђани
вакцинишу, иако интересовање није вели
ко.Ковидамбулантапацијентесатегобама
коронепримаод7часова,асвепотребне
информацијеможетедобитиинабројтел
310284. Д. Г.

СУША ПРЕ ТИ СМА ЊЕ ЊЕМ 
ПРИ НО СА

Нај у гро же ни ја је соја
Иакојепретходногвикендабилокишеу

најави,СтараПазованиједобиланикапи.
Великајесушакажупољопривреднипро
извођачииземљавапизакишом.Падави
неупретходномпериодусубилелокалног
карактера, у неким деловима атара јако
слабетакодајеивлагабрзоиспарила,и
ситуација забрињавајућа. Недостатак

падавина је очигледан а најугроженија је
сојакојасесадналазиуфазиформирања
махунаиускороћепочетиналивањезрна.
Кукурузујетакођепотребнавлага,јерсад
сеналазиуфазиоплодње,шећернарепа
збогсвогкоренајошиздржава,доксунцо
кретзасададоброподносиовевременске
услове.
–Сунцокреткојиполаковећпрецветава,

улазиуфазуналивањазрнаинијетолико
осетљив,такодазасадајошдоброподно
сиовевременскеуслове,оцењујуагроно
ми који су стално на терену. Ако потрају
високетемпературепочетакжетвесунцо
крета се може очекивати већ половином
августа,кажеЗлаткоПјетловић,агроному
Земљорадничкојзадрузи„Агропром“.

З. К.

НОВИ БАНОВ ЦИ 

Кул ту ра за нај мла ђе
Јубиларно 20. дечје Културно лето у

организацији Центра за културу Стара
Пазовапочелоје14.јулаизвођењемпред
ставе„АстериксиОбеликс“замалишанеу
НовимБановцима.ПлатоиспредДомакул
туребиојепрепундецеиродитељакојису
билиодушевљеникреативноосмишљеном
иврлопоучномпредставом.Било једеце
разних узраста, од вртићког до основно
школског и сви су активно учествовали у
дијалогу са глумцима. Кривац за дечје
осмехе јебеоградскопозориште„Сањали
ште“ које има традицију дугу 30 година.
ГлумацНиколаМарковићнамјеоткриода
је највећа чар управо та интеракција са
децом по чему су они и специфични, док
кроззабавнепримерепокушавајудецида
укажуштаједоброаштаније.Истичедасе
општина Стара Пазова као и ЦЗК сваке
године труде да деца у свим местима
општине имају прилику да погледају кул
турнесадржајеидајетозасвакупохвалу.
ИстевечерипредставајеигранаиуНовој
Пазови,аупетак,15. јулауВојкииНовој
Пазови. Наредна представа за малишане
„Бајкаозецу“изводићесе28.јулауСтарим
Бановцима и Новој Пазови и 29. јула у
БелегишуиСтаројПазови.

Д. Г.

АКЦИ ЈА ГРА ЂА НА У СТА РИМ БАНОВ ЦИ МА 

Сре ђен Титов парк
УдруженимснагамагрупамладихСтаробановчанаје

одлучила да допринесе уређењу свог места а овом
приликомсусеодлучилизаТитовпаркнедалекосаме
обалеДунаваиплажеВенеција.Сматрајудабиовај
простортребаловишедасекористи,јерсеналазина
добромместуисадржитриспортскатерена:затенис,
кошаркуиодбојкуиљуљашкезанајмлађе.
Акцијајепочелакошењемтравеипрскањемпротив

короваазатимсакупљањесмећаиисцртавањемлини
ја, а како је објаснио Никола Косановић, иницијатор
уређивања, на његов позив кроз друштвене мреже
многи су се одазвали. Нови кошеви за кошарку су
постављенизахваљујућидонаторима,доксузаопрему
затенискитереннакомесуисцрталилиније,купилиод
својих средстава а идеја је да се додају још клупе и
канте заотпатке, какобиовобилопристојнои чисто
место,којећеСтаробановчанивишекориститиуправо
затренинге,игруиборавакнаотвореном.

З. К.
Чишћење Титовог парка
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ДЕЧ ЈЕ КУЛ ТУР НО ЛЕТО У ДЕЧУ, АША ЊИ И ОБРЕ ЖУ

Вели ки одзив деце
Најмлађи становници

Деча, Ашање и Обрежа
ималисуприликуда,8,9.и
10. јула,погледајуинтерак
тивне представе за децу у
оквиру Дечјег културног
лета. Најпре је у петак на
летњој бини у центру Деча
изведена представа „Клов
новскаолимпијада“,усубо
ту су најмлађи Ашањци
ималиприликуда удвори

шту школе погледају пред
ставу „Четири годишња
доба“,аудвориштушколеу
Обрежуунедељујеизведе
на представа „Пинокио у
позоришту“.
Мајкатроједеце,Милана

МркаљГајицаизДеча,оце
нила је као добру идеју да
се у летњем периоду орга
низује посебан програм за
најмлађе.

„Овакви програми су
потребнидеци,посебнодок
летњи распуст проводе у
својимместимаштојепока
зао и одзив у Дечу. И про
шле године смо пратили
Дечјекултурнолето,аоби
ћи ћемо и суседна села у
којима ће се играти пред
ставе.Децасупунаутисака
иизузетноимјезанимљиво
билотоштосуучествовала

саглумцимауигри“–каже
Милана.
С обзиром да се Дечје

културно лето реализује у
сарадњи са основнимшко
лама, извођењу представе
уОбрежуприсуствоваојеи
директорОШ„ДушанВука
совић Диоген“ Здравко
Обренић, који је и самбио
деопредставе.
–Овојевећдругагодина

какоусарадњисапећинач
ким Културном центром
реализујемо ову манифе
стацијуипосебномиједра
го што је присуствовао
великибројдецеињихових
родитеља. Ми смо ту да
подржимо децу и младе, и
даимомогућимодауживају
укултурнообразовнимпро
грамима као што је овај,
истакаојеОбренић.
ДиректорпећиначкогКул

турног центра Јован Девр
њаподсетиодасупредста
везадецудосадаизведе
неушестнасељапећинач
кеопштине.
– И ове године, као и

ПЕТРОВ ДАН У ДОЊЕМ ТОВАР НИ КУ

Товар ни ча ни ода ли пошту
херој ским пре ци ма
Као и сваке године, пово

дом сеоске славе Петров
дана, у Доњем Товарнику
се окупи мноштво мештана
у центру насеља, не само
да присуствује програму
обележавања славе, него и
да сви заједно одају пошту
својим херојским прецима.
Том приликом, на спомен
обележје палим борцима
и жртвама фашизма венце
су 11. јула положили заме
ник председника општине
ПећинциЗоранВојкић,пред
седник Савета месне зајед
ницеМиланАлексић, док је
испред борачког удружења
биомештанинЖаркоМитро
вић.
Заменик Војкић је Товар

ничанима честитао славу и
истакаода јеполагањевен
ца палим борцима и жртва
ма ослободилачких ратова
зањегаувеквеликачаст.

– Драго ми је када видим
какоТоварничаниводерачу
наоовомспоменику,јерони
тименапосебанначин,свих
365 дана у години, чувају

сећање на херојске борбе
својих предака. Данашњи
данјесамоједанданугоди
ни, када сви заједно одаје
мо почаст онима који су се

борили против далеко над
моћнијег непријатеља, за
нашуслободу,ислободусве
нашедеце,рекаојеВојкић.
Помен товарничким

Ломљење славског колача у хра му Све тих апо сто ла Петра и Павла

Дечје културно лето прати велики број малишана
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претходне, показало се да
су овакви програми током
лета потребни најмлађима
унашојсредини,адецасу
иовогпутасвојимодзивом
потврдила да су наша нај
вернијапублика.Потрудили
смо се да свако дете у
публицинаградимопригод
нимпоклономувидубало
на, а оваквим програмима
ихподстичемодаразвијају
своју креативност и љубав
према позоришту, казао је
Деврња.
Дечјекултурнолетотраје

од 1. до 31. јула и у том
периодућеусвих15насе
ља наше општине, у цен
триманасељаилиудвори
штимашкола,свакогпетка,
суботе и недеље од 19
часова бити изведене
интерактивне представе за
децу рађене у продукцији
пећиначког Културног цен
тра.Манифестацијасереа
лизује у сарадњи са Пред
школском установом „Вла
да Обрадовић Камени“ у
Пећинцима, основнимшко
лама и месним заједница
ма,апокровитељјеОпшти
наПећинци.

С. Ђ.

Прва бензинска станица
компаније Кнез петрол на
територији пећиначке
општинесвечанојеотворе
на14.јулауШимановцима.
Врпцу су пресекли власник
КнезпетролаСрђанКнеже
вић и председник општине
Пећинци Синиша Ђокић,
којијетимповодомизјавио
да му је велико задовољ
ство да пожели добродо
шлицу компанији која је
један од лидера на пољу
снабдевања нафтом и
нафтнимдериватима.
– У време када је борба

запривредниразвојнајвећи
патриотизам, свако нови
инвеститор који долази у
нашу општину је драгоцен,
јер својим пословањем
поспешује наш даљи раз
вој, а самим својим прису
ством представља потврду
повољног привредног окру
жења у општини Пећинци,
које смо годинама ствара
ли. Посебно бих се захва
лио компанији Кнез петрол
на друштвено одговорном
приступу локалној заједни
ци и на значајној донацији
коју данас уручује породи
цамасавишедецеизнаше
општине,изјавиојеЂокићи

изразио уверење да ће се
сарадња пећиначке локал
несамоуправеи компаније
Кнезпетролнаставити,како
јерекао,управоонакокако
је започела – међусобном
подршком у обостраном
интересу.
Наотварањуновогобјек

таКнезпетролјеугостио20
породица слабијег матери
јалног стањасавишедеце
са територије пећиначке
општине,којимаједонирао
кућне апарате у вредности
тримилионадинара.
Срђан Кнежевић је иста

каодајебензинскастаница
уШимановцима105.мало
продајни објекат Кнез
петрола у Србији и захва
лиосепредседникуЂокићу
на ефикасности општинске
администрације приликом
обезбеђивања потребне
документацијезаотварање
објекта.
–Овонамједругапумпа

у Србији која има ЦНГ,
нафтни природни гас, прва
намјеуКрушевцу,аотвара
моитрећубензинскустани
цу која има ЦНГ у Новом
Саду.Настављамоширење
нашемалопродајнемреже.
До краја године отварамо

још триновамалопродајна
објекта,рекаонамјеКнеже
вић.
Зоран Ђорђевић, дирек

тор ЈП Пошта Србије и
Златко Аничић, директор
Кнезпетрола,потписалису
Уговор о пословној сарад
њи којим Кнез Петрол
постајезаступникЈППоште
Србије у вршењу платно–
поштанских услуга, а на
бензинскојстанициуШима
новцимапостављенјепрви
пакетомат Поште Србије,
накојемћеграђанимоћида
преузмусвојепакете,акако
јеречено,убудућностиида
ихпредају.
– Кнез петрол је домаћа

компанија која и у оваквим
временима отвара нове
објекте,штозначиданаша
земљаиденапред,анаша
жеља као државне компа
није је да пратимо тај тем
по, да им будемо сарадни
ци и да заједно са Кнез
петролом будемо ближи
нашим грађанима, казао је
Ђорђевић.
КомпанијаКнезПетролна

тржишту Србије успешно
послује већ двадесет годи
на.

С. Ђ.

ВЕЛИ КА ДОНА ЦИ ЈА КНЕЗ ПЕТРО ЛА ПОРО ДИ ЦА МА СА ВИШЕ 
ДЕЦЕ НА ОТВА РА ЊУ ПРВЕ ПУМ ПЕ У ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ

Бога ти покло ни
за поче так рада

жртвама служио је јереј
Саша Милијашевић, а већ
по традицији представници
СаветаМЗ,начелусапред
седником Миланом Алекси
ћем,положилисувенацина
месномгробљу.
Свечаност је настављена

концертомдомаћегФолклор
ног друштва „Извор Доњи
Товарник“,доксунаконкон
церта,децаимештаниима
ли прилику да се провозају
улицама Товарника у фија
керимаМиливојаПетковића
ВаушаизПећинацаиБошка
МијалчићаизОгара.
Данкасније,поводомхра

мовне славе, Петровдана,
у храму Светих апостола
Петра и Павла одржана је
литургија,којојјеприсуство
вао и председник општине
ПећинциСинишаЂокић.
Уприсуствубројнихверни

ка,литургијусуслужилипро
тојереј ставрофор Миодраг
Лујић, јереј Милан Томаше
вић и јереј Божидар Васић.
По традицији је већ осве
штан и поломљен славски
колач, а како нам је рекао
месни парох Саша Милија
шевић,изабранисуикумови
храмазанареднугодину.

С. Ђ.
Поклони за малишане
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СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (11) АНА ДАН ДО ЛО, ДРУ ГА ЖЕ НА КРА ЉА СТЕ ФА НА ПР ВО ВЕН ЧА НОГ

Пр ва срп ска кра љи ца
Пише: др Сне жа на Булат

Уколико се спомене пад
Цариграда и Четврти
крсташки рат, не може

мо да не помислимо на нај
славнијег и најсилнијег мле
тачког дужда, под именом
Енрико Дандоло. Дванаест
годинанаконизборазадужда
(на власт је дошао са скоро
осамдесет година), у априлу
1204. године, Дандоло је са
крсташимаушаоуЦариград,
срушио византијску империју
и на њеним развалинама
основао Латинско царство.
Верујемо да није постајао
великистрахмлетачкесињо
рије да ће царска круна на
Дандоловојглавипореметити
основеаристократско  репу
бликанског уређења млетач
кедржаве,мождабиДандоло
био изабран за првог латин
ског цара. Након непуних
годину дана, у Цариграду,
Дандоло је привео крају свој
драматичанипрепунизазова
животибисахрањенуцркви
Свете Софије. Дандолове
костиосталесунетакнутечак
иумоментиматурскихосва
јања Цариграда и претвара
ња цркве Свете Софије у
џамију.
Славу овог великог дужда,

који може да стане раме уз
раме са освајачима који су
оставилитрајанпечатуисто
рији човечанства, помињемо
из простог разлога. Како

наводи Станојевић, „док се
одигравао последњи чин
велике Дандолове трагедије,
раслајеуњеговојкућиуМле
цима и слушала приче о
великојславииделимањего
вим, Ана, кћерка његовог
сина, која се десетак година
послесмртињеногдеде,уда
лазаСтефанаПрвовенчаног,
синаНемањиног“.
Дакле, унука Енрика Дан

дола,Ана,постаћепрвасрп
ска краљица, а породици
Немањићподарићедвасина,
Уроша I иПредислава.Први
Анин син постаће српски
краљ, а други, Предислав,
познатији као архиепископ
СаваII,угледајућисенасвог
стрицаСаву,примамонашки
чиниодлазиуХиландар.
Када јемлетачка принцеза

стигла у Србију, Стефан
Првовенчанијевећимаодва
сина из првог брака, Радо
слава и Владислава, као и
кћерКомнину.Тајбрак,биоје
чувени брак са Евдокијом,
који је, како каже Радојчић
успешно „успоставио нове
односе између Византије и
Рашке“. Већ смо говорили о
сиротојЕвдокији, коју јеСте
фанпротерао,голуибосуса
двора.Приликекојесудове
ле до склапања тог брака,
убрзо ће се изменити. Сте
фанћесеоријентисати„пре
ма Западу у жељи да реши

нове проблеме пред којима
сенашлаРашка“.Дакле,под
утицајемновеполитике,оси
гуравањемдобриходносаса
Западом,српскивладарСте
фанћезатражитирукуприн
цезеАне.

ВенчањеАнеиСтефана,
церемонија са свим
почастимакојидоликују

венчању принцезе из тако
угледнепородице,одржаноје
уВенецији.Премаподацима
млетачкогхроничараиззнат
нопознијегвремена,„Стефан
Немањић се оженио Аном,
тек 12161217, када је по
савету нове супруге одлучио
дасеодрекнеисточнедогме
и приђе католичкој вери“.

Међутим, брак са АномДан
доло није био једини, нови
знакпрозападнеоријентације
СтефанаНемањића.Ираније
супостајалиплановисрпског
великог жупана, смишљени
још пре крсташког освајања
Цариграда.СтефанНемањић
је тражио краљевски венац
одпапеИноћентијаIII,алије
тајподухватбиоустартуосу
ђен на пропаст, искључиво
због противљења суседне
Угарске.
Сада, под сасвим другачи

јим околностима, од папе
Хонорија IIIћенановозатра
жити круну. Овог пута, папа
Хонорије III излази у сусрет
жељи српског владара, те
годину дана након женидбе
саАном,напокондобијакра
љевскивенаципостајепрви
српскикраљ,аАнапрвасрп
скакраљица.
Чинкрунисања јеобављен

1217. године,ухрамуСветог
апостола Петра и Павла. У
марту месецу 1220. у писму
папи Хонорију III, Стефан
Првовенчани себе назива

Уну ка Ен ри ка Дан до ла, Ана, по ста
ће пр ва срп ска кра љи ца, а по ро ди
ци Не ма њић по да ри ће два си на, 
Уро ша I и Пре ди сла ва. Пр ви Анин 
син по ста ће срп ски краљ, а дру ги, 
Пре ди слав, по зна ти ји као ар хи е пи
скоп Са ва II

Кти тор краљ Урош I, на ме нио је Со по ћа ни ма, као пре
сто нич ком ма на сти ру у Ра су, сва ка ко све стра ни ју уло
гу. На у мио је да цр ква бу де ње гов ма у зо леј, али и веч
но пре би ва ли ште ње го вих нај бли жих и нај дра жих. 
Пре све га, ње го ве мај ке, Ане Дан до ло, ко ја је умр ла 
док је храм гра ђен

Ана Дан до ло
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„rex coronatus“, крунисаним
краљем.
Међутим, нова политика

Стефана Првовенчаног иза
зваће опозицију у самој срп
ској држави, велике немире,
па чак и противљење Саве
Немањића, којићепотрешен
и изразито незадовољан
напустити земљу и отићи на
Светугору.

На велику жалост, мало
јеподатакакојимогуда
нам открију детаље из

животапрвесрпскекраљице.
Ипак, задужбина њеног сина
Уроша I, указује на велико
поштовање које је краљица
уживала.
КакостојиуИсторијисрп

ског народа, „средином сед
ме деценије осликан је про
грамски најсложенији, иконо
графски најразноврснији и
уметничкинајвећиспоменику
СрбијиXIIIвека–Сопоћани“.
Манастир Сопоћане,
домСветеТројице,подигаоје
краљСтефанУрошI,недале
ко од извора реке Рашке.
Приближнодатирањеоснива
њаманастираводи ушезде
сетегодинеXIIIвека,наосно
ву историјске композиције
СмрткраљицеАнеДандоло.
КтиторкраљУрош I,наме

нио је Сопоћанима, као пре
стоничкомманастиру у Расу,
свакако свестранију улогу.
Наумио је да црква буде
његов маузолеј, али и вечно
пребивалиште његових нај
ближихинајдражих.Пресве
га,његовемајке,АнеДандо
ло, која је умрладок је храм
грађен. Недуго затим, краљ
ће тело свог оца Стефана
Првовенчаногпренетиисме
стити крај његове супруге.
Вечити конак у њему је про
нашао и сам краљ Урош I,
архиепископ Јоаникије, а
каснијеидругидостојанстве
ници.
КакоистичеЂурић,неколи

ко годинапо завршеткурада
на најстаријем сопоћанском
сликарству, „предузета је
извесна рестаурација, одно
сно,једануметник,вероватно
по ктиторовом захтеву, поно
во јеживописаодоњу зону у
југозападном делу наоса.
Каква је била потреба да се
одмах након живописања
читавецрквенатајслојстави
нов,данасније познато.Тек,
чињеница је да су на новом
слоју малтера насликани,
вероватно између 1270. и

1275.годинеХристоснапре
столу, Богородица, Симеон
Немања, Симон (Стефан
Првовенчани),ктиторУрошI,
његови синови Драгутин и
Милутинијоштројицасветих
ратника“.

Ана Дандоло остаће
упамћена као жена
првог српског краља,

жена захваљујући којој је
Србија добила први краљев
скивенац.Кадасмокодкру
не,неможемоданеспомене
моженувладарку,којајекру
нуизгубила.УсенциАнеДан
долоосталајејошједнаАна,
алиАнаБасараб,нипочему
прваиувеликозаборављена.
Ана Басараб је била жена
последњегсрпскогцара,Сте
фанаУрошаV,синаинаслед
ника цара Душана Силног, у
народуупамћеногкаоНејаки
Урош.Њенмуж цар Урош је
биопоследњивладаризлозе
Немањића. Од њега су се
одметнулисрпскимоћнифеу
далци,анекисусеосамоста
лили.КакокажеЈиречек,„цар
Урош је узео за жену Ану,
кћер влашког кнезаАлексан
драБасарабе, 1360. године“.
Вероватно је посредник овог
венчањабиламатиУрошева,
ужељидапојачавезенема
њићке династије са својим
сродницима.СтефанУроши
Ана Басараб нису имали
деце.Живећи повучено, Ана
је била сведок распада срп
ског царства, а свој живот је
окончала мирно, далеко од
царског сјаја, као монахиња
Јелена.

У сле де ћем бро ју:
Кра љи ца Те о до ра, пр ва 

же на Сте фа на Де чан ског 

Сте фан Пр во вен ча ни

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.

Од прошле седмице на
митровачким стовариштима
поново јепораслаценаогре
ва.Оникојићезимудапрове
дуузшпоретеипећиначвр
стогориво,платићезапалету
дрвадимензија1x1x1,8мета
ра, исечених и са превозом,
чак 25.000 динара. Та иста
количина прошле године у
октобрукошталајеоко16.000
динара. Палета пиланских
окорака димензије 1x1x1
метар кошта око 8.000 дина
ра.Брикетипелетћесекре
тати убудуће по цени од
45.000динараи50.000дина
рапоједнојтони.
– Цене скачу редовно. Ми

навремеобезбеђујемоогрев,
колико то можемо, за наше
купце,собзиромдајенасна
зи забрана увоза огрева из
БоснеиХерцеговине,одакле
ми набављамо брикет, пелет
и дрва. Имамо потешкоћа у
снабдевању јер не добијамо
ништа од „Србијашума“ за
сада, већ оддобављача који
купују у приватном сектору,
где је цена тржишна таква
каква је. Често се деси да
робукојупродајемонеможе
мо више да купимо за тај

новац.Робећебити,аликоја
ћеценабитизависи...Имамо
једну петину суграђана који
користе гас, али због тренут
ног стања у свету, плаше се
да гаса неће бити, па за
алтернативу у грејању купују
дрва.Вероватноизбогвели
кепотражњећескакатицена,
каже Зоран Кричковић, вла
сник стоваришта у Сремској
Митровици.
Највећипроблемпродавци

ма на легалним стоваришти
маправинелојалнаконкурен
ција, односно продаја „на
дивље“поредпута,напијаца
маикванташу.Честоседеси
да јеречиокраденимдрви
ма.Онидрвапродајупонижој
цени, а ризик при куповини
код таквих „продаваца“ је
велик, јерсубилечестепре
вареиранијихгодина,кадасу
купцидобијалимањуколичи
нуогреваодплаћене.
–Нашидугогодишњикупци

размишљају на време, па
огрев и набављају док је он
јефтинији. Они који дођу у
октобруитражесуводрво,не
могудобродапрођу,додаоје
Кричковић.

А. П.

ЗА ИСТИ НОВАЦ ПРО ШЛЕ ГОДИ НЕ 
МОГЛО СЕ КУПИ ТИ ТРИ КУБИ КА,
А ОВЕ ГОДИ НЕ ДВА КУБИ КА ДРВА

Цена огре ва не 
пре ста је да ска че

Има мо јед ну пети ну сугра ђа на који кори
сте гас, али због тре нут ног ста ња у све ту, 
пла ше се да гаса неће бити, па за алтер
на ти ву у гре ја њу купу ју дрва, каже Зоран 
Крич ко вић

Зоран Крич ко вић: Робе ће бити, али цена је неиз ве сна
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БОРИ СЛАВ КОВА ЧЕ ВИЋ СЕ ИЗ АУСТРА ЛИ ЈЕ ДОСЕ ЛИО У СТА РЕ БАНОВ ЦЕ,
А ЗАСАД ЛЕШНИ КА ПОДИ ГАО ЈЕ У ИРИ ГУ

Лешник може бити
испла ти ва воћ на врста

Ула га ња су вели ка и мора се про фе си о нал но ради ти уко ли ко се жели добар резул
тат, одно сно зара да. У шестој годи ни заса да лешни ка може да да род од кога јед на 
поро ди ца може вео ма добро да живи. Било би добро да про из во ђа ча лешни ка има 
што више, не да би један дру гом били кон ку рен ци ја, већ да би се удру жи ли и тако 
били кон ку рент ни ји на тржи шту, и сва ка ко лак ше пости гли бољу откуп ну цену, закљу
чу је сво ју при чу Бори слав Кова че вић
Поредстандарднихвоћнихврста које

сусегодинамаузгајалеурегионуСрема,
упоследњевремесвевишејеизасада
лешника.Овапроизводњаможедабуде
веома исплатива, каже Борислав Кова
чевић који се из Аустралије доселио у
Старе Бановце, а засад лешника има
подигнутуИригу.
БориславјеродомизДалмације,ада

сенаконповраткаизАустралијенастани
башуСремуразлогјекажеблизинаФру
шкегоре,иИригкојијебогомданзаузгој
свихвоћнихврста,паилешника.Некада
се, каже, у Далмацији бавио пољопри
вредом,паосновазаовајпосаоима,и
штојенајважнијенијемутешко,мадаму
је, признаје, у Аустралији било боље,
али због породице и првенствено деце
дошаојеуСрбију.Бановцисунаодлич
номместу,измеђудвавеликаграда,све
је доступно, скоро као у Аустралији,
самонемамора.
Бориславима18хектараподлешни

ком.Похектарујезасађено550садница,
азасадјеупетојишестојгодини.
– Све сам сам радио. Купио сам

земљиште које нико није хтео,малтене
најјефтинија земља коју сам могао да
пронађем,брдовиткрајитежакзаобра
ду,алиакоимавизијучовекможенешто
данаправи.Свисуминапочеткуговори

лидасамбудала,даперемпаре,дане
знамштарадим,алисадакадвидешта
самостварио,ониседивеичуде,прича
Борислав Ковачевић и додаје да је то
садапородичнибизнисодкогживицела
породица,укључујућиичетвородеце.
– У овом моменту лешник налива

зрно,абересекрајемавгуста.Засадаје
уодличномстању.Бербајемеханизова
на, купио сам комбајн за сакупљање
лешника.Крајемавгусталешникпочиње
даотпадаипадаскоромесецдана,тако
је ишлаи оплодња.Већ крајем јануара
сапрвимлепшимданимапочињуопра
шивање.Поленизацијатрајемесецдана
идуже,патакоисазревајутокоммесец
дана.Такосеудвадотринавратапро
лазимашином која скупљаотпалепло
довепоземљи.Нијепотребнонидасе
тресенидасебере.Плодовиотпадајуи
затотравутребадржатиподконтролом.
Имамваљаккојиуравнаиутабаземљу
дабињивабилачиста.Првихпаргоди
на док машина не улази у скупљање,
међуредна обрада се обавља култива
цијом.После тога се узима ваљак, а ја
никако не препоручујем сејање траве.
Лешник опада месец дана, за месец
дана не може да се уђе унутра да се
коситрава,утомслучајуонапрерастеи
преузме лешник, што свакако отежава

сакупљањеопалихплодова,објашњава
нашсаговорник.
Илешникјеврстакојунападајуштето

чине па је његова заштита неопходна.
Према речима Борислава Ковачевића
највећипроблемјестеницакојасепоја
вилатекпрепаргодина,адругинајвећи
непријатељјебуђкојасерешавафунги
цидом.Фрушкагорајегенералнодобра
јерималепопроветравање,гдесенала
зи и моја њива. Оријентација која је
пожељназасадњујесеверјуг.
Каоикодосталихвоћнихврстатржи

ште је веома важно да би производња
лешникабилаисплатива.Занашегсаго
ворникаважнојеупроизводњулешника
ућиозбиљноитонаповршининемањој
од10хектара.
–Улагањасувеликаиморасепрофе

сионалнорадитиуколикосежелидобар
резултат,односнозарада.Ушестојгоди
ни засада лешника може да да род од
кога једна породицаможе веома добро
даживи.Билобидобродапроизвођача
лешникаимаштовише,недаби један
другомбиликонкуренција,већдабисе
удружили и тако били конкурентнији на
тржишту,исвакаколакшепостиглибољу
откупну цену, закључује своју причу
БориславКовачевић.

З. Мар ко ви но вић

Бори сла в Кова че ви ћ
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УПИС У РУМ СКЕ СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

Мање осма ка него 
прет ход них годи на
У румским средњим школама, према

коначномпланууписаученикабилојекао
ипретходнегодине,слободно540места.
Ове године основне школе је завршило
свега407ученика,аупрвомкругујеупи
сано385новихсредњошколаца.Средње
школе су имале понуду смерова као и
прошлегодине, једина јеразликабилау
СТШ „МиленкоБрзаУча“ којој је, уместо
занимања машински техничар моторних
возила,одобренновисмеркоји јешкола
итражила,атојетехничардрумскогсао
браћаја. Подсећамо и на новину из про
шле године, а то је смер стоматолошка
сестра у ССШ „Стеван Петровић Бриле“
закојијелане,алииовегодине,владало
великоинтересовање.
Гимназија„СтеванПузић“ јеиовегоди

не уписивала 120 ученика и то по 60 на
друштвенојезичкоминаопштемсмеру.
Уписанојеукупно87новихученика:42на
друштвенојезичкоми45наопштемсме
ру.
МаринаМалетић,директоркаГимназије

каже да су изузетно задовољни, будући
даћемоћидаоформечетириодељења,
коликосуипланирали.Интересантнојеи
дајеовегодинеуписановишеученикана
општисмер,докјепретходнихувекбило
више заинтересованих за друштвено 
језичкисмер.
ССШ „Бранко Радичевић“ је, по плану

моглауписати150ученика,аупрвомупи
сномрокујеуписнао115ученика.Насме
руекономскитехничариправнопословни
техничарпо30,колико јебилоипланом
предвиђено. На смеру фризер од 30 су
уписана24ученика,анасмерумоделар
одећесвегаосамодмогућих30ученика.
Уписанојеи15кувара,какојепланирано
и осам конобара од могућих 15. Дакле,
подзнакомпитања јеодељењемоделар
одеће.
МиркоЗрнић,директоршколекажеда

сенададаће,можда,уписати јошнеког
ученика у преостала два круга, али не
засигурно, јер је мали број осмака ове
године како у румској општини, тако и
целојСрбији.
ССШ„СтеванПетровићБриле“имапо

планууписа120слободнихместа,аупи
саноје75–засмерстоматолошкасестра
–техничар уписана су 30 ученика, три
месараичетирипекара,док јенасмеру
пољопривредни техничар се уписано 16
ученика,азаветеринарскогтехничарасу
сеуписала22ученика.
СТШ„МиленкоБрзакУча“јеовегодине

упрвомкругууписала108ученика.Од15
електричара уписано 10, 30 електротех
ничара рачунара колико је и планирано,
од15сервисератермичкихирасхладних
уређајауписаноје5,од15браваразава
ривача такође је уписано пет, а од 30
машинских техничара за компјутерско
конструисањеуписано27.
Измена је, како смо на почетку текста

истакли,што јеуместомашинскогтехни
чарамоторних возила добијен смер који
јеитражен,атојетехничардрумскогсао
браћајанакојемсеможеуписати30уче
никаитоликојеиуписано.Уовушколисе
можеуписатии15механичарамоторних
возилаауписаноје11. С. Џ.

Последњихдесетак година козарство
је постало све популарније у нашој
земљи.УВојводинитренутноима15так
веома успешних козарских фарми са
квалитетнимгрлимаијошбољимпроиз
водима.Четиригаздинстваизпокрајине
суоформилаипрвуКозарскузадругуса
близу 250 коза. Један од оснивача
задруге,РадивојеПоповићизВетерника
каже да сада много боље пролазе на
тржиштуиизгодинеугодинуимајусве
вишекупаца.
Дајекозарствовеомаозбиљнаграна

пољопривредепотврђујеинеколиковој
вођанскихкозаракојисусеудружилии
основалипрвуКозарскузадругуунашој
земљи. Четири газдинства имају 250
козаисадаимјемноголакшекодпла
сманапроизвода.
– Четири газдинства из Ветерника,

Сусека,ГајдобреиФутогарешиласуда
оформе прву Козарску задругу првен
ственојерсемалипроизвођач,фармер
нигденевиди.Удруженисвакакоможе
мо боље да иступамо на тржишту, да
будемо конкурентнији. Наша производ
њасезасниванатрадиционалномначи
ну, баш онако како су наши очеви и
дедови радили. То је традиционална
рецептура која се показала као веома
успешна. Имамо млеко сир и сурутку.
Највишепрођемонашхерцеговачкисир
у маслиновом уљу, а за њим следи и
димљеникозијисир,трапист,кажеРади
воје Поповић Фарма коза Дунавски
салашиВетерник
Козарство је у успону последњих

десетак година каже наш саговорник и
додаје да постоје три врсте козара.
Малиса10до15коза,затимоникојима
је козарство допунска делатност са
30такгрлаипрофесионалникозариса
100ивишекоза.
–Чинимиседанајбољепролазиони

којиимајудо30таккоза.Сасвимдовољ
но да могу добро да зараде, јер им
козарство није приоритетан посао. У
последње време због корона вируса
потражња козијег млека и производа,
попут сурутке и јогурта изузетно су
посталитражени.Иранијесмосвизна
лидасукозијемлекоисвипроизводни
одњегаизузетноздрави,алитокомпан

демије када су и лекари саветовали
њиховуконзумацију,потражњајеизузет
нопорасла,причаРадивојеПоповићса
ФармекозаДунавскисалашиВетерник.
Исто тврди и Драгиња Бенежан из

Павловаца која се козарством бави
последњих неколико година. Из Новог
Садаједошлаутосремскоселоисада
се бави производњом козијег млека,
сира, јогурта, и кобасица од козијег
меса. Своје производе продаје на кућ
ном прагу, а редовно је и три пута
недељнонапијациуРуми.Имасталне
муштерије,аредовнопосећујеиНоћне
базаре и разне манифестације те тако
имакупцеизчитавеВојводине.–Немам
проблем са продајом свега онога што
произведемо.Послаимапуно,а чиње
ницадајеупоследњевремепотражња
за козијиммлеком имлечним произво
димавелика,дајенамжељуданампро
изводибуду јошквалитетнији, јертржи
ште је пробирљиво. Да би опстали
морамо константно имати квалитетне
производе, али и нудити нешто ново,
тако да сви ми имамо у понуду тврде
сиревесаразличитимукусима,такода
имамозасвакогапонешто,кажеДраги
ња.
Своје производе и чланови Козарске

задругепласирајуинапијацамаибаза
рима где је приметна
великапотражњамлека
имлечнихпроизвода,а
најбоље пролазе
димљеникозијисир,као
и сурутка. Очекивања
су, кажеПоповић да ће
козарство тек бити у
експанзији, јер се све
већи број младих брач
них парова враћа на
селосациљемдаосну
јуфармекозе,којитре
нутно у Војводини има
15так.

З. Мар ко ви но вић

КОЗАР СТВО ЈЕ У УСПО НУ

Про да се све
што се про из ве де

Ради во је Попо вић
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КАКО СУ СЕ МИТРОВ ЧА НИ УЧИ ЛИ ГРАД СКОМ ЖИВО ТУ? (4)

„Није сло бод но
пуца ти по варо ши“

При пре ма: Дејан Мостар лић

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

У прогласу број 590 од 20. децем
бра1878.годинестојизабранадасена
радпримајушегртикојинемајупотврду
да су најмање шест година похађали
пучкушколуиположилибарсадобрим
успехом.
„Нитко не смије шегрта примит у

својирад,којинемасведочбу,дајенај
мањешестгодинасадобримузпјехом
положиопучкуучиону.“
Прогласомброј507од31.децембра

1878. године који је издат у зимском
периодумолисесвакивласниккућеда
у случају поледице очисти тротоар
испред своје куће, посипањем пепела
илипеска,какобипролазницибезбедно
ходали.
„Сваку кућевласник се умољава, да

пред својим плацомтротоар очисти
тидаде,услучајуполедице,некасвако
свој тротоар са пепелом или песком
посутидаде,дасепролазећеособене
оштете“
Упрогласуброј615од31.децембра

1878. године стоји да су Кочијашевић
Лазинесталедвекрмаче,пасеуздета
љанописизгледакрмачаналажеонима
који их пронађу да то пријаве општин
скомуреду.
„Кочијашевић Лазе нестадоше пре

кјуче испред пастира две крмаче, од
којихјеједнацрнасупрасна,полагоди
нематора,деснастражњаногабелаа
друга крмача желена пола године
маторабезроваша.Којибиистепро

нашао имаде одмах овом уреду прија
вити“
Упрогласуопштинскогуредаброј605

од31.децембра1878.годинезабрањује
се пуцање на Божић (с обзиром на
датум прогласа, очигледно православ
ни).Уновомпрогласукојијеиздатнепо
средно пре Божића почетком 1879.
године после честитке суграђанима од
странеопштинскевласти,јошједномсе
забрањујепуцањеповарошиузпретњу
казном.
„Свакисеопозорујеодстранеовога

уреда,данепуцајукаоштосудикоји
то обећавали чинити на Божић, не
самодатопуцањеничемуне.....,него

је већ отаково проузроковало велике
несреће и незгоде – још једанпут
даклем – није слободно пуцати по
вароши“
26. јануара 1879. године под бројем

243објављен јепрогласдасу грађани
који на реци Сави примете лешеве
коњауобавезидамитровачкомопштин
скомуредупријаветаквуситуацију.Дру
гимпрогласомодистогданаупозорава
јусевласнициоболелихкоњаподпрет
њом казне дато пријаве општинском
уреду.
„СвакикојиопазидауСави „плови“

коњска лешина, нека то одмах код
овогуредајави“.

ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Фри зе ри на струч ној прак си у Ита ли ји
Група ученика фризерског смера и

наставника ССШ „Бранко Радичевић“
боравилисудвенедеље, крајем јунаи
почеткомјула,настручнојпраксиуфри
зерскимсалонимауReggiodiCalabria,у
Италији.Пројекат јефинансиралаЕУу
оквирупрограмаEразмус+,акрозпрви
акредитованипројекатшколеподнази
вом „Праксом се издвајамо, знањем се
поносимо“.
Ученици су праксу обавили у најмо

дернијим италијанским фризерским
салонима,училисуотехникамашиша
ња,фарбања,негекосе,алииодржава
ња радног простора и комуникацију са
клијентима.
Наставници су, такође, посматрали

какорадењиховеколегеуструци.
Учесници ове праксе су стеклиEuro

passсертификатекојибитребалодаим
помогнукодзапошљавањапозавршет
кушколовања.

Поредтога,завећинуученикаизРуме
ово је био и први боравак у иностран
ству, прилика за коришћење страног
језика кроз рад, али и да буду мало
самосталниуодносунапородицу.
Подсетимо,овојетрећипутдаучени

ци„Бранкове“школепутујуунекуземљу
ЕУ на стручну праксу кроз Еразмус+
програме и да је то све бесплатно за
њих.

С. Џаку ла
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EXIT – ГДЕ СМО ИЗА ШЛИ И У ШТА СМО УШЛИ?

Али ко нам је то дошао и како 
нас је тако фине поква рио?

Тада је са бине изго во ре на рече ни ца „Срби јо, да ли сте спрем ни за будућ ност“ и 
тако се фести вал лан си рао међу Србе, међу Евро пља не и наред них годи на листом 
осва јао награ де за нај бо љи свет ски и европ ски дога ђај. Схва ти ли су да има ју нешто 
вели ко, а за неко ли ко годи на су то схва ти ле и вла сти Новог Сада, мал ко касни је, јер 
тамо вре ме дру га чи је тече

Далинас јеEXITпоноволансирао
међусвет?ШтајеEXIT?Фестивал
бунтаимладости,фестивалурба

не културе, обележје Новог Сада или
чист профитабилни пословни подухват
– бизнис? Да ли нас је овај фестивал
први пут после деценије изолазиције,
санкција,ратоваинакрајурушењасвих
новосадских мостова, вратио међу
живе?Мождајесаморомантичноприча
типричеонастанкуфестивалауново
садскомуниверзитетскомпаркупредва
десет две године. Увек је романтично
причати о нечему што је већ помало
заборављено и што је изгубило свој
првобитниконцептисмисао,ализахва
љујући вољи и жељи за зарадом на
првом месту (што уопште није лоше,
фестивалитребадабудусамоодрживи
ипрофитабилни)опстајеунекимновим
облицимаисанекимновимконцептима.
За почетак, прича о настанку овог

фестивала је права прича о томе како
не требаподржатимладељудеилуде
идеједабионеуспеле.Првифестивал
настаојекаобунтипротестпротиввла
давине Слободана Милошевића 2000.
године и трајао је сто дана. Портал
„Vice“ наводи да је оснивачфестивала
ДушанКовачевић,тадатекнештопреко
двадесет година стар, од универзитет
ских власти тражио дозволу како би
фестивал био коликотолико легално
одржан. Био је под великим притиском
дасвекоординира,какоизмеђуучесни
ка, тако и да одржимир измеђуњих и
репресивног режима. Даље се наводи
да када је коначно добио тај папир,
пошаоједаизбацисмећеизкуће.Ујед
нојруци јеносиосмећеудругојпапир.
Прошао је поред контејнера, избацио
штајетребалоипослестотинаистоти
насхватиодамујеурукамаосталакеса
смећа, адапапиранема.Брзо се вра
тио, копао по контејнеру и на крају
нашаопапир.Ушалисекажедасунаи
шли ђубретари, EXIT никада не би
постојао. Прво издање фестивала је
обележенокаонултоисамназивјетре
бало да асоцира на „излаз из децениј
скогбезумља“.
Следећифестивалједобиосвојсада

шњиконцепт.ПреселилисусенаПетро
варадинску трвђаву, а организатори су
успели да доведу енглеског диџеја
Ронија Сајза. Организатори наводе да
суноћпредпочетакфестиваласхвати
лидасууминусудвестахиљадамара
ка,адабиотказивањемсвихбинаосим
двеглавнеуштеделинештотекокопет

наест хиљада марака.Одлучили су да
ризикујуисавминуссупокрилипрода
јомулазницанавратима,пакажуда је
то најбоља нула која им се десила у
животу од нултог издања фестивала.
Тада је са бине изговорена реченица
„Србијо, да ли сте спремни за будућ
ност“итакосефестиваллансираомеђу
Србе,међуЕвропљанеинареднихгоди
на листом освајао награде за најбољи
светскииевропскидогађај.Схватилису
да имају нешто велико, а за неколико
година су то схватиле и власти Новог
Сада, малко касније, јер тамо време
другачијетече.Свакако,можесеразго
варатиотезидајеНовиСадодуспава
ног равничарског града или попут уни
верзитетскогградаодпрекостоивише
хиљадастановникапопутНишаиКрагу
јевца, постао скоро па друга српска
метропола, град који је постао пандан
Београду,градзакојисевезујеСрбија,
Дунав и месец јул. Значај туризма се
пробудио,значајмешањасастранцима,
значајданамнекодође,значајпопулар
некултуре,којејемањкалоу„деценији
безумља“.
Али конам је тодошаои каконас је

такофине покварио?Ми уопште нисмо
склони забави на бази порочних сред
става,не,недајБоже.Свакако,Енглези
којидођунајефтинузабавуиваљајусе
ублату,какоихгласнаEXITубије,јесу.
Како се то уз овај фестивал, међу топ
десетусвету,ушуњалорастурањеикон
зумирање психоактивних супстанци.
Првог дана овогодишњег фестивала
дрогајепронађенакодпедесетпетосо
ба, сутрадан код педесет три и тако
дађе,тојештосупронашли,амиСрби
сеувекзапитамо,агде јеоноштонису

нашли. Из деценије безумља сам иза
шли, али у шта смо ушли, не само са
овим фестивалом, већ са целокупним
нашим стањем као друштвена заједни
ца.

Пре свега треба подсетити да су
организатори овог фестивал који
јесте променио слику о Србији

после грозних деседесетих, у години
кадајепочелапандемијакоронавируса
икадауглавномнијебиловеликихдога
ђајаискупова,претилидржавиСрбијии
Граду Новом Саду својим одласком у
Црну Гору или хрватски Умаг, где већ
имају своје фестивале. Као разлоге су
наводили финансијску неодрживост у
годиникаданемафестивала,ададржа
ва неће да помогне евент индустрију,
читај  њих. Некако су остали у Новом
Саду,ализатоовогодишњислогангласи
„Заувек.Заједно“,патојељепо,богати.
Хајдедавидимокојићетобитибудући
дометовогфестивала.Онјеважан.Иди
теуНовиСадтекнаконзавршетка,град
је и даље пун странаца, али идите на
Тврђавуипогледајтеукаквом јестању,
колико има смећа или колико је трава
изгажена. Да, организатори EXITa су
својевременодалидеоприходазаобно
вуТврђаве(не,нијетачнодаПетровара
динска тврђава није на листи УНЕСКО
због фестивала и зидови не попуштају
збогбуке,тврђавајеграђенакаотопов
скоутврђење).Такође,стипендиралису
студенте и спроводили су кампању за
увођење безвизног режима за државе
Балкана.Пошто ћемо како слоган каже
бити заувек заједно, хајде да видимо
штаћенамнареднеедицијефестивала
осимскупихиздавањастанова, туриста
идобремузикедонети. Читан ка
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МАР ТИ НАЧ КЕ ЛУБЕ НИ ЦЕ ИЗ БАШТЕ ПОРО ДИ ЦЕ РАДИ ШИЋ

Оми ље на лет ња посла сти ца
На улазу у Мартинце уз

коловоз већ годинама Ради
шићипроизводе,алиналицу
места и продају своје лубе
нице.Овегодиненемалубе
нице исподшест килограма.
Свесу једре,зрелеитешке.
Иако је ове године подбаци
ла у односу на прошлогоди
шњирод,произвођач јевео
ма задовољан како иде
посао.
– Лубеница иначе има

такозвана три кола, а ове
године само једно. Вероват
нојетозбогвременскихпри
лика, али има довољно за
наше потребе, односно про
дају. Лубеница да би била
лепа треба јој и кишеи сун
ца, подједнако.Само једном
смо је прихранили кад је
била у фази терања врежа.
Далисмојојмалоподстицаја
ипослесмо јојдалидовољ
но воде, зато је овако лепо

нарасла, каже Душан Ради
шић.
Већ око две седмице се

продају домаће лубенице, а
цена јепокилограмутренут
но 30 динара. Наш саговор
ник каже да се конкуренције
неплаши,јерсвакипродавац
у његовој околини, као и он
сам,имасвојередовнекупце
илионеслучајнепролазнике.
Редовникупцикупујупонави
ци, код продаваца за које

сматрајудасупроверени.
– Иде продаја добро, не

жалимосе.Непродајемона
велико, већином све прода
монакомад.Нашелубенице
суслаткеикрупне,апостоје
некитриковикојисувећсви
ма одавно познати. Туп и
дубок звук при куцању у
лубеницу значи да је зрела.
Мада,мирадодозволимода
се мало засече и дегустира
овде, да би купац био сигу

ВАСИ ЛИ ЈЕ ЈОВЕ ШКО ВИЋ ПРО ИЗ ВО ДИ СЛАТ КО ОД ЉУТЕ ПАПРИ КЕ

Гргу ре вач ка вија гра и дру ге ства ри

Многи повртари и воћари у региону
Срема одлучили су се да прераде све
оно што произведу, и тако на тржиште
пласирају готове производе. Пољопри
вредно газдинство Василија Јовешкови
ћа из Гргуреваца већ шест година на
тржиште пласира ракију, воћне ликере,
џемовеислаткоодразнихврставоћа.У
њиховомасортимануима51производ.
Све је направљено по старинским

рецептурама које сепреносе са генера
цијенагенерацију,ановинауасортима
ну,којапривлачивеликупажњујеислат
ко од љуте паприке за које Василије
Јовешковићнекријерецепт.
–Овајнашспецијалитетзовемојоши

„гргуревачкавијагра“.СвиуСрбијиправе
љутеницу,амисмосеевоодлучилида
направимослаткоодљутепаприке,Ито
према неком тајландском рецепту. Оно
штојепотребнојецрвенаљутапаприка,
кобасичарка,малошећера,маломедаи

лимун као стабилизатор укуса. Наше
слатко од љуте паприке је изванредан
додатак свим врстама предјела, рибе,
таландаре, роштиља. Нема јела уз које
сенеслужи, кажеВасилијеЈовешковић
носилацПГЈовешковићГргуревци.
Сремјеподручјесааутохтонимврста

ма воћа и поврћа и многи Сремци те
предностизнајудаискористенанајбољи
начин.
–ЧовектребасамодабудевреданИ

да има неку идеју. У Срему свега има,
потребнајесамовољадасенештоура
ди.Мисмокренулисатекнеколикопро
извода,аондасмосесуочилисатимда
када нас питају имате ли на пример
слатко од белих трешања морамо да
кажемо да немамо, а белих трешања
имамоувоћњаку.ТакосеродилаИидеја
дапроширујемонашасортиманизгоди
неу годину, такодасадаимамослатко
од скоро свих врста воћа којих има у

Срему,додајеЈовешковић.
Јовешковићи имају засаде неколико

воћних врста што им омогућава да на
тржиштепласирајуразличитепроизводе,
закојетврдедасуизузетноквалитетни,
управозбогквалитетнеоснове.
–Имамо хектар крушке, пола хектара

шљиве, затим вишње, кајсије, купине,
малине.Свејетосировиназанашепро
изводе, а што немамо ми, имају наше
комшијевоћари.Купимоилисетрампи
мо,углавномсвеједомаћештоједанас
веома тражено на тржишту, објашњава
Јовешковић.
ТренутноЈовешковићиимају51произ

водкојенудекупцима.Аимаихсасвих
страна. Василије каже да су их добили
квалитетом,алиишареноликошћуасор
тимана, јер пажљиво ослушкују жеље
купацаинастоједазадовољесвењихо
вегастрономскеукусе.

З. Мар ко ви но вић

Пољо при вред но 
газдин ство Васи ли

ја Јове шко ви ћа из 
Гргу ре ва ца већ 
шест годи на на 

тржи ште пла си ра 
раки ју, воћ не лике
ре, џемо ве и слат

ко од разних врста 
воћа. У њихо вом 
асор ти ма ну има 

пре ко педе сет про
из во да, а нај но ви је 

је слат ко од љуте 
папри ке

Широк асор ти ман: Васа Јове шко вић
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Душан Ради шић

КАКО БИТИ СИГУ РАН У РУКА МА КИРО ПРАК ТИ ЧА РА И МАСЕ РА

Посе ћи ва ти само про ве ре не
Без обзи ра да ли посе ћу је те масе ре или 

киро прак ти ча ре који су поста ли јако попу
лар ни, мора те да пази те. Један од мојих 
кли је на та ми је пре при чао иску ство код 
киро прак ти ча ра, за којег немам инфор ма
ци ју да ли је сер ти фи ко ван и да ли има 
дипло му, које је било при лич но тра у ма
тич но, каже Биља на Див нић
Јавност је прошле недеље

узнемирила информација да
је једна особа преминула у
болници, након посете киро
практичарууједнојприватној
београдској клиници. Према
првим тврдњама умедијима,
несрећна особа је била на
третману вратног пршљена,
накончегасенијемогаокре
тати,алекарисупотомутвр
дили фрактуру вратног
пршљена.Нековремејелице
било хоспитализовани и
након тога је преминуло, а
осталојепитањеујавности–
има ли захват киропрактича
равезесаовомсмрћу?Тоће
утврдитинадлежниоргани.
Ипак, након бројних случа

јева који су се завршили са
некомпоследицом, увезиса
негомлицаитела,исцељива
њем и опоравком, како се
осећати сигурно у нечијим

рукама?УСремскојМитрови
ци већ пуних десет година у
регистрованомсалонузаруч
ну масажу ради такозвана
„жена магнет“ Биљана Див
нићокојојсеговорилоувише
наврата.Онасасвојомбиое
нергијом коју поседује, како
сама каже, помаже људима
напутукапобољшањуњихо
вогстања.
–Безобзирадалипосећу

јете масере или киропракти
чаре који су постали јако
популарни,моратедапазите.
Један од мојих клијената ми
је препричао искуство код
киропрактичара, за којег
немам информацију да ли је
сертификован и да ли има
диплому.Особикојаједошла
реченоједалегненапод,па
јој једна особа вуче ноге, а
другаруке,развлачемутело,
па притискају пршљенове и

кажу да је то – то. Постоје
специјалисти у болницама
којимасетребаобратити,ако
иматеболовеинебитребало
на своју руку да посећујете
такваместа,саветујеБиљана
Дивнић.
Нашасаговорницаимасер

тификат и диплому, како би
моглада обавља свој посао,
а саветује да би пре сваког
третмана требало проверити
оногкотајтретманпружа,да
лиимапотребнадокумента.
–Јаидемнасанитарнипре

глед свакихшестмесеци. За

десетгодинаникомисеније
пожалио или имао контрае
фекте. Ублажавам масажом
мигрене, проблеме са опсти
пацијом,бронхитисом...Чаки
ишијас, који се иначе лечи
годинама.Појединцимикажу
даихболикичма,аиспостави
седајеречозгрчениммиши
ћима, који се истегну кад
човекради,паихболииврат.
Кичмаакоболи,тосудалеко
јачиболови,аљудитонезна
ју.Ништасенесмерадитина
својуруку,закључујеБиљана
Дивнић. А. Плав шић

Радим пуних 10 година,
резултати су велики, људи
долазесаразнимтегобама,
које им ја решавам биое
нергијом.Најважнијајецир
кулација. Од напетости и
стресаимладиистариима
ју тегобе. Мишићи нам се
грче,акрозмишићенамиду
нерви. Чим имамо згрче

ност,тујеиспазаммишића,
а многи то не знају. Па се
јављајумигрене,вртоглави
це или главобоље. Из цен
тра нашег мозга иду многе
болести.Такодамасер,који
је професионалан, све то
морадазна,аморабитии
здрав,истичеБиљанаДив
нић.

Нај ва жни ја је цир ку ла ци ја

Биља на Див нић

ран.Иувеккупебаштукоју
смо и отворили, додао је
Радишић.
Берба се врши у раним

јутарњимсатима,азапрода
ју задужена је и Душанова
супругаЕма.Нереткоћетету
срестиидеветомесечнукће
рку Јану, која ће вам широ
кимосмехомисатекнеколи
ко зуба сугерисати која је
лубеница боља. Радишићи
имају две баште у којима
узгајају лубенице, налазе се
једна преко пута друге, а за
сада им је та количина
довољназауспешанрад.

А. Плав шић
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ОВАН: Размислите о
промени одређених
критеријумаиуслова
у договору са сарад

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

БИК: Важно је да
будетедовољнопро
мишљени приликом
пословних сусрета,

јер у жељи да пронађете неко
идеалнорешењенепотребносе
оптерећујете са различитим
детаљима.Времеједауживате,
јер поред вас се налази особа
којаискренобринеовашимемо
тивнимжељама.

БЛИ ЗАН ЦИ: Ситуа
ција око вас делује
врло променљиво и
тешко је прецизно

предвидети нечију реакцију или
одговор.Одложитенекенапорне
обавезе док не добијете боље
услове или за наредни период.
Обрадоваће вас поступак неких
блискихпријатеља.Налазитесе
уфазиемотивногузлета,такода
односсапартнеромдоживљава
текаоостварењесвојих„слатких
снова“.

РАК: Савесно испу
њавате свој део оба
веза и делујете врло
ажурно приликом

испуњавања разних договора
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.

ЛАВ: Истовремено
сте ангажовани на
вишепољаисавесно
испуњавате свој део

обавезаилинекезваничнедого
ворекојеиматесасарадницима.
Партнерувамаподстичесумњи
чавост и бројна питања на која
не добијате задовољавајуће
одговоре.Важноједавишепод
стичете позитивно расположе
ње.

ДЕВИ ЦА: Донесите
низ важних одлука и
делујете одлучно у
својим намерама

пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оно што сте уговарали у проте
клом периоду. Нема потребе да
се расправљате са неистоми
шљеницима и да губите време
на неке споредне ситуације.
Имате добар осећај, аљубавни
догађаји које наслућујете наја
вљују срећан расплет у односу
савољеномособом.

ВАГА: Улажете вели
кинапордаостварите
позитивнерезултатеу
свом професионал

ном изражавању, али постоје
изненаднеситуацијекојеремете
ваше планове и пословну кон
цепцију. Склони сте честим про
менамаемотивнограсположења,
нарочито у ситуацијама када
партнерделујеодсутноилинеза
интересовано за ваше идеје.
Прижељкујетевишенежности.

ШКОР ПИ ЈА:Улажете
велики напор да
остварите позитивне
резултате у свом

пословном изражавању, али
постојиследдогађајакојиреме
тивашепланове.Важноједасе
правилноорганизујетеидаиспо
штујетесвезадатерокове.Скло
ни сте честим променама свог
емотивног расположења, нема
разлогадагубитенадуилидасе
удаљаватеодпартнера.

СТРЕ ЛАЦ: Постоје
одређене комплика
ције пословне приро
де које решавате у

ходуиуздодатнуупорносточе
кује вас добар епилог у сваком
погледу. У односу са партнером
имате отворен и искрен наступ
тако да не прихватате на неке
полуодговоре,каоизговоре.Оно
што вам смета у приватном
животуможетедарешителакше
негоштомислите.

ЈАРАЦ: Потрудитесе
да успешно спрове
детесвесвојеидејеи
планове у дело.

Важно је да поред себе имате
особуодповерењаитимпрове
рених сарадника за које вас
везују заједнички интереси. У
љубавном односу, немојте уза
луднопокушаватидапромените
партнерово понашање или да
мењатетокстварикојенезависе
одвашевоље.

ВОДО ЛИ ЈА: Можда
све информације са
којима располажете
непредстављајуувек

ипоузданекритеријуме,алибез
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Пролази
текрозфазуосцилација,склони
стечестимпроменамаупонаша
њу или расположењу. Повреме
но вам је тешко да правилно
ускладитесвојљубавниритами
афинитете у односу са блиском
особом.

РИБЕ: На врло ефи
касанначинуметеда
спроведете различи
та правила успешног

пословања,којаостављајуозби
љанипозитиванутисакнавашу
околину. Пролазите кроз разли
читефазеемотивнограсположе
ња.Умоментимаосећатевелики
емотивнизанос,аливамсечини
давамнедостајудобреприлике
даизразитесвојенамере.

VREMEPLOV
20. јул

1917. Потписана је Крфска
декларација о стварању зајед
ничке државе Срба, Хрвата и
Словенаца.Декларацијусупот
писалисрпскипремијерНикола
Пашић и председник Југосло
венскогодбораАнтеТрумбић.

21. јул
1542.ПапаПавлеИИИформи
раојеинквизицијуконгрегаци
ју кардинала са овлашћењима
да прогоне јеретике, како би
појачао борбу против проте
стантизма.
1820. Дански физичар Ханс
КристијанЕрстедпредставиоје
своје откриће – ектромагнети
зам.

22. јул
356 п.н.е. Рођен македонски
краљАлександарВелики.
1456. Хришћанска војска под
командом угарског војсковође
Јаноша Хуњадија  победила
турске снаге које су опколиле
Београд. У српским народним
песмамаХуњади,којијеутоку
борбиумроуЗемуну,спомиње
секаоСибињанинЈанко.

23. јул
1914.АустроУгарскајеупутила
ултиматумСрбијидаспроведе
истрагу поводом атентата на
престолонаследника Франца
Фердинанда28.јунауСарајеву,
захтевајући да у истрази уче
ствујуиаустроугарскиполицај
ци. Србија је одбила захтев,
сматрајућидајетозадирањеу
суверенитет државе. Аустро
Угарскаје28.јулаобјавиларат
Србији.

24. јул
1567.ШкотскакраљицаМарија
Стјуартприморана једаабди
цира због антипротестантске
политике. Наредне године
побегла је у Енглеску где је
затворена, а након 18 година
тамновањаоптуженајезауче
ствовање у издаји и погубље
на.
1883. Метју Веб, први човек
који је 1875. препливао канал
Ламанш, утопио се приликом
покушаја да преплива реку
изнадНијагаринихводопада.

25. јул
1917. Холанђанка Маргарета
Гертруда Целе, позната као
Мата Хари, осуђена на смрт
подотужбомдајешпијунирала
заНемцетокомПрвогсветског
рата.
1992.Италијанскавладапосла
ла7.000војниканаСицилију,у
настојањударазбијемафију.

26. јул
1847.Либерија,државаослобо
ђенихамеричкихробовакојису
седоселилиуАфрику,постала
прва независна република у
Африци.
1963.У земљотресу уСкопљу,
главном граду Македоније,
погинуло више од 1.000људи,
градразрушен.

HOROSKOP

Среда, 20. (7.) јул
ПреподобниТомаМалеин

Четвртак, 21. (8.) јул 
СветивеликомученикПрокопије

Петак, 22. (9.) јул
Свети свештеномученик Пан
кратије

Субота, 23. (10.) јул 
Светих 45мученика изНикопо
ља

Недеља, 24. (11.) јул
Света великомученица Ефими
ја;БлаженаОлга

Понедељак, 25. (12.) јул 
СветимученикПроклоиИлари
је

Уторак, 26. (13.) јул
СаборсветогархангелаГаврила

Crkveni
kalendar

Па тли џан
из рер не

Са стој ци: 2 патлиџана, со,
бибер,1малакашикабелоглука
у праху, 10 кашика брашна, 2
шољепрезле,3јајета,10кашика
уља.

При пре ма:Патлиџанеогули
ти,изрезатинаколутовеокоцен
тиматар дебљине, посолити и
оставити да одстоје око пола
сата.Наконполасатапатлиџане
добро опрати и оцедити. Две
тепсије обилато премазати
уљем. Сваки колут патлиџана
првоуваљатиубрашнопомша
носабелимлуком,солиибибе
ром,пауумућенајајаинакрају
у презле. Ређати патлиџане у
подмазану тепсију. Када буду
готови преко сваког патлиџана
прелитималоуља.Пећина210
степени 15 минута ,затим их
окренути и пећи још 10 минута
садругестране.

• Кад се поли ти ча ри изу
ју и папу че одах ну.
• Скло пељ ни дла но ви 
или те моле или даве.
• И сув лист на ветру 
ожи ви.
• Ја не осе ћам поску
пље ње бен зи на. Стал но 
сипам за 500 дина ра.
• Човек на рас кр сни ци 
сви ма је на путу.
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ИЗ ИСТО РИ ЈЕ РУМЕ: ИЗГРАД ЊА СОКОЛ СКОГ ДОМА У РУМИ (2)

Прва све ча на ака де ми ја
у Сокол ском дому Пише:

Алек сан дра Ћирић

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 нашем гра ду је кусто ски ња исто ри чар ка Алек сан дра Ћирић

Свечаним чином освећења 26.
новембра 1939. године, у 11
часовајепочеосарадомСокол

скидомуРуми.Чиносвећењајеоба
вио изасланик Њ. Св. патријарха
Гаврила, викарни епископ Викентије
Продановузасистенцијунеколикосве
штеника.Ускадусасоколскомидеоло
гијомјугословенства,освећењејетре
бало да се обави по обреду и право
славне и римокатоличке цркве.Међу
тим,Ђаковичкабискупијајеодбилада
учествујеуосвећењу,узобразложење
да римокатоличка црква не може да
учествује у чину освећења заједно са
православномцрквом.
Освећењедомајеобављеноузпри

суствонајвишихпредставникавојнеи
цивилневласти.Њ.В.КраљаПетраII
Карађорђевића је заступао пуковник
Милија Ристановић, присуствовао је
министар војске и морнарице потпу
ковник Ђуро Лубарда, министар за

физичко васпитање Александар Сте
фановић,банДунавскебановинеМла
ден Марчетић, сенатор Димитрије
Магарашевић.
У име Савеза Сокола Краљевине

Југославије били су присутни први
заменик старешине Владимир Белај
чићигенералупензијиипочаснигра
ђанин Руме Љубомир Максимовић.
Такођесуприсуствоваласоколскадру
штва из Београда, Земуна, Панчева,
СремскихКарловаца,Инђије,Сремске
Митровице, Шида, Ирига и Шапца.
Соколски ветерани Енгелберт Гангл,
ЛазаПоповићиВојиславРашићупути
лисуписмаукојимачеститајурумским
соколимауспешанрад.
После чина освећења, старешина

друштвадрПетарЈовић је,каодома
ћин, свечаности први одржао говор.
Говор је започео изразивши захвал
ностшто високи државни званичници
присуствују великом соколском пра

знику, као и свима који су подржали
Соколеусвојојзамисли.Сапоносомје
говорио о успеху Соколског друштва,
јерјезакратковремеизградилоДоми
испунилосвој завет.Истакао језначај
соколске идеологије, саветовао је
Соколе да упркос свим препрекама,
истрајуусвомраду.Говор језавршио
речима: „Кроз соколство југословен
ству,крозјугословенствословенству,а
крозсловенствобољем,праведнијем,
културнијем и цивилизованијем дру
штву“. Потом је хор Државне реалне
гимназијеуРуми,подвођствомНико
ле Мантулина, наставника музике,
отпеваодржавнухимну.УимеСокол
скежупеБеоградговорјеодржаоСве
та Вучковић истакавши успех Сокол
ског друштва у Руми. Рекао је да је
СоколскиДомгаранцијадајугословен
ствоживиијача,јерсеуДомурадиза
добронародаиотаџбине.Наконњего
вог говора мешовити хор Српског

Сала „Пар ти за на“ бив ши Сокол ски дом 
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певачкогдруштва,подуправомБошка
Тртице,јеотпеваомолитвуЈугослове
на.
Најдубљиутисакјеоставиоговордр

ВладимираБелајчића,првогзаменика
старешинеСавезаСоколаКраљевине
Југославије. Свечаност је завршена
обраћањем краљевског изасланика
који је честитао Соколима на овом
изванредномуспеху,штојеупрепуној
салиновогДомапоздрављено громо
гласним аплаузом уз овације краљу,
Југославији,Словенству...
Докјепубликанапушталапростори

јеДома,домаћиниигостисусеуписа
лиуспоменкњигу,ауСрпскомдомује
загостеприређенручак.

ПрвасвечанаакадемијауСокол
скомдомујеодржанаистогдана
у16часоваузучешћехораГим

назијеиСрпскогпевачкогдруштва.На
академији су учествовале све врсте
вежбача Соколског друштва Рума,
жупске олимпијске врсте и Соколског
друштва Земун. Први заменик старе
шине друштва професор Иван Баре
тићјеодржаоуводнуреч.АнтонШте
фан, заменик старешине београдске
жупе је одржао предавање о „Сокол
ству у садашњици“. Предавање је
било посвећено значају соколства у
очувањунационалнихинтереса.Неду
го после отварања Дома, радСокол
скогдруштвајеослабљенуследјача
ња националистичких тенденција, а
избијањемДругогсветскогратајепре
кинут.
УпериодунаконДругогсветскограта

у измењеним друштвено политичким
околностима,Соколисукаоорганиза
ција били укинути у новоформираној
Југославији.Иакосузваничнопреста
лидапостоје,соколскеспортскеактив
ностисунастављенеуоквируДруштва
зателесноваспитање„Партизан“.
У послератном периоду Соколски

домуРумиостаојеуфункцијиспорта,
као сала у којој је вежбало друштво
„Партизан“иученициосновнихисред
њих школа. Средином седамдесетих
година 20. века Соколски дом је сру
шен и на том плацу је 1974. године
започета изградња новог стамбеног
блока који и данас, уз Градски трг са
спомеником, чини централну градску
зону. Приликом рушења из темеља
Дома је извађена Повеља, која је
постављенамаја1939.године,насве
чаности организованој поводом осве
ћења темеља. Данас се повеља о
изградњи Соколског дома налази у
Завичајном музеју Рума. Представља
један од вреднијих експоната, а чува
сеуОдељењуисторијскихзбиркипод
инвентарнимбројем96.
Повељусупотписали:тајник:Милош

Д. Воркапић, благајник Дома Радован
Стрика, старешина др Петар Јовић,
начелник Борислав Д. Стојчић,начел
ница Олга Н. Милеуснић, пројектант:
инж. Милош Коварж, благајник Дру
штва Никола Ђ. Шупут,просветар
Милош Ж. Михајловић, бан Дунавске
бановине др Јован Будисављевић,
Ђенерал и почасни грађанин Руме
Љубомир С. Максимовић, као и др.
Гуидо Соретић, министар за физичку
културу, делегат соколске жупе Бео
градиделегатСавезаСКЈ.
ДокументјеизрадиоД.М.Дабовић.
На полеђини се налазе потписана

имена чланова Управе: Иво Баретић,
проф.ипрвизаменикстарешине,Сава
Стојковићкрзнар,ЉубомирБ.Вукелић
трговац,ФишерБ.Херманприв.чинов
ник, Светислав Весковић трговац,
ВојиславД.Вучковићпешад.капетан,
Властимир Весковић и Ратимир Стој
ковић,каоичлановаОдборазаград
њудома:СтанимирЈ.Крстићтрговац,
Дезидер Шлезингер трговац и Мита
Јарићтрговац.

Потреба за изградњомСоколских
домова јавила се већ у првим
годинама рада Соколских дру

штава. За Соколска друштва било je
веомаважнoдаизградњомДомадоби
ју адекватан ифункционалан простор
за свој рад. Највећи број Соколских
домованатериторијиКраљевинеЈуго
славије,подигнут јеупериодуизмеђу
два светска рата. Представљали су
мултифункционалне објекте у којима
се одвијао културни, просветни и
спортскиживотједнесредине.Већина
Домова убраја се у архитектонско
наслеђеодвеликогзначаја.Нажалост,
неирумскиСоколскидомкојемјесуд
бина одредила необично кратак век,
наимепотрајаојесамотрииподеце
није.Посматрајућисаисторијскогста
новишта,СоколскипокретиСоколски
домуРумиважансусегментисторије
града,имаданисудовољнопроучава
ни, оставили су незанемарљив траг.
Соколско друштво имало је велики
значајуразвојуспортског,друштвеног
и културног живота Руме током прве
половине20.века.Каоносиоциспорт
ских активностидопринели су развоју
бројних спортских удружења, док су
својом културно образовном делатно
шћу битно допринели усмерењу и
социјализацији младих нараштаја.
Битносуутицалиинакултурнуклиму
града организујући свечане академије
ипрославе.Изасебесуоставилибога
тонаслеђеодписанихрадованатему
филозофијеСоколства,песама,заста
ва, значки, униформи до спортског и
такмичарског духа. Свеобухватно
посматрајући,утиснулисудубокпечат
оновременом друштву определивши
друштвене токове у правцу спортског,
културног и националног уздизања,
нарочитомладихгенерација.

Фото гра фи је:
Зави чај ни музеј Рума

ТекстПовељегласи:
„ЗАВЛАДЕЊ.В.КРАЉАПЕТРАIIА

ПОД НАМЕСНИШТВОМ Њ. В. КНЕЗА
ПАВЛАИГ.Г.ДРАРАДЕНКАСТАНКО
ВИЋАИДРАИВЕПЕРОВИЋАСОКОЛ
СКОДРУШТВОРУМАИЗВРШАВАЈУЋИ
СВЕЧАНО ПОЛОЖЕНИ ЗАВЕТ У
СОКОЛСКОЈ ПЕТРОВОЈ ПЕТОГОДИ
ШЊИЦИ,УСЛАВУИВЕЧАНСПОМЕН
ВИТЕШКОМ КРАЉУ УЈЕДИНИТЕЉУ
АЛЕКСАНДРУЗАСРЕЋУИДУГЖИВОТ
НАШЕГ СОКОЛСКОГ СТАРЕШИНЕ Њ.
В. КРАЉАПЕТРА II, И ЧИТАВОГ КРА
ЉЕВСКОГ ДОМА КАРАЂОРЂЕВИЋА,
ЗА ДОБРО НАШЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
ДРЖАВЕ И НАРОДА И ЗА ФИЗИЧКИ,
КУЛТУРНИ,НАЦИОНАЛНИ,ХУМАНИИ
ДРУШТВЕНИНАПРЕДАКНАШЕОМЛА
ДИНЕИНАШЕГГРАДАУДУХУСОКОЛ
СКЕ И СЛОВЕНСКЕ МИСЛИ, ДИЖЕ
ОВАЈ СОКОЛСКИ ДОМ И ЊЕГОВЕ
ТЕМЕЉЕПОСВЕТИ“.

УРУМИДАНА21.МАЈА
1939.ГОДИНЕ

Пове ља о изград њи Сокол ског дома

Пове ља о изград њи Сокол ског дома
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ПОСЛЕ ВИШЕ ДЕЦЕ НИ ЈА ЗАПО ЧЕ ЛИ РАДО ВИ НА САНА ЦИ ЈИ МАНА СТИ РА
МАЛА РАВА НИ ЦА У ВРД НИ КУ

Сани ра ју се после ди це
бом бар до ва ња
У манастиру Врдник, познатом као

Мала Раваница, започели су велики
радовипослевишедеценија, којевећи
ном финансира епархија сремска. На
православном храму који је претрпео
оштећења током бомбардовања 1999.
године,санирајусепоследицеирешава
дугогодишњи проблем влаге. Како каже
јеромонах и старешина овог верског
објектаЛазарЦветинчанин,свакидинар
одарендекојидобијуодзакупаземљи
штаодмахулажууовусветињу,закојује
тешкорећикадајеподигнута.
У једном од најзначајнијих манастира

наФрушког гори,манастируРаванициу
којемсунаВидовдан1811.годинекадаје
завршена новаманастирска црква, пре
нетемоштисветогкнезаЛазара,предве
године започели су радови на санацији
влагекојајеуништавалазидовецркве.
–Урадилисмохидроизолацију,пасмо

после тих радова морали да обијемо
зидове како бимогли да се осуше. Већ
кадасмоутомпослу,дошлисмонаиде
ју да би било добро заменити и стару
изолацију,збогкојесунамчестоизбијали
осигурачи.Након тихрадова, зидовена
цркви смо омалтерисали и сада следи
њихово осликавање, прича старешина
манастираЛазар.
Уманастирскојцрквикојајепосвећена

Вазнесењу Господњем, повађене су и
поднекаменеплоче,јерјерађенаизола
ција, оне су постављене када је црква
почеладасеградидавне1801.годинеи
бићевраћененаконрестаурације.
–Осталонам једа се санира звоник,

којијепретпреовеликаоштећењатоком
бомбардовања1999.године.Унепосред
нојблизиниманастираналазисенеколи
ковојнихкасарникојесугађане.Пукоти
не на њему су толико широке да може
рукадауђеуњих,кажестарешинамана
стира који је у овој светињи од 2015.
године.

Раваницаједугобиламеђунајбогати
јим манастирима на Фрушкој гори, тако
даје1905.годинепоседовала1696јута
ра земље, а 1941. године укупно 1 420
јутара.
– Пре шест година кроз реституцију

манастирујевраћеназемља,несва,већ
нешто. Од те аренде које добијемо од
закупа,трудимоседасвакидинарколи
ко можемо уложимо у свети храм који
имасвевећибројпосетилацаиверника,
наглашаванашсаговорник. С. Костић

Монаштво манастираМале Равани
це броји пет монахиња и старешину
манастирајеромонахаЛазара.
– Од почетка оснивања па све до

1989. године, ова светиња је била
мушки манастир, последње 33 године
онјеженскиманастир,кажестарешина
МалеРаванице.

Три деце ни је

Запле ње ни нар ко ти ци
Припадници Министарства унутра

шњихпослова,Управеграничнеполи
ције, запленили су око 274 грама
марихуане, мању количину кокаина и
40 таблета са листе психоактивних
супстанци и ухапсили турског држа
вљанина Е. Г. (1977), због постојања
основасумњедајеизвршиокривично
дело неовлашћено држање опојних
дрога.
Наркотици су пронађени приликом

контролеаутомобилаукојем јеосум
њичени био сувозач, на Граничном
прелазуБатровци,наулазууРепубли
куСрбију,уфабричкојшупљиниауто
мобила,каоиуторбиосумњиченог.

Е.Г. јеодређенозадржавањедо48
часова,укомрокуће,узкривичнупри
јаву бити приведен Основном јавном
тужилаштвууСремскојМитровици.

Откри ве ни пре кр ша ји, 
кажње ни воза чи
У акцији припадника саобраћајне

полиције Полицијске управе у Срем
скојМитровициуноћиизмеђу16.и17.
јула, усмереној на контролу млађих
возачаивозачасапробномвозачком
дозволом,откривенасуукупно63сао
браћајнапрекршаја.
Откривено је 20 прекршаја вожње

подутицајемалкохолаи једанпрекр

шај вожње под дејством психоактив
них супстанци. За шесторицу возача
одређенојезадржавањедо12часова.
Патрола јеуИнђијиоткрилатриде

сетшестогодишњег мушкарца који је
управљао аутомобилом марке „опел“
са2,64промилаалкохолауорганизму.
УРумијезаустављендвадесетдеве

тогодишњимотоциклистакоји је, како
је утврђено, био позитиван на опојне
дрогеканабис,кокаиниамфетамин.
Оба возача су приведена  надле

жнимпрекршајнимсудијама.
Апелујемонасвеучесникеусаобра

ћају,апосебнонавозачедадоследно
поштујусвесаобраћајнепрописекако
небиугрозилинисвоју,нибезбедност
осталихучесникаусаобраћају.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ПРВЕН СТВО БАЛ КА НА ЗА ЈУНИ О РЕ И ЈУНИ ОР КЕ (У20) У ТУР СКОМ ГРА ДУ ДЕНИ ЗЛИ ЈУ

Вели ки успех Миле Марин ко вић 
Протеклог викенда одржано је

ПрвенствоБалканазајуниореијуни
орке(У20)утурскомградуДенизлију.
РепрезентацијуСрбијеод25чланова
чинили су и атлетичари „Сирмиума“,
Петар Илић у бацању кугле и диска
иМилаМаринковић у дисциплинама
400метараиштафетама4x100мета
ра,односно4x400метара.
Овадевојка,којасенаконпаузеове

године вратила краљици спортова,
направила је фантастичне резулта
те.Иакосепрвипутнашланамеђу
народном такмичењу,Мила се враћа
кућисадвемедаље.
Најпрејеоднелапобедеудисципли

ни400метаранарепубличкомшкол
скомпрвенству,азатиминафиналу
Купаза јуниореи јуниорке,ондносно
Првенству Србије. Без изгубљене
трке током целе сезоне, уследио је
репрезентативни позив за Првенство
Балкана.
Њен таленат се никада није дово

диоупитање.Овојевеликиуспехза
АК „Сирмиум“ и радСремскуМитро
вицу.
– Није мала ствар освојити меда

ље у најјачој конкуренцији на Балка
ну.Оводостигнућепредстављакруну
заиста успешнесезоне, алиистовре
мено ствара обавезе, одговорност и
јошвећеамбиције у будућности.Ако
нас здравље послужи, уз адекватно
спроведенпланрада,нареднегодине
бирезултатимоглибитијошзначајни
ји,мождаиунекојдругој,новојдисци
плини,мистериознонајављујетренер
СлободанМацановић,којијепоносан
на резултате које је у протеклих пар
месецињеговаученицаМилаМарин
ковићпостигла. Д. М. Мила Марин ко вић са вред ним меда ља ма са Бал кан ског јуни ор ског првен ства

AK „СИР МИУМ“

Меда ље за нај мла ђе атле ти ча ре
Најмлађиатлетичари „Сирмиума“били

су успешни на недавном атлетском так
мичењу у Смедереву. Реља Милетић и
НађаВуковићосвојилисупоједнузлатну
и сребрнумедаљу.НедаЈанковић,Лара
Џевер,УнаЏевер,АлександарРадовано
вићтакођесуосвојилимедаље.Михајло
Тејићјенасвомпрвомтакмичењуукари
јериосвојиодвемедаље.ЛукаМимић је
заузео четврто место и био на корак до
медаљенасвомпрвомтакмичењу.Огњен
Тубићбио јесребрниубацањувортекса
.ТренерГоранПавловићпоносисеовом
младом екипом и истиче да су на овом
такмичењу били некомплетни због годи
шњих одмора. Тренер „Сирмиума“ опти
мистично најављује новемедаље својих
младихатлетичарауавгустуисептембру.

Д. М.
Нај мла ђи атле ти ча ри са тре не ром „Сир ми у ма“ Гора ном Павло ви ћем
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НИКО ЛА БУДИ ШИЋ, БИВ ШИ ФУД БА ЛЕР ПАР ТИ ЗА НА, НАЈ БО ЉИ СТРА НАЦ
У ИСТО РИ ЈИ ХОЛАНД СКОГ КЛУ БА ИЗ БРЕ ДЕ И ТРЕ НЕР КОЈИ ПОСЛЕД ЊИХ
ДВА ДЕ СЕ ТАК ГОДИ НА ЖИВИ У ЛАЋАР КУ

„Бобе ко ва беба“ из нашег
ком ши лу ка, осва јач
фуд бал ских срца Холан ђа на

Нико ла Буди шић је био 
део гене ра ци је 

чуве них Бобе ко вих 
„беба“. Моца Вуко тић, 

Вла да Петро вић, Милош 
Видо вић, касни је и 

Пре ка зи ради ли су под 
тре нер ском 

пали цом јед ног
 од нај бо љих југо сло вен

ских игра ча свих вре ме на 
 Стје па на Бобе ка.

 Непред ви ди ви и луцид
ни Моца сва ка ко је био 

пер ја ни ца ове гене ра ци је. 
У првом тиму Пар ти за на 

уста лио се јер је
 игром слу ча ја ушао у 

састав који је имао 
одлич но изда ње про тив 

сара јев ског „Жеље“.
 Пошто је „опа сног“ 

Иви цу Оси ма „ста вио у 
џеп“, Бобек и 
струч ни штаб 
диви ли су се 

њего вом изда њу и 
Буда од 1968. годи не 

поста је 
неза ме њи ви 
Пар ти за нов 

„спе ци ја ли ста“ за 
цен тар фо ре. 

Није им дао да „дишу“
 у про сто ру испред 

свог гол ма на

Са Николом Будишићем, нека
дашњим фудбалером Партизана и
интернационалцем иза кога стоји
велика каријераостваренауХолан
дији током седамдесетих година
разгледали смо подебели албум са
фотографијама и новинским тексто
вима о његовим наступима у нека
дашњој југословенској и врхунским
европским фудбалским лигама. У
мирневодепрофесионалногиживот

ног пута Никола се усидрио 2003.
годинекадајесапородицомдошаоу
Лаћарак,наимањесвојихпредакапо
мајчинојлинији.МногиЛаћарцихва
лесесвојимпознатимкомшијом,али
онпоносноистичеисвојекузминско
порекло,сећајућисекакојекаобео
градско дете у питомом сремском
селу код очевефамилије Будишића
проводиосвакилетњираспуст.
Данас, када је после фудбал

ске окончао и тренерску каријеру, у
башти своје куће, негде на средини
„црквеног“шорауЛаћарку,напеде
сетак ари земље Никола Будишић
свим срцем посвећен је узгоју воћа
ивиновелозе. „Иврхунске„шљиве“
–додалибиљубитељидобрераки
јице. Иако га овај воћарски хоби у
потпуностииспуњаваапонекадоди
граинекупартијушаханарачунару,
фудбалјебиоиостаољубавипозив

Нико ла Буди шић под виња гом свог дво ри шта у лаћа рач ком „цркве ном шору“
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његовог живота. Тема из које увек
заискри понека спортска романса и
успоменаизвременакојесенеможе
вратитиаосталојеусећањумногих
фудбалскихпоклоника.Задовољство
јеонајважнијој спореднојстварина
светупричатисанекадашњимлевим
халфом који у ногама има више од
500професионалнихутакмицаудре
суПартизанаихоландскогНАКаиз
Бреде и тренером који је нарочиту
инспирацијуизадовољствоналазио
радусафудбалскимклинцима.Годи
нама је водио властиту школуфуд
бала„Ајакс“апренегоштоћедефи

нитивнонапуститифудбалскупричу,
са омладинцима из Лаћарка био је
најбољи уСрему.Уњеговој трпеза
ријиурамљенојеспецијалнопризна
њехоландскогспортскогнедељника
из2007.годинекојимјепослејавног
гласањапроглашензанајуспешнијег
странцауисторијиФудбалскогклуба
НАКизБреде,данашњегдруголига
шаанекадашњегчланареномиране
Ере дивизије. Уврштен је у ред нај
успешнијихстранацауовојфудбал
скиземљибогатефудбалскетради
ције. „Кројф је био паметан и увек
се повлачио назад, да би послао

Нескенсанапред,алисамнијехтео
дауђеудуелсаБудишићем“,стојиу
образложењуовогпризнањаузкон
статацијудајеБуда„освајаосвачије
срце“.
Сплетом животних околности, у

послератнимгодинамаНиколаБуди
шић се као једногодишњи дечак са
породицом настанио у Београду.
Интересантно да је Бродогради
лиште у Мачванској Митровици, у
комејерадиоњеговотацбиломесто
Николиногрођења.Фудбалскаприча

Шко ла фуд ба ла „Ајакс“ и рад са децом
Повратак у Србију 2003. годи

не популарног Буду није одвојио од
фудбала.Својетренерскознањевећ
наредне године подредио је лаћа
рачком ЛСКу а 2006. године одла
зи у „Слогу“ из Ердевика, потом у
вољени Кузмин. После три године
поновноградауЛаћарку,2012.годи
не завршава сениорску тренерску
каријеру у „Хајдуку“ из Вишњићева.
Најбитнији моменти Николине тре
нерске каријере на које је посебно
поносан десили су се у раду шко
лефудбала „Ајакс“ коју јесасинов
цем Јовицом основао 2008. године
настадиону „Трговачког“ уСремској
Митровици. Одзив клинаца рође
них од 1995 до 2004. године био је

одличан а екипа је освојила многе
фудбалскетурнире.Млади„Ајаксов
ци“ који су одНиколенаучилипрве
фудбалскеитехничкефинесеубрзо
сузакуцалинавратаомладинскихи
сениорскихтимова.Многиодњихи
данасиграјузаједно.Међуњимасу
тадашњимитровачкиклинциНикола
Драгановић,ОгњенЦицварић,Нико
лаМартиновић,ЛазарЋирић,браћа
Воларевић, голманНиколаВасиље
вић,БојанДавогић,ДејанЂурђевић
Александар Трубић,Огњен Турудић
ипосебноталентованиСлавкоВуко
тић.
– Рад са децом подразумева

посебна правила јер они у најрани
јем узрасту, док још нису „затегли“

мишићну масу, када су довољно
„лагани“ипокретљивимогуданауче
основнетехникефудбала.Тојеосе
тљивмоменат у развоју играчаи ја
нисам био присталица форсирања
физичке снаге, већнајпреосновних
техничкихелемената.Свакимојтре
нинг,чакионајкондициони,биојеса
лоптом. Сматрам да сам био ства
ралациграча,учитељанекаријери
ста.Дошлисуидобрирезултатишто
потврђујупехариумојојвитрини.То
јебионајпријатнијидеомојетренер
скекаријере,тврдитренерБудишић.
Изздравственихинекихдругихраз
лога,после2013.годинерелаксирао
јерадниритам,постепенонапушта
јућирадсаклинцима.

Попу лар ни Буди (фото гра фи сан у ско ку са још два игра ча)
био је тема мно гих чла на ка холанд ске спорт ске штам пе,
De Stem Bre da, Foto Dick de Boer (При ват на архи ва)

Поу зда ни халф у дре су Пар ти за на 
(При ват на архи ва)
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стаменог одбрамбеног играча почи
ње давних шездесетих година на
београдском Дорћолу где је покрај
Калемегдана на Дунаву егзистирао
тада чувени београдски Раднички у
чијим редовима су стасавалимноги
значајни играчи југословенскогфуд
бала. Пошто је са једним од друга
ра отишао на оближње игралиште
позванјеупионирскисаставРаднич
ког, где је 1961. године постао први
пионировогклуба.Већнареднегоди
непостајечланпионирскеселекције
репрезентацијеСрбијеукојојсутада
играли голман Мутибарић, Холцер,
ТрифкеМихајловић,Карасиимноги
касније славнииграчи.Након једног
турнира републичких репрезентаци
ја у Никшићу августа 1962. године,
где је после једне утакмице остао
безопремеи„добро“покисао,Нико
ла Будишић озбиљно се разболео,
добившигрозницуивисокутемпера

туру.Приликомизненадногснимања
плућакаснијемујеоткривенпочетак
туберкулозе.Фудбалмујебиострого
забрањеничетиримесецапровеоје
уболници.
– Премафудбалу сам имао неиз

мерну и безграничнуљубав и узне
миравала ме је и сама помисао да
морам престати да играм. Чим сам
завршио лечење окренуо сам се
фудбалу,најпреушколинаодмори
мапослекојихсампресвлачиомокре
мајице.Мајкаиотацсусетомепро
тивили. Говорили су „НемојНикола,
немој молим те... да ти се нешто
врати“. Мој одговор је био„ Мама и
тата,јавасобожавам,алијаумирем
зафудбалом“. Наставио сам игру у
школи све док 1965. године нисам
отишаода гледам тренингПартиза
на. Кад тамо, сачека ме тренер из
пионирске репрезентације Миомир
Нинковић чикаШмити пита ме „Па

„Е мој Будо, да су она вре ме на сада,
ми бисмо били мили о не ри!“
Природа и начинфудбалске игре,

новациуопштеатмосфераизседам
десетихгодинапрошлогвекапомно
гочемусунеупоредивисаданашњим
условима.
–Многотогасепроменило.Многи

ће се сложити самномда се некад
играо лепши и квалитетнији фуд
бал.Незатоштосам ја тадаиграо,
већкадпогледамосадашњеутакми
це,видимодајезаистатако.Играло
сенекаднарезултаталииналепо
ту фудбалске игре. Стварали су се
квалитетни и атрактивни играчи. Ја
самгледаодакаоштоперодмахгур
немлопту напред, да се тамо изву

чевезниилипредњииграч,прихвати
лоптуиетошансезагол.Данасеки
печестовраћајулоптууназад,беже
одлопте.Тунемалепоте.Евоживог
примера  мени везни халф Бора
Ђорђевићкаже„Будо,самотимени
гурнилопту“.Варампротивникатако
што гледам у једну а шаљем лопту
на другу страну. Бора нападне два
играча, једном од њих гурне лопту
крозногеипребацинепредБјекови
ћуаовајјевећуголшанси.Сасамо
тридобрапотеза.Оплаћањуиграча
данепричам,јерсутадашњецифре
биле смешне у односу на данашње
милијардеуфудбалу.Примераради,

мој уговор у Холандији за две годи
невредеоје120.000маракааданас
играч толико заради за свега неко
ликомесеци.Некочакимесечно.У
Партизану сам имао годишњи уго
ворнамилионнекадашњихдинара,
што би било можда око 1000 евра.
За пет година зарадиш 5000 сада
шњихевра.Кадасамсе2009. годи
неуХоландијивидеосачувенимВан
ХанегемомиЈаномПетерсом,нека
дашњимхоландскимрепрезентатив
цима,онисумирекли„ЕмојБудо,да
суонавременасада,мибисмобили
милионери!“, сећа се Никола Буди
шић.

У Холан ди ји сам мно го 
нау чио и надо гра дио сам 
сво ју игру. Тамо се сва ки 
играч мно го кре ће, нема 

ста ја ња у месту и држа ња 
само свог дела тере на. 

Игра ли смо вели ке утак
ми це са нај бо љим 

холанд ским еки па ма а ја 
сам у мно ги ма био нај бо

љи поје ди нац у еки пи. 
Сећам се гола Феј нор ду у 
послед њем мину ту утак

ми це. И поред пону де 
слав ног Ајак са из 1977. 
годи не одлу чио сам да 

оста нем у Бре ди

У дома ћим спорт ским листо ви ма пред ста вљан је као опа сност за про тив нич ке цен тар фо ре (При ват на архи ва)
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Николагдесити,гдесекријеш?“Ја
муобјаснимситуацијуаонмеухвати
заруку,одведеуклупскеканцелари
јеијасанепунихдвадесетакгодина
потпишемуговорзаомладинцеПар
тизана,кажепопуларниБудакојисе
упркостешкојболестидомогаодре
савољеногклуба,укомећеоставити
значајаниграчкитраг.Неуморнидво
годишњи, како Никола каже „лудач
ки“ рад, довео га је до првог тима
београдских црно – белих. Играо је
на позицији левог халфа у пару са
Благојем Пауновићем, репрезента
тивцем Југославије и везњацима
БоромЂорђевићемиВладомПетро
вићем. На омладинском Првенству
Европе у Измиру где је Југославији
за мало у финалу против Енглеза
измакла титула, Будишић је прогла
шен занајбољегмладогцентархал
фанаконтиненту.Његовоиме„лан
сирано“ је у фудбалском свету и
уследилесупонудесплитскогХајду
каимостарскогВележа.Ипак,прво
лигашки деби забележен је у црно
белом дресу 1967. године против
скопског Вардара. Никола Будишић
јебиодеогенерацијечувенихБобе
кових „беба“. Моца Вукотић, Влада
Петровић, Милош Видовић, касније
иПреказирадилисуподтренерском
палицомједногоднајбољихјугосло
венскихиграчасвихвремена Стје
панаБобека.Непредвидивиилуцид
ниМоцасвакакојебиоперјаницаове
генерације.УпрвомтимуПартизана
усталиосејерјеигромслучајаушао
усаставкојијеимаоодличноиздање
против сарајевског „Жеље“. Пошто
је „опасног“ Ивицу Осима „ставио у
џеп“,Бобекистручништабдивилису
сењеговомиздањуиБудаод1968.
године постаје незамењиви Парти
занов „специјалиста“ за центарфо
ре.Нијеимдаода„дишу“упростору
испредсвогголмана.
–МирославБошковићГалеб,играч

који је из Хајдука прешао у Парти
занједномприликомјерекао„Ради
је волим да ме чува Пауновић него
Будишић. Будишић је досадан, ска
че,снажанјеауједнојешмекер–не
реагује а држи ме близу. Нити могу
дасеокренем,нитидамупобегнем,
немогуништа“,присећасенашсаго
ворник.
КаријераНиколеБудишићаувре

ме тренера Гојка Зеца и Кирила
Симоновскогбилајеупаду,башкао
и резултати Партизана. Као игра
ча сезонеГојкоЗецпослао га је на
клупу а односимеђуњима били су
далеко од добрих. Дешавало се да
не игра по неколико месеци. Тек
када је нестварном игром уштопао
чувеног „сплитског Пелеа“ Петра
Надовезу нови тренер Симоновски
увидеојеНиколинеквалитете.Нико
ласматрадајепоред348утакмица
одигранихзаПартизан,захваљујућу
неразумевању тренера изгубио бар
још150мечевауцрнобеломдресу.
УспешнеигренаставиојекодВели

бораВасовићаиМиркаДамјановића
даби1974.годинекренуопутАтине
ипостаочланПанатинаикоса,клуба
којијепреузеоСтјепанБобек.После
одличног старта уследила је тешка
повреда колена која је неадекватно
лечена,такода јеНиколинакарије
рапоноводоведенаупитање.Вра
тиосеуБеоградинаставиотренин
гесаПартизаном.Одбиојеозбиљне
понудеДинамаизЗагребатадашњег
моћногпрволигашаизБора.Уновом
окушају среће у иностранству усле
дићеодлазакуфудбалскиклубНАК
изБреде, 1975. године. Зна сешта
у европском фудбалу представља
холандски фудбал и клубови као
штосуАјакс,ПСВ,Фејнордидруги.
Комбинација дисциплине, упорно
стиисавршенетехникеоплеменила
је знање југословенскогштопера. У
спортским листовима и извешта
јима са утакмица популарни Буди,
како су га звали Холанђани, био је
честатемаидобијаојеодличнеоце
не. Југословенски спортски нови
нари такође су писали о успешној
каријериискусногцентархалфа.Тих
седамдесетих година клуб у жуто 
црнимдресовимабележио једобре
резултате.
– Одлазак у Холандију у почетку

ништанијеобећавао.Чакштавише,
дочекан сам са извесном скепсом
којајепостојалапремановим,њима
недовољно познатим играчима.
Мораосамдаседоказујемивећна
првомтренингупоказаосамчврсти
ну, завидно знањеи технику.Кад је
најјаче првенство Холандије поче
ло,постаосамстандарданиграчиу
нареднечетиригодинебићуједанод
најбољих центархалфова у холанд
ском фудбалу. У НАКу из Бреде
биосамнајбољистранац.Такосам
оцењиван током 1975 и 1976. годи
не.Овдеседесио „цвет“мојекари
јереибиосамуприлицидапотпи
шемдвауговора.Многосамнаучио
инадоградиосамсвојуигру.Тамосе
свакииграчмногокреће,немастаја
њауместуидржањасамосвогдела
терена.Игралисмовеликеутакмице
санајбољимхоландскимекипамаа
јасамумногимабионајбољипоје
динац у екипи. Сећам се гола Феј
норду у последњем минуту утакми
це. И поред понуде славног Ајакса
из1977.годинеодлучиосамдаоста
нем у Бреди. Касније, 1979. године
прешао сам у белгијски Беринген
дабипослеједненезгоднеповреде
мишићадвегодинекаснијезавршио
активно бављење фудбалом, каже
Никола Будишић, који ће десетак
годинаодсвојихиграчкихданастећи
диплому дипломираног фудбалског
тренера.
УХоландијијерадиокаоасистент

а водио је друголигашки ФК „Дор
дрехт“. У сезони 19901991. године
радио је са јуниорима Фејнорда са
којимајепостаорегионалнипрвак.

Дејан Мостар лић

Увр штен је у ред нај у спе
шни јих стра на ца у овој 

фуд бал ски земљи бога те 
фуд бал ске тра ди ци је. 

„Кројф је био паме тан и 
увек се повла чио назад, 
да би послао Нескен са 

напред, али сам није хтео 
да уђе у дуел са Буди ши
ћем“, сто ји у обра зло же

њу овог при зна ња уз кон
ста та ци ју да је Буда 

„осва јао сва чи је срце“

Пошто је са јед ним од 
дру га ра оти шао на обли
жње игра ли ште позван је 
у пио нир ски састав Рад

нич ког, где је 1961. годи не 
постао први пио нир овог 
клу ба. Већ наред не годи
не поста је члан пио нир

ске селек ци је репре зен та
ци је Срби је у којој су тада 

игра ли гол ман Мути ба
рић, Хол цер, Триф ке 
Михај ло вић, Кара си и 
мно ги касни је слав ни 

игра чи

Мла ди „Ајак сов ци“ који су 
од Нико ле нау чи ли прве 

фуд бал ске и тех нич ке 
фине се убр зо су заку ца ли 
на вра та омла дин ских и 

сени ор ских тимо ва. Мно ги 
од њих и данас игра ју 
зајед но. Међу њима су 
тада шњи митро вач ки 

клин ци Нико ла Дра га но
вић, Огњен Цицва рић, 
Нико ла Мар ти но вић, 

Лазар Ћирић, бра ћа Вола
ре вић, гол ман Нико ла 

Васи ље вић, Бојан Даво
гић, Дејан Ђур ђе вић Алек

сан дар Тру бић, Огњен 
Туру дић и посеб но тален
то ва ни Слав ко Вуко тић.
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Оде ти ту ла?
Има једна земља на брдовитом

Балкануукојојсучудамогућа.
Србија, или Србистан, или

Апсурдистан, како је ковећ зове, тај
мали рај на кугли земаљској, дом је
једнеоднајчуднијихфудбалскихлига.
Овде се испуњавају жеље и руше

сеснови.Мађионичариуфенсиоде
лима једнимпотезомгумицеустању
судабришу,папоновопишуправила
фудбалске игре и такмичења, док
читавсветпосматратриковеуневе
рици.
Овде је резултат у другом плану.

Нијебитнокакоћешзавршитисезону,
већ гдећешпочети следећу.Инема
везедалииграшутрећојиличетвр
тој лиги, боговске силе које пролазе
крозрукетихилузиониста,могудате
пошаљу у прву лигу док си пуцнуо
прстима. Та магија зове се илузија.
Илифузија.Јебемлига.
Још једна створења која поседују

моћ,носежуто–црнедресове,често
се дају приметити како трчкарају
пољемсапиштаљкомуустима.Ове
симпатичнечикицеимајудругуврсту
магије. Могу да начине да играч
нестане.Даганеманатерену.Често
за тај трик користе некакве картоне

жутеицрвенебоје.Могуидаизми
сле нешто што се зове пенал. Или
пак, да нас увере да та ствар не
постоји.
Много су занимљиве те шарене

појаве које се често у нижимлигама
могу приметити и на местима која
нисуњихово природно станиште – у
кукурузу.Ониигнорантикојинеразу
меју лепоту њиховог стваралаштва
понекадумејудаихзакључајуусвла
чионице,мислећиваљдадаћенатај
начинпроменитибожијувољу.Леген
дакажедасунекииуспели.
Највећи противник ових анђела

чувара је озлоглашениВАР. Кажуда
јетајзликовацзаузеочитавсветида
мујеосталојошдапокориовајмали
кутак,нашепарчераја.Заправо,онје
већту,алисеилузионистиианђели
чувари труде из петних жила да се
његовоприсуствонеприметиидане
узнемирававасколикурајудокужива
улепотифудбала.Афудбалје,исти
на,уСрбијипрелеп.
Требаодатипризнањетимборцима

за слободу, јер су успели да у ова
туробнавременаствореједнуоднај
чуднијих лига на свету у којој је све
могуће. Кажите ви мени, где то још

има да две екипе доминирају већ
деценијамаиданикодругинеможе
даимприсмрди?Гдеимадатимкоји
освојититулуимасамоједанпоразу
токуцелесезоне?Или,гдетоимада
другопласирана екипа такође има
самоједанпораз?Накрају,гдетоима
да трећи на табели има 40 бодова
мањеодпрведвеекипе?Кажемја–
нигде. Осим у Србији. Треба чувати
ове тековине и оставити их млађим
поколењима.

Елем, у овом чудесном свету
десио се један немили догађај.
Партизан,једнаодтедвелеген

дарне екипе које пишу историју срп
ског и светског фудбала, кикснуо је
већудругомколуиодиграонереше
ноуНишу.Дасеоводесилобилогде
другде у свету, рекли би, шта има
везе,сезонаједуга,лоптајеокругла
итд. Међутим, овде су се упалиле
неке лампице. Црвена звезда, она
друга поменута екипа и љути ривал
Партизана,уовомевидивеликушан
су да освоји титулу. У мртвој трци
измеђувечитих,свакибод јеважан.
Тако би питање првака могло бити
одлученовећујулу.Јер,свејемогуће
убајциукојојживимо.

ФК „ИНЂИ ЈА“ 

Реми у дру гој
при прем ној утак ми ци

ФК „Инђи ја“:до60′:Рнић,Ђур
ковић,Рађен, Јовановић,Србија
нац, Ђокић, Ризнић, М. Стојано
вић,Недељковић,Алексић,Ракић.
Од 60′: Чупић,Ђуричковић, Бојо
вић, Ђоковић, Вуковић, Јањић,
Десанчић,Гајиловић,Радосавље
вић, Ђурић и Вукчевић. Тренер:
ЈованГолић.
Фудбалери„Инђије“одигралису

другуприпремнуутакмицунаЗла
тибору,гдесеприпремајузапред
стојећусезонууПрвојлигиСрби
је.„Зеленобели“суупрвојпри
премној утакмици савладали ФК
„Рудар“ из Пљевља, а у другој
утакмицикојајеодигранаусреду,
13. јула, нерешено против екипе
„Затибор“ из Чајетине. „Зелено 
бели“ су повели голомНедељко
вићау26.минутумеча,анаисте
ку50.минутаизједначиојеЧумић
законачних1:1.
Тренер „Инђије“ Јован Голић

истакао је да је утакмица била

изузетно тешка поготово јер је
одигранаповеоматопломвреме
ну.
–Трдулисмоседаодиграмоу

високомритму,какојетобилопре
два дана на утакмици са „Руда
ром“,алијенакрајубилонереше
но иако смо имали много шанси
током целе утакмице, рекао је
Голићидодао:
– „Златибор“ је изједначио из

полушансе, али морамо бити
задовољни јер после шест дана
боравканаЗлатиборувећсеосе
ћауморкодиграча.Ипаксмоми,
накрају,билитикојисмосепита
линатеренуитокомцелеутакми
цедиктиралиначинигре.
Тренер„зеленобелих“напоми

њедајенаконовеутакмицеоста
ло још два дана до повратка у
Инђијутедаћедотадаодиграти
још две припремне утакмице, са
„Графичарем“и„Радом“.

М. Ђ.

ФК „Зла ти бор“ Чаје ти на – ФК „Инђи ја“
1: 1 (0: 1)

СПОРТ СКИ РИБО ЛОВ
Тре ће место
за инђиј ског
рибо лов ца 
Накондва отпецана кола на језеруЋелије код

КрушевцаидваколанаканалууЦрвенки,Коста
АнтонићизекипеУдружењаспортскихриболоваца
„Барица“изИнђијеосвојиојетрећеместоистекао
статус репрезентативца. Како су истакли пред
ставници тог удружења, после завршеног држав
ног првенства екипа почињу са припремама за
одлазакнаСветскопрвенствоуСловенијугдеће
Коста бранити боје Србије испред Удружења
спортскихриболоваца„Барица“. М. Ђ.
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Име руже
Волим Умберта Ека. Туњегову

ерудицију и „професорску“
књижевност. А „Име руже“ је

првоштосам,двано,давно,прочи
тала.Инезнамштамејетачнопод
сетилонатајпредивнироман.Гдеје
такопчакојасеактивиралаизашто
баш сада?Нећу ни покушавати да
овај вишеслојни роман преприча
вам.Само једандетаљ:смех!Наи
ме, „Име руже“ је писан у форми
детективскогрома,осеријиубиста
ва у бенедиктанском манастиру у
Италији. И један монах, као неки
средњевековни Шерлок Холмс, се
нашао у вртлогу, наизглед непове
занихзлочина.Атајмонах,Вилијам
од Баскервила (да ли је то случај
ност?), необично образован и нео
бичноморалан,осуђенједаоткрије
убицу.Иштојемождајошважније,
мотив.
Итако,идерадња,гинуопатикао

мувеодрукенепознатогпочиниоца,
долазиинквизиција, чудаипокоре,
а овај Вилијам, полако, полако,
долазидорешења.Решењеје,када
се сведе на просто, настојање
управникаманастира идругих ути
цајнихмонаха да се по сваку цену
онемогући обичним члановима
монашкогбратствададођудодру
гог дела Аристотелеове „Поетике“,
(закојуиначенепостоједоказида
јепостојала,алитојеЕковафикци
јанакојуимаправо)укојојсеафир
мативно говори о смеху, односно
хумору.Тадасусекњигеручнопре
писивале,аписменисубилиједино
свештенициимонаси,краљевитуи
тамо. И било је важно да књига о
смехунепаднеупогрешнеруке.
И зато гомила убистава. Јер, ако

би се људи смејали, како и којим
страхомбиихмогаодржатиупокор
ности?Ааконемастраха,пуцацео
систем.Аакопукнесистем,пуцајуи
манастири, а посебно свештенство
којенастрахуодбогаибожјеггнева
држи верни народ у покорности. А
ако верни народ не буде покоран,
онда ни краљевима не може бити
добро.Дакле,многонезгоднаситуа
ција.Такода,смехтребазабранити,
учинити га ђавољом работом, про
тератига.Нарочитоонајправи,онај
којипотичеизрадостиживота.Јер,
нијеистокадтезасмејавају„Мијаи

Чкаља“ или већ неко ко би био
данашњи пандам некадашњим
комичарима, или кад се смејеш од
срца.Свогсрца.Затошто једиван
дан,штотиједетедоброиздраво,
што те жена воли, зато што имаш
правепријетеље,илиинспиративне
непријатеље,затоштосиуБечуна
концертуРолингстонсаилизатошто
тисеједноставнотакохоће.Штоси
жив.

Имамолимиправонатурадост,
радостштосможиви?Коликосмоу
стањудаприхватимодаживотпро
лази били ми намргођени или
насмејани? Били забринути или
безбрижни? Колико пута вам се
десилодаутренуциманекевелике
радостипомислите:„Овонећебити
добро, много се радујем, не знам

штамије,послеовогаморадаћесе
нешто лоше десити“? Ми просто,
чини ми се, имамо страх од радо
сти.Каода јерадостосећање које
намнеприпада.Смехнамсесводи
нареакцијунаглупе,илимањеглу
пе,свеједно,вицеве.Аињихјесве
мање.Оправом,катарзичномхумо
рудаинеговорим.Он јепротеран
одавно. Сви смо мртви озбиљни,
забринути, намргођени. У ишчеки
вању следеће катаклизме. Шта ће
бити следеће? Опет корона, један
добарпожар (садсупоплавемало
вероватне),државниударилинеко
малобомбардовање?Огладинећу,
она нам не гине. И смрзавање,
полако, на рате. Само да дође
децембар.Беспарица?Тауњојсмо
стално. Дакле, имамо безброј раз
лога да будемо забринути, безброј
разлогазастрах.Само једандасе
смејемо. Живи смо. А тај разлог
надилазисвеостале.Инашемале
животе ћемо решити, сигурно, а о
туђимвеликимживотимастварноне
бисмотребалидабринемо.Утуђим
великимживотима има вишерадо
стинегоштосесмепоказати.Није
лепо бити велики и бити насмејан.
Тонекеконеидеједносдругим.Ти
великисуувекнамргођени, камене
фаце, брину ... Па онда и ми, по
угледунањих,постајемоистотако
залеђени. Као роботи. Али, није
довољноштосмороботи,требада
будемоуплашенироботи.Ондасмо
прави.Башкакотреба,ембезидеј
ни,емуплашени.Игледамоуједну
тачку.Горе.Тамојерешењезанаше
јаднесудбине.

Ада мало узмемо судбину усвоје руке? Да покушамо?
Малодаолакшамосебивре

ме које проводимо у овој „долини
суза“? Да се радујемо, смејемо?
Чему?Започетак,мождатомешто
насјебашбрига.Штојелето,школ
ски распуст, што не морамо да
мислимоорачунимазаструју,гас...
Да, метар дрва јесте сто евра. Да,
неће бити гаса. Да, можда неће
бити ни струје. Али, данас то није
тема. Данас, у овом једином јулу
2022.годинекојићемоикадаживе
ти,мисмемодабудемомалорадо
сни.Допуститесебирадост.Исмех.
Животјелеп.

Има мо ли ми пра во на ту 
радост, радост што смо 

живи? Коли ко смо у ста њу 
да при хва ти мо да живот 
про ла зи били ми намр го

ђе ни или насме ја ни? Били 
забри ну ти или без бри жни? 
Коли ко пута вам се деси ло 
да у тре ну ци ма неке вели

ке радо сти поми сли те: 
„Ово неће бити добро, 

мно го се раду јем, мора да 
ће се нешто лоше деси ти“? 

Ми про сто, чини ми се, 
има мо страх од радо сти. 
Као да је радост осе ћа ње 

које нам не при па да. А 
смех нам се сво ди на реак

ци ју на глу пе, или мање 
глу пе, све јед но, вице ве. А 
и њих је све мање. О пра
вом, катар зич ном хумо ру 

да и не гово рим



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.


