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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

@ivot na +40



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.

ЖЕН СКИ РУКО МЕТ НИ КЛУБ „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР“ ИЗ ИНЂИ ЈЕ

Поче ле при пре ме

Ми смо једи ни клуб из Срби је, и у мушкој и у жен ској кон ку рен ци ји, који игра 
ква ли фи ка ци је за Лигу Евро пе, због чега има мо оба ве зу да се пред ста ви мо у што 
бољем све тлу и да дамо све од себе, каже тре нер „Желе зни ча ра“ и дода је да је од 
12 про тив ни ка, чак девет игра ло Лигу шам пи о на, што гово ри о ква ли те ту и тежи ни 
ква ли фи ка ци ја које им пред сто је

Тести ра њем на тере ну 
поред спорт ске хале у Инђи-
ји у четвр так, 21. јула, поче ле 
су при пре ме Жен ског руко-
мет ног клу ба „Желе зни чар“ 
пред пред сто је ћу супер ли-
га шку сезо ну. Поред добро 
позна тих лица, виђе на су и 
два нова, Ната ша Ловрић и 
Уна Обре но вић, које су се 
недав но при дру жи ле шам-
пи он ка ма из Инђи је.

– Дра го ми је што сам 
поста ла члан ове еки пе која 
је про шле сезо не пока за ла 
неве ро ва тан карак тер на 
тере ну. Вео ма ми је дра го 
што имам при ли ку да будем 
део овог тима и надам се 
да ћу се брзо укло пи ти, 
иста кла је Уна Обре но вић, 
нова игра чи ца у редо ви ма 
„Жеље“.

Пред инђиј ским руко ме-
та ши ца ма су вели ки иза зо-
ви али и напор ни тре нин-
зи. Како је иста као тре нер 
Вла да Шими чић десет дана 
про ве шће на Зла та ру а 
након поврат ка у Инђи ју, 03. 
авгу ста, сле де и кон трол не 
утак ми це. 12. авгу ста сна ге 
ће одме ри ти са „Кикин дом“, 
13. авгу ста са ново сад ском 
„Вој во ди ном“, а 20. авгу ста 
руко ме та ши це „Желе зни ча-

ра“ путу ју у Под го ри цу где 
ће са ЖРК „Будућ ност“, бив-
шим прва ком Евро пе оди-
гра ти при ја тељ ски сусрет.

– У Под го ри ци ће бити 
оди гра не две утак ми це, јед-
ну ће игра ти прва а дру гу, 
дру га наша еки па. Поред 
ових, 25. и 26. авгу ста оди-
гра ће мо и утак ми це са две 
мађар ске еки пе, „Кишвар-
да“ и „Орош ха зом“, рекао 
је Вла да Шими чић, тре нер 
ЖРК „Желе зни чар“ Инђи ја 
и додао да већ 3. сеп тем бра 
почи ње Супер куп.

Шим чић каже да ће у 
окви ру Куп-а усле ди ти бит-

ка за први сле де ћи тро феј, 
а већ 11. сеп тем бра почи-
ње нова сезо на у супер ли-
га шком так ми че њу, Аркус 
лиги за руко ме та ши це. Пред 
инђиј ским руко ме та ши ца ма 
је и нов, исто риј ски иза зов. 
Руко ме та ши це „Желе зни ча-
ра“, као шам пи он ке Срби-
је, игра ју ква ли фи ка ци је за 
Лигу Евро пе. Први про тив-
ник биће им хрват ска еки-
па „Дал ма тин ке“ из Пло-
ча. Прва утак ми ца игра се 
8/9. Окто бра у Пло ча ма, а 
реванш у Инђи ји 15/16. окто-
бра.

– Ми смо једи ни клуб из 

Срби је, и у мушкој и у жен-
ској кон ку рен ци ји, који игра 
ква ли фи ка ци је за Лигу 
Евро пе, због чега има мо 
оба ве зу да се пред ста ви мо 
у што бољем све тлу и да 
дамо све од себе- каже тре-
нер „Желе зни ча ра“ и дода је 
да је од 12 про тив ни ка, чак 
девет игра ло Лигу шам пи о-
на, што гово ри о ква ли те ту и 
тежи ни ква ли фи ка ци ја које 
им пред сто је.

– Прву утак ми цу у ква ли-
фи ка ци ја ма игра ће мо про-
тив „Дал ма тин ки“ из Пло ча 
и могу рећи да је реч о вео-
ма ква ли тет ној, мла дој еки-
пи попут наше. Сигур но нас 
чека јако тешко так ми че ње 
али ја веру јем у сво ју еки пу 
од које, као и увек, оче ку јем 
да ће дати свој мак си мум. 
Заи ста се надам и веру-
јем у про лаз даље, иста као 
је Вла да Шими чић, тре нер 
ЖРК „Желе зни чар“ Инђи ја.

ЖРК „Желе зни чар“ из 
Инђи је осва јач је титу ле 
шам пи о на Срби је што пред-
ста вља исто риј ски успех 
инђиј ског клуп ског спор-
та. Тако ђе, ово је први пут 
у исто ри ји гра да да јед на 
клуп ска еки па игра међу на-
род но так ми че ње. М. Ђ.

Поче ле при пре ме ЖРК „Желе зни чар“

Нове играчице: Уна Обреновић и Наташа Ловрић
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Кућа не баш
обил ног осве тље ња 

На при ме ру запад них зема ља, 
понај ви ше Немач ке и САД, 
може се очи то ва ти директ на и 

рела тив но брза после ди ца поли тич ке 
кон тро ле над меди ји ма. Јед но стра но 
инфор ми са ни гра ђа ни узе ли су здра
во за гото во ста во ве сво јих вла да о 
руској опа сно сти, допу сти ли да их 
нео д го вор ни и непро ми шље ни поли
ти ча ри дове ду у вео ма тешку еко ном
ску ситу а ци ју, уз то вео ма опа сну по 
опста нак циви ли за ци је. Сада пла ћа ју 
сво ју неко рект ност и наив ност.

Са малом задр шком, и поли тич ки 
шефо ви пла ћа ју обма њи ва ње гра ђа
на, еуфе ми стич ки име но ва но хомо ге
ни за ци јом дру штва, у супрот ста вља
њу руској агре си ји: неза до вољ ство 
гра ђа на што им је намет ну то да иде о
ло ги ју русо фо би је пла те падом стан
дар да и ква ли те та живо та неми нов но 
води сме ни недо ра слих и непро ми
шље них руко вод ста ва.

Некри тич ност меди ја, негде брже 
негде спо ри је, ства ра некри тич ност 
гра ђа на пре ма поли тич ким ели та ма и 
омо гу ћа ва им да буду осло бо ђе не од 
оба ве зе да посту па ју про ми шље но. 
Некри тич ност меди ја омо гу ћа ва пар
ти ја ма да меди о кри те те про мо ви шу у 
пре ми је ре и мини стре, уз то неис ку
сне и ни у чему про ве ре не осим у 
апла у ди ра њу, па и пот пу но нео ба ве
ште не о обла сти којом упра вља ју.

Хисте рич ни зах те ви пра ће ни озбиљ
ним прет ња ма да и Срби ја пот пу но 
затво ри пут инфор ма ци ја ма са фамо
зне „дру ге стра не”, пред којом се 
Запад не демо кра ти је декла ра тив но 
кла ња ју, моти ви са ни су не само потре
бом русо фо би је да буде нео ме ђе на и 
пот пу на већ и бри гом што у виду 
Срби је посто ји све док о исти ни са два 
лица.

Карак тер Запад не помо ћи Укра ји ни 
– све о бу хват не анти ру ске санк ци је 
без изу зи ма ња спор та и кул ту ре, нео
се тљи вост при гура њу Укра ји на ца у 
поги бељ, довла че ње опа сног оруж ја и 
гоми ла ња тру па надо мак Руси је – 
потвр ђу је чак и за оне који нису веро
ва ли да су Руси нате ра ни на вој ну 
интер вен ци ју. Нена род на и наци о на
ли стич ка при ро да укра јин ске вла сти 

ука зу је, за мно ге међу нама накнад но, 
у шта би се пре тво ри ла укра јин ска 
држа ва наста ла, вели ком мером на 
ште ту сусе да, упра во заслу гом Руси је, 
и какав би мон струм од држа ве, мимо 
воље њеног див ног сло бо дар ског и 
кул ту ром пре бо га тог наро да, настао 
на гра ни ци нукле ар не веле си ле.

Укра јин ска беба фаши зма Запа ду 
се чини ла сим па тич ном, као и сва ка 
беба. Међу тим, ако је беба у поро ди
ци, а Руси и Укра јин ци су исто риј ски 
поро ди ца, све друк чи је изгле да.

Срп ски меди ји, изу зев јав ног сер ви
са, посу ста ле „нај ста ри је нови не” и 
неве ли ког бро ја урав но те же них сај то

ва, свр ста ли су се на два табло ид на 
кри ла: јед ном кри лу је изда ја све што 
није власт, а за дру го је наци о на ли зам 
и при ми ти ви зам све што није про за
пад но.

Ни јед но од тих кри ла нипо што неће 
при зна ти сво ју табло ид ност, али их 
оба изда ју искљу чи вост, јед но стра
ност и непри зна ва ње да ишта од 
исти не посто ји на про сто ру  изме ђу 
њих.

Уки да ње медиј ске сло бо де на Запа
ду, одно сно уки да ње кри тич ког 

мишље ња у корист јед но стра ног и 
осу ђу ју ћег, већ кошта гра ђа не Запа да. 
Срби ја је у ново јој исто ри ји иску си ла 
како се ску по пла ћа уки да ње медиј
ских сло бо да од вре ме на Бро за пре ко 
вре ме на Мило ше ви ћа до вре ме на 
ДОС – а. Воји слав Кошту ни ца је, ма 
коли ко поку ша ва ли да га угра ди мо у 
вице ве о неспо соб но сти, први допу
стио да га сви нео ме та но „ана ли зи ра
ју”. Вучић допу шта слич но, али пома
ло и узвра ћа. Пома ло пре ћу ти, што 
опо зи ци ја тума чи да оста вља табло
ид ном кри лу, декла ри са ном као патри
от ско, да га бра ни добро вољ но.

Вели ко је пита ње, можда пита ње од 
мили он швај цар ских фра на ка, ко му 
нано си више ште те: „патри от ско” или 
„издај нич ко” кри ло. Има нас који не 
бисмо сме ли да се кла ди мо.

Наја ва да ће руски РТ (Rus sia 
Today, Рос си́я сего́дня, Руси ја 
данас) покре ну ти редак ци ју у 

Срби ји иза зва ла је неве ро ват ну гала
му на Запа ду, а још већу на јед ном од 
табло ид них кри ла срп ских меди ја, на 
оном кри лу које изнад све га држи до 
сло бо де инфор ми са ња. Зва нич ни ци 
ЕУ пожу ри ли су да обја сне Срби ји да 
је РТ део руске рат не про па ганд не 
маши не ри је, и да би сто га Срби ја тре
ба ло да се уздр жи од интен зи ви ра ња 
одно са са Руси јом, а ови са наше 
стра не кажу да је РТ у Срби ји пот пу но 
непо треб на, јер су и срп ски меди ји 
исто што и РТ.

Инфор ми са ње у Срби ји дале ко је од 
иде а ла одго вор не сло бо де, али ко год 
обја ви да у Срби ји вла да медиј ска 
цен зу ра, да је цело срп ско инфор ми
са ње исто што и руска РТ, он је самом 
том обја вом деман то вао сво ју тврд њу. 
Да, у Срби ји сва ка ко има медиј ског 
мра ка и медиј ског бла та, има их у сва
кој редак ци ји која је уга си ла све тло 
поште ња у изве шта ва њу. Ауто цен зу ре 
има несум њи во, јер она је мла ђа 
сестра мра ка и бла та, али цен зу ра је 
ипак нешто дру го.

Евен ту ал на дозво ла за руску редак
ци ју РТ – а, која је затра же на десет 
годи на пре изби ја ња рата у Укра ји ни, 
била би само један про зор више у 
кући не баш обил ног осве тље ња.
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Инфор ми са ње у Срби ји 
дале ко је од иде а ла одго
вор не сло бо де, али ко 
год обја ви да у Срби ји 
вла да медиј ска цен зу ра, 
да је цело срп ско инфор
ми са ње исто што и руска 
РТ, он је самом том обја
вом деман то вао сво ју 
тврд њу. Да, у Срби ји сва
ка ко има медиј ског мра ка 
и медиј ског бла та, има 
несум њи во и ауто цен зу
ре  мла ђа сестра мра ка и 
бла та, али цен зу ра је 
ипак нешто дру го

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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НАСТА ВАК САРАД ЊЕ РУМЕ И БЕР ЗЕН БРИ КА
Посе та Руми и при јем у Град ској кући

Од 2015. годи не тра је сарад
ња немач ког гра да Бер зен бри
ка и Руме која је успо ста вље на 
посред ством Удру же ња „Гра ди мо 
мосто ве“, а која је под ра зу ме ва ла 
раз ме не посе та мла дих ова два 
гра да. Ова сарад ња је подиг ну та 
на виши ниво 2017. годи не када је 
пот пи са на и Пове ља о бар ти мље
њу. Мла ди из Бер зен бри ка су, 
после пау зе иза зва не ковид пан
де ми јом, били поно во гости сво
јих рум ских вршња ка и бора ви ли 
су у Руми до 21. јула. То је била 

при ли ка да се нови гости упо зна ју 
са гра дом и око ли ном, кул ту ром и 
тури стич ким потен ци ја ли ма, а за 
госте из Бер зен бри ка је 19. јула 
пред сед ни ца Општи не Алек сан
дра Ћирић орга ни зо ва ла и при јем 
у Град ској кући. Поред раз го во ра 
то је била и при ли ка да дома ћи ни 
и гости раз ме не при год не покло
не, као знак сећа ња на ову посе
ту. У авгу сту ће се орга ни зо ва ти и 
узврат на посе та, када ће мла ди 
Румља ни посе ти ти сво је вршња
ке у Бер зен бри ку. С. Џ. При јем у Град ској кући мла дих из Бер зен бри ка

Изве штај о извр ше њу општин ског 
буџе та за првих шест месе ци ове годи
не раз ма тран је на сед ни ци Општин ског 
већа Рума која је одр жа на 22. јула.

Под се ти мо, укуп ни при хо ди и при ма
ња и рас хо ди и изда ци ово го ди шњег 
буџе та су пла ни ра на на 2,96 мили јар
ди дина ра, док је реа ли за ци ја пла на до 
30. јуна изно си ла 1,5 мили јар ди дина ра. 
То зна чи да је план реа ли зо ван са 51,2 
про це на та. Како је инфор ми са ла шефи
ца Оде ље ња за финан си је, при вре ду и 

пољо при вре ду Биља на Дамља но вић, у 
општин ску касу се од поре за на дохо дак, 
добит и капи тал не добит ке сли ло 620,7 
мили о на дина ра, од поре за на имо ви ну 
213,7 мили о на, а од тран сфе ра са дру
гих нивоа вла сти 202,9 мили о на дина ра. 
Исто вре ме но, рас хо ди и изда ци буџе та 
су изно си ли ско ро мили јар ду и 63 мили
о на дина ра, што је реа ли за ци ја пла на од 
36,13 одсто. 

У извр ше њу про грам ске струк ту ре 
буџе та нај ве ће је уче шће код про гра

ма опште услу ге локал не само у пра ве, 
пред школ ског вас пи та ња, орга ни за ци је 
сао бра ћа ја и сао бра ћај не инфра струк ту
ре, кому нал не делат но сти и соци јал не и 
дечи је зашти те.

Пред сед ни ца Општи не Алек сан дра 
Ћирић је иста кла да је раз ма тра ње овог 
изве шта ја била и при ли ка да се сада
шње ста ње у буџе ту упо ре ди са про шло
го ди шњим за исти пери од. 

– На осно ву овог поре ђе ња и ана ли зе 
види мо да је при ход на и рас ход на стра
на буџе та вео ма добра ове годи не, види 
се побољ ша ње и помак како на при ход
ној тако и рас ход ној стра ни. До сада је 
реа ли зо ва но и рас пи са но 112 јав них 
набав ки, а прет ход не годи не је било реа
ли зо ва но за целу кален дар ску годи ну 110 
набав ки. Дакле, ми смо за ову поло ви ну 
годи не рас пи са ли кон кур се за већ 112 
јав них набав ки, а има мо још шест месе
ци до кра ја кален дар ске годи не. Само тај 
пода так гово ри коли ко је добро пла ни ран 
и кре и ран буџет и његов при лив, али и 
рас хо ди, тако да смо реал но задо вољ ни 
у ком прав цу иде мо, кори сти мо и тро ши
мо буџет  иста кла је пред сед ни ца Алек
сан дра Ћирић. С. Џаку ла

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

За шест месе ци реа ли за ци ја 
буџе та пре шла поло ви ну пла на

Општин ско веће је доне ло одлу ку о 
рас пи си ва њу јав ног пози ва за избор 
директ них кори сни ка за спро во ђе ње 
мера енер гет ске сана ци је у дома ћин
стви ма за уград њу солар них пане ла за 
про из вод њу елек трич не енер ги је за 
соп стве не потре бе. Рок за при ја ве тече 
од 25. јула до 15. авгу ста, а при ја ве се 
под но се на писар ни цу Општин ске упра

ве у Орло ви ће вој ули ци број 5. За ову 
меру уград ње солар них пане ла опре де
ље но је три мили о на дина ра. Све 
додат не инфор ма ци је о кон кур су се 
могу доби ти од над ле жне Коми си је на 
теле фон ски број 022/478314, путем 
меј ла на ener get ska e fi ka snost @ru ma.rs 
или лич но на адре су Глав на 155, Град
ска кућа.

Кон курс за при вред не субјек те 
за уград њу солар них пане ла

Сед ни ца Општин ског већа Рума
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ЛАФАРЖ ИЗ БЕО ЧИ НА ПРЕ У ЗЕО УПРА ВЉА ЊЕ ТЕКО МИНИН ГА СРБИ ЈА

Ула зак у нове посло ве
Ком па ни ја Лафарж из Бео чи на, која 

је члан Хол цим гру пе, пре у зе ла је упра
вља ње Теко Минин га Срби ја, јед не од 
нај ве ћих неза ви сних ком па ни ја за про
из вод њу агре га та у земљи, са про це ње
ним при хо дом од про да је од пре ко 20 
мили о на евра у овој годи ни. Како кажу 
у Лафар жу, ова тран сак ци ја укљу чу је 
чети ри каме но ло ма и асфалт ну базу 
Вин ча, чиме ће се учвр сти ти при су ство 
Хол ци ма, на срп ском тржи шту допу

њу ју ћи недав ну купо ви ну каме но ло ма 
Под бу ко ви, још јед не ком па ни је за про
из вод њу агре га та у реги о ну.

– Ула га ње у про ши ре ње посло ва
ња, кроз тран сак ци ју ком па ни је Теко 
Мининг и каме но ло ма Под бу ко ви, 
омо гу ћа ва нам брз ула зак у три нова 
послов на сег мен та агре гат не, асфалт 
и креч ни филер у који ма до сада нисмо 
посло ва ли, што ће бити вели ка подр
шка раз во ју инфра струк ту ре у Срби ји, 

рекао је Дими три је Кње ги њић дирек тор 
Лажарж Срби ја и додао да ова ком па
ни ја у Срби ји послу је пуних 20 годи на, 
током којих су кон стант но ула га ли у раз
вој посло ва ња осла ња ју ћи се на дугу 
тра ди ци ју фабри ке цемен та.

Теко Мининг има каме но ло ме у Бато
чи ни, Љубо ви ји и Лад ним Вода ма као и 
асфалт ну базу Вин ча, а у сво јој орга ни
за ци ји има пре ко 150 запо сле них.

С. К.

ПРЕД СЕД НИК АЛЕКСАНДАР ВУ ЧИЋ НА МО СТУ НА СА ВИ

Спо јен мост код Шап ца
на ау то  пу ту Ру ма  Ша бац

Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић 
по се тио је 25. ју ла Ша бац, где је при су
ство вао спа ја њу мо ста пре ко Са ве, ко ји 
је део  ау то  пу та Ру ма – Ша бац и бр зе 
са о бра ћај ни це Ша бац – Ло зни ца. Ду жи
на но вог мо ста пре ко Са ве је 1,33 ки лом
тра, док је ду жи на ау то  пу та Ру ма  Ша
бац 21 ки ло ме тар, док се исто вре ме но, 
као део овог јед ног про јек та, гра ди и бр за 
са о бра ћај ни ца од Шап ца до Ло зни це, чи
ја је ду жи на 54 ки ло ме тра. Ау то  пут ће 
има ти шест тра ка, а бр за са о бра ћај ни ца 
че ти ри са о бра ћај не тра ке.

Овај пут ни пра вац ће се на ста ви ти  на 
бу ду ћи Фру шко гор ски ко ри дор.

Де о ни ца Ру ма – Ша бац пре ко но вог 
мо ста на Са ви ће рас те ре ти ти са о бра ћај 
у  Kленку, Пла ти че ву, Хрт ков ци ма и Јар
ку, а ис пред Хрт ко ва ца ће би ти из гра ђен 
над во жњак с пе тљом. Ње гов за вр ше так 
је на ја вљен за по ло ви ну сле де ће го ди не.

Вред ност ра до ва на из град њи ау то  
пу та и бр зе са о бра ћај ни це је 467,5 ми ли
о на евра. 

– Овим ра до ви ма су спо је не две оба
ле Са ве код Шап ца. Си гур но је да љу де 
нај ви ше за ни ма ин фор ма ци ја да ће мо 
пут Ру ма  Ша бац за вр ши ти за не што 
ви ше од го ди ну да на, сва ка ко пре кра ја 
сле де ће го ди не, тре ба ло би у сеп тем бру. 
То је ве ли ка ствар за Но ви Сад, Бе о град, 

али и ве ли ка ствар за це лу Ма чву, чи та во 
Под ри ње. Већ смо отво ри ли и ра до ве на 
пу ту Ша бац  Ло зни ца, од Пр ња во ра,  у 
ло знич кој оп шти ни. За око две го ди не и 
три че ти ри ме се ца тре ба ло би да до Ло
зни це бу де за вр ше на и ком плет на бр за 
са о бра ћај ни ца. То су го то во не ве ро ват не 
ства ри, Ср би ја ни је иста зе мља, љу ди ма 
ће би ти бли жи и Но ви Сад и Бе о град, да 

не го во ри мо о ути ца ју на при вре ду и овај 
мост је ма ло ре мек де ло  ре као је псо ле 
оби ла ска ра до ва пред сед ник Ву чић.

Он се за хва лио и љу ди ма из „АзВир
та“ на до са да до бро оба вље ном по слу 
и апе ло вао да по жу ре са ра до ви ма, јер 
је због ра ста це на у ин те ре су свих да се 
овај ве ли ки по сао што пре за вр ши.

Ву чић је ука зао и на ве ли ки зна чај Фру
шко гор ског ко ри до ра ко ји се ве зу је из Ру
ме ка Но вом Са ду, са ту не ли ма и мо стом.

 – Мно го то га гра ди мо и до са да смо 
ус пе ли то да по кри је мо, а овај пут је фи
нан си ран ди рект но из  бу џе та Ср би је. И 
по но сан сам на то што са ми фи нан си ра
мо соп стве ни раз вој, раст Ср би је,  гра
ди мо зе мљу и што она из да на у дан из
гле да дру га чи је, јер и у усло ви ма ве ли ке 
кри зе ми ни смо пре ки ну ли ни је дан ве ли
ки про је кат по ру чио је пред сед ник Алек
сан дар Ву чић.

Оби ла ску ових ра до ва је при су ство ва
ла и пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра 
Ћи рић, као и гра до на чел ни ци Шап ца и 
Ло зни це.

С. Џ.

Алек сан дар Ву чић присуствовао је спајању моста преко Саве
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ЈП „ИНГАС“

Поче ле при пре ме
за греј ну сезо ну

Јав но пред у зе ће „Ингас“ Инђи ја већ је 
поче ло са при пре ма ма дистри бу тив не 
мре же за пред сто је ћу зим ску сезо ну. Како 
је на послед њем састан ку Систе ма 48 
одр жа ном у згра ди Општи не Инђи ја у 
петак, 22. јула,  иста као Зоран Мили ће вић, 
дирек тор поме ну тог пред у зе ћа, на вре ме 
су кре ну ли са нео п ход ним радо ви ма.

– Прво смо сагле да ли где су потреб не 
интер вен ци је и ради мо део по део. Наш 
циљ али и оба ве за је да и да сма њи мо 
губит ке на дистри бу тив ној мре жи, иста ко 
је Зоран Мили ће вић, дирек тор Јав ног 
пред у зе ћа „Ингас“ Инђи ја и додао да су 
успе ли дупло да сма ње губит ке у прет ход
ној годи ни у одно су на рани је те да су на 
тај начин пове ћа ли при хо де.

– Захва љу ју ћи сма ње њу губит ка у прет
ход ном пери о ду при хо до ва ли смо око пет 
мили о на дина ра. Наста вља мо се ула га
њи ма у мре жу и радо ви ма код при вред них 
субје ка та, где је то нео п ход но, каже Мили
ће вић.

Пре ма њего вим речи ма, дистри бу ци ја 
гаса одви ја се без про бле ма.

– Добра ствар је то што је у рад пуштен 
Север ни ток 1, јер има мо два прав ца 
снаб де ва ња. Добро је то што је наша 
држа ва дого во ри ла да се гас скла ди шти у 
Мађар ској. Ми има мо наја ве да ће бити 
нор мал но снаб де ва ње гаса осим, уко ли ко, 
не дође до неких већих про ме на, каже 
дирек тор Јав ног пред у зе ћа „Ингас“ Инђи
ја.

Мили ће вић је под се тио да је услед 
вели ког ско ка цена енер ге на та на свет
ском тржи шту дошло до пове ћа ња цене 
гаса и за инђиј ска дома ћин ства. Нова 
цена овог енер ген та од 1. авгу ста изно си
ће 36,51 дина ра по куб ном метру без ПДВ
а, што је за 2,83 дина ра више него рани је.

ЕПИ ДЕ МИ ЈА КО РО НА  ВИ РУ СА

Ви ше за ра же них
у оп шти ни Ин ђи ја

По гор ша ва се епи де миј ска си ту а ци ја на 
те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја. Ка ко је ис та
као на по след њем са стан ку Си сте ма 48 
ди рек тор До ма здра вља „Др Ми ло рад 
Ми ка Па вло вић“ др Јо во Ко ма зец, ак тив но 
је 109 слу ча ја за ра зе ко ро на  ви ру сом. 
Пре ма ње го вим ре чи ма, днев но се у 
Ко вид ам бу лан ти оба ви око 60 пре гле да, а 
по пре по ру ци ре сор ног Ми ни стар ства, 
ам бу лан та по но во ра ди у две сме не.

– Апе лу је мо на на ше су гра ђа не да но се 
ма ску ка да до ла зе у Дом здра вља. Си ту а
ци ја ни је за бри ња ва ју ћа, али ово по гор
ша ње је сва ка ко опо ме на да тре ба да 
по ве де мо ви ше ра чу на о за шти ти од ко ро
на  ви ру са ко ји, као што и ви ди мо, жи ви 
са на ма и не по су ста је  ре као је др Ко ма
зец и до дао да се на днев ном ни воу от кри
је ве ћи број слу ча је ва не го што је то би ло 
то ком ју на.

Он је по звао су гра ђа не да се вак ци ни шу 
и ис та као да су, ка да је реч о ак тив ним 
слу ча је ви ма, у пи та њу су бла же кли нич ке 
сли ке.

М.Ђ.

ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА ВЛА ДИ МИР ГАК

Ве ли ко ин те ре со ва ње 
ин ве сти то ра

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак је, го во ре ћи не дав но о ин ве сти
ци ја ма ко је се ре а ли зу ју на те ри то ри ји 
те срем ске оп шти не, по твр дио да вла да 
ве ли ко ин те ре со ва ње ин ве сти то ра 
за ин те ре со ва них за ула га ње и да у сва
ком мо мен ту мо же до ћи до пот пи си ва
ња но вих уго во ра. Пре ма Га ко вим ре чи
ма, је ди ни „про блем“ је то што је сво 
рас по ло жи во зе мљи ште у ин ду стриј ској 
зо ни већ про да то.

– Се дам на ест уго во ра је пот пи са но од 
2016. го ди не, а пет или шест ни је ре а ли
зо ва но у за кон ском ро ку и ти уго во ри ће 
би ти рас ки ну ти. Упра во због то га што 
ви ше не ма зе мљи шта у на шој сво ји ни, 
ми ће мо ис по што ва ти за кон и пр во рас
ки ну ти уго во ре са оним ин ве сти то ри ма 
ко ји у за кон ском ро ку ни су от по че ли са 
ре а ли за ци јом ин ве сти ци је об ја снио је 
Гак.

Он је до дао да се у це лом све ту де ша
ва ју про ме не у при вре ди те је и ло гич но 
због че га се од ре ђе не ин ве сти ци је не 
ре а ли зу ју у пред ви ђе ном ро ку.

– Си ту а ци ја са ко ви дом је у ве ли кој 
ме ри ути ца ла на то да у по след ње две
три го ди не ин ве сти то ри кре ну са ин ве
сти ци ја ма па да се кроз од ре ђе но вре ме  
пре до ми сле и не кре ну са ре а ли за ци
јом об ја снио је пред сед ник оп шти не 
Ин ђи ја и до дао:

Не мо же мо зна ти да ли ће ин ве сти
тор ка да до ђе и пот пи ше уго вор о ку по
ви ни зе мљи шта и ис пу ни ти уго вор ну 
оба ве зу, али за то по сто ји за кон ска ре гу
ла ти ва у ко јој се на во ди да у ро ку од три 
го ди не ин ве сти ци ја мо ра да се ре а ли зу
је или се рас ки да уго вор. Та да иде мо 
да ље и тра жи мо но вог ин ве сти то ра 
ре као је Гак.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја се по но
во освр нуо на ре а ли за ци ју ин ве сти ци је 
ја пан ског ин ве сти то ра „То јо та јерс“ ко ји 
је по чео са проб ном про из вод њом, ис та
кав ши да ће до кра ја го ди не у том 
по стро је њу у Ин ђи ји за по сле ње на ћи 
укуп но 570 рад ни ка.

– Пла те ко је до би ја ју већ са да ан га жо
ва ни рад ни ци су из над ре пу блич ког про
се ка и то је ве о ма ва жно за гра ђа не 
оп шти не Ин ђи ја. Та ко ђе, има мо со ли
дан број по ро ди ца ко је су се до се ли ле 
из Пи ро та и реч је о не ка да шњим рад ни
ци ма ком па ни је „Ти гар“, са да „Ми ше
лин“, ко ји по се ду ју ду го го ди шње ис ку
ство. Ве ли ки је при лив ста нов ни штва и 
чи ње ни ца је да у Ин ђи ји по сао не ма 
са мо онај ко ји не же ли да га има ре као 
је Гак.

Он је до дао да те чи ње ни це не зна че 
и да су рад ни ци у пот пу но сти у сва ком 
тре нут ку за до вољ ни сво јим по слом.

– Али пи та ње ег зи стен ци је у на шој 
оп шти ни ни је на днев ном ре ду. У сва ком 
мо мен ту мо же те да на ђе те по сао. Ме ди
ји у Сре му су пу ни огла са ин ве сти то ра 
ко ји тра же рад ну сна гу. На ма пи та ње 
за по сле ња, за и ста, ви ше ни је про блем 
по твр дио је пред сед ник Оп шти не Ин ђи
ја.

Пред сед ник Оп шти не Вла ди мир Гак је 
ре као и да се до 2024. го ди не оче ку је 
по ве ћа ње бро ја ста нов ни ка и то за че ти
ри хи ља де.

– Ка да се бу де ре а ли зо ва ла ин ве сти
ци ја из град ње фа бри ке во зи ла, ко ја би 
тре ба ло да за по сли пет хи ља да рад ни
ка ве ру јем да ће, ап со лут но, та број ка и 
мо ја по ли тич ка ви зи ја о по ве ћа њу бро ја 
ста нов ни ка кроз при вред ни раз вој би ти 
и ре а ли зо ва на. То је Ин ђи ји нео п ход но, 
јер то и за слу жу је мо гле да ју ћи кроз наш 
ге о граф ски по ло жај, функ ци о ни са ње 
гра да и ква ли тет жи во та ре као је Гак. 

Ина че, ка ко је ви ше пу та и на ја вље но, 
ја пан ски „То јо та јерс“ све ча но ће би ти 
отво рен у де цем бру ове го ди не, тач но 
две го ди не од по чет ка из град ње по стро
је ња у ин ду стриј ској зо ни у Ин ђи ји. 

– Отва ра њу ће при су ство ва ти пред
сед ник Ср би је, др жав ни врх и пред став
ни ци ком па ни је ре као је Гак и до дао да 
ће пре зва нич ног отва ра ња, тач ни је у 
ав гу сту, пред ства ни ци ме ди ја има ти 
при ли ку да оби ђу фа бри ку. М. Ђ.

Вла ди мир Гак
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ФЕСТИ ВАЛ ЗАНАТ СКОГ ПИВА У НОВОЈ ПАЗО ВИ

Осве же ње уз пиво
и одлич ну хра ну

У Новој Пазо ви је 22.и 23.јула  одр жан 
дру ги Фести вал занат ског пива. Бога та 
пону да нај тра же ни јег пића током лета и 
хра на која се одлич но сла же уз пиво, 
ква ли тет на музи ка и вели ка по се ће ност 
обе ле жи ли су обе вече ри.

Три на ест малих про из во ђа ча занат
ског пива из целе Срби је пред ста ви ло је 
у окви ру 2. Фести ва ла занат ског пива у 
Новој Пазо ви више од 60 врста јед ног од 
наста ри јих пића на све ту.  Посе ти о ци су 
могли да дегу сти ра ју нове аро ме и врсте 
овог напит ка.На тржи шту је све више 
малих пива ра са дру га чи јим начи ни ма 
при пре ме пива. Занат ски или тако зва ни 
крафт про из во ђа чи пива, којих има и 
стра о па зо вач кој сре ди ни пред ност дају 
ква ли те ту и аро ми.

Уз хлад но пиво број ни посе ти ци су 
има ли при ли ку да ужи ва ју и у гастро ном
ским спе ци ја ли те ти ма слат ким и сла
ним, који иду уз ово пиће. Вече су упот
пу ни ли ква ли тет ни рок бен до ви из Сом

бо ра, Субо ти це, Новог Сада,Новог Бече
ја, Бече ја  и Ста ре Пазо ве, који су сви ра
ли до после поно ћи на лет њој позор ни ци 
у цен тру Нове Пазо ве.Дру ге вече ри 
орга ни зо ва но је и над ме та ње у брзом 
испи ја њу пива. 

Мани фе ста ци ја је има ла и хума ни тар
ни карак тер – посе ти о ци су могли да 
дони ра ју новац за срећ ни је и здра ви је 
детињ ство пето го ди шње Таре Ђокић из 
Нове Пазо ве као и за хума ни тар ну орга
ни за ци ју „Загр ли срцем – Нико ла Вули
но вић“, која пома же деци обо ле лој од 
кар ци но ма. 

Дво днев ни Фести вал занат ског пива је 
мани фе ста ци ја која има за циљ про мо
ци ју занат ског пивар ства и пред ста вља
ње мини и микро пива ра из целе Срби је 
и њихо вих про из во да. Орга ни за тор 
мани фе ста ци је је Тури стич ка орг ни за ци
ја општи не Ста ра Пазо ва, а гене рал ни 
покро ви тељ Општи на Ста ра Пазо ва.

Д. Г.

РОЂЕН ДАН РАДИ ЈА
СТА РА ПАЗО ВА

55 годи на јед ног
од првих
локал них ради ја 

22. јула пре 55 годи не зва нич но 
је са радом је поче ла Радио Вој ка, 
пре те ча сада шње РТВ Ста ра Пазо
ва. Била је то прва локал на радио 
ста ни ца у Сре му, и јед на од првих 
у тада шњој вели кој Југо сла ви ји 
када радио ста ни це још нису има
ли ни сви глав ни гра до ви репу
бли ка. Радио ста ни цу је покре нуо 
Петар Ради во је вић, настав ник 
физи ке у војач кој шко ли. 

Еми си о ну тех ни ку су сами 
напра ви ли Бра ни слав Буга рин, 
први нови нар ове куће и Жив ко 
Инђић  Жега, тонац, зајед но са 
Ради во је ви ћем а први води те љи 
су биле Анђел ка Мали, Сми ља 
Гру јић – Бати нић и Јован ка Дра
гаш.

Након десе так годи на функ ци о
ни са ња под име ном Радио Вој ка, 
ста ни ца ће про ме ни ти име у Радио 
Ста ра Пазо ва а касни је ће се и 
физич ки пре се ли ти у сада шње 
про сто ри је у Ста рој Пазо ви.  

Током бога те исто ри је свог 
посто ја ња, овај локал ни медиј 
дели ће суд би ну локал не зајед ни
це за коју про из во ди про грам. 
Радиотеле ви зи ја Ста ра Пазо ва и 
у сво јој 55. годи ни посто ја ња пру
жа нај ва жни је инфор ма ци је са 
локал ног нивоа, из целе ста ро па
зо вач ке општи не и то је њена 
миси ја од самог осни ва ња. Еми ту
је про грам на два јези ка, и то 
путем ради ја и теле ви зи је као и 
пре ко веб сај та www.rtvsta ra pa zo
va.rs. Садр жа је пла си ра и на Јутјуб 
као и на оста ле дру штве не мре же 
и диги тал не плат фор ме.

З. К.

Фестивал занатског пива

ВЕЛИ КЕ ВРУ ЋИ НЕ НЕ ОМЕ ТА ЈУ ВОДО СНАБ ДЕ ВА ЊЕ

Довољ но воде за све потро ша че
У дани ма екс трем но висо ких тем пе ра

ту ра у вечер њим и ноћ ним сати ма ових 
вре лих дана потро шња воде дра стич
но расте. То упу ћу је на нера ци о нал ну 
потро шњу, која дово ди до пада при ти ска 
и поре ме ћа ја у снаб де ва њу водом већег 
бро ја потро ша ча. 

Систем водо снаб де ва ња у ста ро па
зо вач кој општи ни и када су екс трем но 
висо ке тем пе ра ту ре је ста би лан и снаб
де ве ност водом је добра, а поја ча на 
потро шња воде дово ди до повре ме но 
сла би јег при ти ска у систе му, потвр ди ли 
су из ЈКП Водо вод и кана ли за ци ја Ста ра 
Пазо ва.

Навод ња ва ње пољо при вред них и 
зеле них повр ши на, пуње ње резер во а ра, 

буна ра и базе на, поли ва ње бето на, тера
са и дво ри шта, пра ње вози ла пред ста
вља ју нена мен ску, нео д го вор ну и нера
ци о нал ну потро шњу воде за пиће и за то 
се пре по ру чу у је упо тре ба тех нич ке воде. 

Вода из ста ро па зо вач ког Водо во да је 

стро го кон тро ли са на  бак те ри о ло шки 
и хемиј ски исправ на. Кон тро ле воде су 
озбиљ не и риго ро зне од стра не Заво да 
за јав но здра вље Срем ска Митро ви ца 
а доби је не резул та те на увид доби ја ју 
и Покра јин ска и Репу блич ка сани тар на 
инспек ци ја.

Ина че, уку пан број водо вод них при
кљу ча ка у општи ни Ста ра Пазо ва изно си 
око 26.000 а гра ђа ни се тре нут но снаб де
ва ју водом са 65 буна ра који раде пуним 
капа ци те том.

У пла ну је изград ња још пет нових 
буна ра (Нова Пазо ва, Нови и Ста ри 
Банов ци) , у наред ном пери о ду у циљу 
побољ ша ња водо снаб де ва ња на тери то
ри ји општи не Ста ра Пазо ва. Д. Г.
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РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО 

Про мо ци ја књи ге „Род смо“
и кон церт „Осва ја ча“

Рум ско Кул тур но лето је наста вље но 
про мо ци јом књи ге песа ма „Род смо“ Дра
га не Ћатић у Вели ком холу Кул тур ног 
цен тра 20. јула, у којој су, поред аутор ке, 
уче ство ва ли песни ци Тодор Бјел кић, 
Сла ви ца Нићи фо ро вић Весе ли но вић, 
Љиља Мило са вље вић и Миро слав Нин
ко вић. 

Дра га на Ћатић је публи ци позна та јер 
је већ неко ли ко њених књи га про мо ви са
но у Руми, у којој је један део свог живо та 
ова нови нар ка и песни ки ња и про ве ла. 
Ово је њена осма књи га, ори ги нал на и 
зани мљи ва и по самој фор ми, буду ћи да 
садр жи 26 песа ма Дра га ни них при ја те
ља, песни ка и песни ки ња, на које је она 
дала свој песнич ки одго вор, па се књи га 
може посма тра ти и као јед на мања анто
ло ги ја савре ме ног песни штва. 

Међу њима су и песни ци из Руме, Сре
ма, Срби је, Босне, али и дале ке Аустра
ли је. 

Зби р ку песа ма је обја вио бео град ски 
Драг Свет, док наслов ну стра ну и илу
стра ци је пот пи су је Љиља на Вој во дић, 
ака дем ска вајар ка из Руме. 

Од до сада обја вље них осам књи га, 
јед на је била про зна, а реч је о репор та
жа ма наста лим непо сред но пред бом
бар до ва ње 1999. годи не. 

– У Руми је била и про мо ци ја моје прве 
књи га песа ма 1995. годи не „На зрну 
душе“. У новој књи зи има 26 песа ма 

мојих при ја те ља, савре ме ни ка. Неке од 
њих су ми се јако допа ле и ја сам напи
са ла песнич ки одго вор на њих. У јед ном 
тре нут ку сам поми сли ла да би то било 
врло зани мљи во, напра ви ти књи гу њихо
вих песа ма и мојих одго во ра који се огле
да ју као у некој врсти песнич ког огле да
ла. Ми смо род песнич ки, по песнич ком 
перу, род који може да буде и шири, сви 
они који воле пое зи ју могу да се про на ђу 
у томе. Раз ли чи те су теме, а нај ви ше је 
реч о речи ма, о пое зи ји, о песми, о лепој 
речи ... Иде ја се у мени рађа ла више 

годи на уна зад, пошто сам у при ли ци да 
често при су ству јем про мо ци ја ма књи га 
сво јих при ја те ља, онда ми се то про сто 
само наме та ло и коли ко знам, нема 
слич них књи га пое зи је,  каже Дра га на 
Ћатић.

Истог дана, само сат вре ме на касни је, 
на Град ском тргу је наста вље но Кул тур
но лето. Позна та рок гру пе „Осва ја чи“, 
која је осно ва на 1990. годи не у Кра гу јев
цу, добро је рас по ло жи ла љуби те ље 
мало твр ђег рок зву ка.

С. Џаку ла

Про мо ци ја књи ге Дра га не Ћатић

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

КОН КУРС ЗА РЕШЕ ЊЕ УРБА НИХ ЏЕПО ВА У РУМИ

Иза бра на про јект на реше ња
Општи на Рума је рас пи са

ла Међу на род ни архи тек тон
ско – урба ни стич ки кон курс за 
уре ђе ње урба них пар ко ва, 
попу лар них „урба них џепо ва“. 
Кон курс је завр шен поло ви
ном јуна, док је пре зен та ци ја 
свих при спе лих радо ва орга
ни зо ва на у Кул тур ном цен тру 
од 5. до 10. јула. Тада су сви 
заин те ре со ва ни гра ђа ни 
могли да гла са ју за про јек те 
који им се нај ви ше сви ђа ју, 
зао кру жи ва њем на гла сач ким 
листи ћи ма.

Под се ћа мо, кон кур сом је 
обу хва ће но 10 лока ци ја у гра
ду: партернe површинe у 
насе љу „Дете ли на“, у бло ку 
„Кул тур ни цен тар“, у насе љу 
„Игра ли ште“ код Дома здра
вља, у бло ку „Апо те ке“, у бло
ку „Куле“,

спорт ско – рекре а тив ну 
повр ши ну „Игра ли ште  Дом 
здра вља“, као и пар тер не 
повр ши не  у бло ку  „Вој на 

згра да“ у насе љу „Тивол“, око 
„Врти ћа“ и згра де „Венац  
Пор та“ и у бло ку „Ста ра 
пошта“. Гра ђа ни су гла са ли за 

10 про је ка та који су доби ли 
награ де са отку пом у виси ни 
130.000 дина ра.

На осно ву одлу ке сед мо

чла ног струч ног жири ја, за 
лока ци је под бро јем 1, 8 и 9 
није доде ље на награ да, док 
је доде ље но седам награ да 
са отку пом у виси ни од 
200.000 дина ра. 

– Кон курс за уре ђе ње урба
них џепо ва се може свр ста ти 
и у област кул ту ре, јер је реч 
о јед ној кул ту ри урба ног 
живље ња. Кон курс је затво
рен, била је пре зен та ци ја 
идеј них реше ња, жири се 
састао и доби ли смо резул та
те. Вео ма сам задо вољ на 
одзи вом, јер је 739 гра ђа на 
гла са ло за идеј на при спе ла 
реше ња. Има  вео ма лепих 
радо ва, реч је о мла дим архи
тек та ма који су се заи ста 
потру дли и надам се да ће 
оста ви ти свој печат у нашем 
гра ду када дође до реа ли за
ци је ових про је ка та  иста кла 
је пред сед ни ца Општи не 
Алек сан дра Ћирић.

С. Џаку ла
Ода бра ни про је кат  буду ћи изглед
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ПОСАО ЗА СОЦИ ЈАЛ НО УГРО ЖЕ НЕ ЖЕНЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Доде ље не шива ће маши не
Циљ про гра ма је сти ца ње при хо да од саши ве них про мо тив них тор би, за Град Срем

ску Митро ви цу, који ће те исте и отку пи ти од кори сни ка
Пола зни ца ма обу ке шиве

ња, која је орга ни зо ва на у 
окви ру про јек та „Кре и ра мо 
могућ но сти за кро је ње новог 
живо та” , уру че не су нове 
шива ће маши не у уто рак 19. 
јула у Град ској кући. Од укуп
но 20 пола зни ца из соци јал но 
угро же них кате го ри ја, за иза
бра них десет су обез бе ђе не 
маши не, посао, као и додат на 
опре ма.

– Мени ово мно го зна чи, 
обу че ни смо кроз лепо дру же
ње. Осим тога што смо доби
ли маши не за рад, вео ма нам 
је зна чај на бес плат на обу ка и 
излаз на тржи ште рада, рекла 
је Ката ри на Васиљ ко вић Мар
ко вић, јед на од уче сни ца про
јек та.

Циљ про гра ма је сти ца ње 
при хо да од саши ве них про мо
тив них тор би, за Град Срем
ску Митро ви цу, који ће те исте 
и отку пи ти од кори сни ка. На 
овај начин, Град пока зу је сво
ју спрем ност да под стак не 
лица из соци јал но угро же них 
кате го ри ја. 

– У наред ном пери о ду ћемо 
им помо ћи да не шију само 
тор бе, него и дру ге пред ме те 
који су нео п ход ни, који могу 
да кори сте и дру гим гра ђа ни
ма и фир ма ма које су заин те
ре со ва не за помоћ овим 
жена ма које желе да раде, 
рекла је Сла ђа на Тодо ро вић, 

пред сед ни ца орга ни за ци је 
Цен тар за еко ном ско уна пре
ђе ње Рома.

Сле де ћа фаза про јек та 
биће доде ла мате ри ја ла и 
опре ме за шест бизнис пла
но ва, како би шест поро ди ца, 
тако ђе из соци јал но угро же
них кате го ри ја, могло да 
оства ру је при хо де. То се 
одно си на лица која већ раде 
на уре ђе њи ма дво ри шта, 
чишће њу згра да, или су кера
ми ча ри и зида ри, а доби ће 
нео п хо дан мате ри јал да би 

наста ви ли са радом. Тре ћи 
сег мент про јек та је обу ка 20 
осо ба у фир ми за реци кла жу 
тек сти ла, од којих ће 15 доби
ти посао.

– Ово је заи ста један леп 
гест и сарад ња изме ђу јав но 
– при ват ног и соци јал ног 
парт нер ства, а све у циљу 
соци јал ног пред у зет ни штва. 
Град Срем ска Митро ви ца ће 
и даље наста ви ти са ова квим 
про јек ти ма, ослу шку ју ћи шта 
је потреб но нашим гра ђа ни ма 
у будућ но сти, изја вио је Дра

жен Риђо шић, в. д. начел ни ка 
Град ске упра ве за соци јал ну, 
здрав стве ну зашти ту и зашти
ту живот не сре ди не.

Носи лац про јек та је Град 
Срем ска Митро ви ца, док су 
про јект ни парт не ри Реги о нал
на раз вој на аген ци ја Срем, 
Цен тар за еко ном ско уна пре
ђе ње Рома, Кла стер соци јал
ног пред у зет ни штва Вој во ди
на и Уни ја посло да ва ца Вој во
ди не. 

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Доде ла шива ћих маши на 

Тра ди ци о нал на „Бо ста ни ја да“ 
одр жа на је 32. пут у Ша шин ци
ма 23. ју ла. Ни ви со ке тем пе ра
ту ре ни су спре чи ле ве се ле 
ме шта не да ор га ни зу ју ову 
ма ни фе ста ци ју. Нај те жу лу бе
ни цу је ове го ди не имао Алек
сан дар Не дељ ко вић. Ње го ва 
лу бе ни ца je би ла те шка чак 18,9 
ки ло гра ма. Иза ње га је Ми лан 
Бо ро је вић са лу бе ни цом од 18,1 
ки ло грам. На так ми че њу за нај
те жу ди њу по бе дио је Го ран 
Ма лен ко вић, ко ји је ујед но у 
овој ка те го ри ји био и је ди ни 
при ја вљен кан ди дат. Нај бо љи 
бе ћа рац на пра ви ла је еки па под 
на зи вом „Срем ци“, а у пу ца њу 
би чем по бе дио је Дра ган Жив

ко вић. Нај гла сни ју кле пе ту шу 
имао је Вла ди мир Чи чић, а нај
леп ши фе њер од бун де ве Ана
ста си ја и Бо рис Див нић. Нај сла
ђи део ма ни фе ста ци је је од у век 
би ло так ми че ње у бр зом је де њу 
лу бе ни це, а у сво јим уз ра сним 
ка те го ри ја ма су бри љи ра ли 
Стра хи ња Мар ко вић и де вој чи
ца Ања Пе јић. Чи та ву ма ни фе
ста ци ју су улеп ша ли штан до ви 
удру же ња же на, а нај леп шу 
ет но – по став ку има ле су „Ве се
ле Сре ми це“ из Го лу би на ца. 
Упо ре до са „Бо ста ни ја дом“ одр
жа на је фи ја ке ри ја да у окви ру 
про гра ма у ор га ни за ци ји Ко њич
ког клу ба „Па док“ из Ша ши на ца. 

А. П.

ША ШИН ЦИ

Одр жа на „Бо ста ни ја да“

Ша ши нач ка „Бо ста ни ја да“
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Дечи ја уста но ва „Дечи ја 
радост“ Ириг је од децем бра 
про шле годи не део ЕРА ЗМУС 
+ про јек та K2  Опште обра зо
ва ње  „Раз вој ком пе тен ци ја 
рефлек сив них прак ти ча ра за 
тран зи ци о не про це се изме
ђу врти ћа и шко ле“. У окви
ру овог про јек та су до сада, 
одр жа на два тре нин га, први 
у Врд ни ку, a дру ги у Ско пљу. 
Дома ћин дру гог тре нин га на 
сту диј ској посе ти у окви ру 
ЕРА ЗМУС + про јек та било је 
маке дон ско Мон те со ри удру
же ње, уз подр шку пред став
ни ка Мини стар ства за рад и 
соци јал ну поли ти ку Север не 
Маке до ни је и град ске општи
не Кар пош, као и врти ћа и 
шко ла из Ско пља. 

Из ири шке уста но ве тре
нин гу су при су ство ва ле вас
пи та чи це Ана Греч, Ива на 
Павло вић, Мир ја на Јан ку ло

вић и Алек сан дра Вуко вић. 
Про је кат је финан сиј ски 

подр жан од стра не ЕУ пре ко 
Тем пус фон да ци је у Срби ји. 
Након Ско пља, струч но уса
вр ша ва ње, кроз при каз при

ме ра добре прак се наста вље
но је у Репу бли ци Срп ској. 

Удру же ње вас пи та ча и 
струч них сарад ни ка Репу
бли ке Срп ске орга ни зо ва ло 
је Прве сусре те вас пи та ча и 

струч них сарад ни ка Репу бли
ке Срп ске на тему „Вртић као 
отво ре ни систем  иску ства и 
иза зо ви“ у Етно селу ,,Ста ни
ши ћи“. 

– Циљ струч ног ску па је 
актив на раз ме на науч них и 
струч них сазна ња и иску ста ва 
из обла сти пред школ ског вас
пи та ња и обра зо ва ња као и 
јача ње про фе си о нал них ком
пе тен ци ја вас пи та ча и струч
них сарад ни ка. Било је при
ја вље но пре ко 230 уче сни ка 
из 52 пред школ ске уста но ве 
из Срби је, Црне Горе и Босне 
и Хер це го ви не, каже Јеле на 
Вида но вић, дирек тор ка ДУ 
„Дечи ја радост“. 

Ову пред школ ску уста но ву 
су пред ста ви ле вас пи та чи це 
Сла ви ца Мате шић и Мари ца 
Три вун чић, кроз при чу о про
јек ту ,,Тај не пира ми да и Ста
рог Егип та”. С. Џ 

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Струч но уса вр ша ва ње запо сле них

Струч но уса вр ша ва ње запо сле них

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД ИРИГ

У сусрет потре ба ма
нај у гро же ни јих гра ђа на

Дирек тор ка Цен тра за соци
јал ни рад у Ири гу Мира Раду
ло вић исти че да су њихо ви 
основ ни циље ви да се обез
бе ди доступ ност њихо вих 
услу га и оства ри ва ње пра
ва кори сни ка, да се омо гу ће 
усло ви за само ста лан живот 
сва ког кори сни ка, као и да се 
очу ва ју и уна пре де поро дич ни 
одно си, те пред у пре ди зло
ста вља ње и зане ма ри ва ње. 

– Увек смо доступ ни они
ма који ма смо потреб ни због 
добро орга ни зо ва них дежур
ства. Раз ми шља мо о ини ци
ја ти ви коју бисмо са Коме са
ри ја том за избе гли це упу ти ли 
локал ној само у пра ви, да у 
згра ди за соци јал но ста но ва
ње има мо на кори шће ње јед
ну зајед нич ку про сто ри ју, када 
нам је баш нео п ход но неко 
крат ко и хит но збри ња ва ње, 
исти че дирек тор ка Раду ло
вић. 

У Цен тру за соци јал ни 
рад пла ни ра ју и про ши ре ње 
посто је ћег рад ног про сто ра 
са још јед ном кан це ла ри јом 
за рад, а од над ле жног Мини
стар ства ће и даље тра жи ти 
одо бре ње за запо шља ва ње 
јед ног лица, на шта има ју пра

во по одлу ци о мак си мал ном 
бро ју запо сле них.

Реч је о пси хо ло гу којег ова 
уста но ва нема, а по зако ну би 
тре ба ло да има. 

– Док овај про блем не 
реши мо, уз дого вор са локал
ном само у пра вом, пси хо ло га 
ћемо анга жо ва ти по уго во ру 
о делу. Ини ци ра ће мо и фор
ми ра ње нових услу га, а то је 
помоћ у кући за коју посто ји 
потре ба, као и за пер со нал ног 

аси стен та, јер нам се гра ђа ни 
често обра ћа ју са зах те ви ма 
за овим услу га ма, каже Мира 
Раду ло вић.

Буду ћи да се у Цен тру за 
соци јал ни рад под ра зу ме ва 
доста терен ског рада, посто ји 
и потре ба за набав ком јед ног 
ауто мо би ла, јер је сада у упо
тре би само јед но вози ло које 
је доби је но на кори шће ње од 
локал не само у пра ве.

На еви ден ци ји Цен тра за 

соци јал ни рад за про шлу 
годи ну било је 1.354 кори сни
ка у ири шкој општи ни.

С. Џаку ла

Мира Раду ло вић

Цен тар за соци јал ни рад Ириг

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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БОР КО ВАЧ КИ БА ЗЕН 

„Рум ско мо ре“ за бег од лет ње же ге
Спас од не под но шљи вих вру ћи на 

то ком овог ле та мно ги Ру мља ни, али и 
ме шта ни окол них на се ља, срем ских и 
дру гих гра до ва у Ср би ји про на шли су 
на уре ђе ном и до бро одр жа ва ном ку па
ли шту Ба зе на „Бор ко вац“ у Ру ми. Го ди
на ма уна зад ова оа за кри стал но чи сте 
во де у див ном ам би јен ту из ле ти шта  
„Бор ко вац“, мно ги ма је за ме ни ла мор
ску ат мос фе ру и омо гу ћи ла да лет ње 
да не про ве ду опу ште но, сун ча ју ћи се и 
ку па ју ћи да ле ко од град ских гу жви и 
сва ко днев них оба ве за на по слу или у 
шко ли, у ва ри јан ти ко ја им нај ви ше 
од го ва ра, уз ми рис бо ро ви не, зву ке 
ла ти но и дру гих поп рит мо ва.

Ди рек тор уста но ве „Спорт ски цен тар“ 
у Ру ми Игор Да мјан чук са сво јим са рад
ни ци ма уз по др шку ло кал не са мо пу ра
ве по тру дио се да ово го ди шњи са др жа
ји на „рум ском мо ру“ бу ду бо га ти ји не го 
прет ход них го ди на уз при сту пач не це не 
ула зни ца. Ове го ди не, ку па ли шна се зо
на по че ла је не што ра ни је, по ло ви ном 
ју на. Ула зни це су пр вих да на би ле бес
плат не, а но ви на је да су рад ним да ни
ма њи хо ве це не сма ње не, док је по не
дељ ком сло бо дан улаз за де цу уз ра ста 

до 12 го ди на, са зна је мо у раз го во ру са 
ди рек то ром Да мјан чу ком. 

– Ка ко би по се ти о ци што ква ли тет ни
је про во ди ли вре ме на на шем ба зе ну 
не дав но смо по ста ви ли те рен за ба скет, 
од бој ку и тек бол. У са рад њи са Оп шти
ном Ру ма и спорт ским са ве зом на ба зе
ну Бор ко вац ор га ни зо ван је „Ru ma in vic
tus chal len ge“ на во ди, а још је дан та кав 
до га ђај пла ни ран је по ло ви ним ав гу ста, 
ка же пр ви чо век рум ског ба зе на и 

на гла ша ва да је по се та од лич на, јер је 
у пр вих ме сец да на ра да ове го ди не 
за бе ле же на про да ја око 15.000 ка ра та. 
У по је ди ним да ни ма, би ло је ви ше од 
1500 по се ти ла ца. Ба зен је ове го ди не 
до ма ћин мно го број них му зич ких кон це
ра та и зби ва ња.  У окви ру про гра ма на 
ба зе ну, већ су ор га ни зо ва на и пр ва ово
го ди шња ноћ на ку па ња са ве ли ким бро
јем за ин те ре со ва них ку па ча.

Д. Мо стар лић

Ди рек тор Спорт ског цен тра у Ру ми Игор Да мјан чук

„ЛУ ЦИ ФЕР“ ОТО ПИО СРЕМ ЦЕ

Спас на ку па ли шти ма
и у хла до ви ни

То плот ни та лас, ко ји је на зван 
„Лу ци фер“ у прет ход них не ко ли ко 
да на, а на ро чи то то ком ви кен да, 
до нео је ви со ке тем пе ра ту ре, ко је су 
у јед ном тре нут ку пре ма ши ле че тр де
се ти по де ок на тер мо ме три ма. Гра ђа
ни су ко ри сти ли при ли ку да по се те 
ку па ли шта и про на ђу спас у хла до ви
ни и раз ли чи тим на чи ни ма расп ха ђи
ва ња ор га ни зма. Иа ко су се сви на да
ли да је ово за вр ше так па кле них да на, 
одах ну ће са мо на тре ну так, ако је 
су де ћи по прог но за ма ме те о ро ло га, 
те нас оче ку је већ иду ћег ви кен да 
вр ло сли чан сце на рио, али, ко ји ће 
Срем ци спрем ни је до че ка ти.
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У окви ру Деч јег кул тур ног лета, у Попин
ци ма, Кар лов чи ћу и Ога ру одр жа не су 
интер ак тив не пред ста ве за децу – Ков нов
ска олим пи ја да, Чети ри годи шња доба и 
Пино кио у позо ри шту.

Све срд ну подр шку у реа ли за ци ји нај ве ће 
кул тур не мани фе ста ци је за децу у општи ни 
пру жа ју месне зајед ни це, а пред сед ник 

Саве та месне зајед ни це Попин ци Дејан 
Бано вач ки каже да се ова квим садр жа ји ма 
деца увек радо ода зо ву.

– И ове годи не смо са задо вољ ством 
наста ви ли сарад њу са Кул тур ним цен тром 
и при дру жи ли се орга ни за ци ји ове мани фе
ста ци је, а одзив деце у нашем насе љу 
потвр дио је да деца воле ова кве садр жа је, 

посеб но током лет њег рас пу ста, рекао је 
Бано вач ки.

Коор ди на тор про јек та Сло бо дан Стан ко
вић под се тио је да су до сада пред ста ве 
изве де не у девет насе ља пећи нач ке општи
не, као и да је посеб но инте ре сант но то што 
су све три пред ста ве рађе не у про дук ци ји 
пећи нач ког Кул тур ног цен тра и што деца, 
како је рекао, има ју при ли ку да интер ак тив
но уче ству ју и буду део тих пред ста ва.

Како нам је рекла Јеле на Недељ ко вић, 
глу ми ца која игра у све три пред ста ве, сва
ко игра ње дру га чи је и посеб но, а деца раз
ли чи то реа гу ју у сва ком насе љу, што је, 
како је рекла, посеб на чар.

Деч је кул тур но лето орга ни зу је Кул тур ни 
цен тар Пећин ци под покро ви тељ ством 
пећи нач ке локал не само у пра ве, а сва ког 
пет ка, субо те и неде ље током јула нај мла ђи 
су у при ли ци да погле да ју три интер ак тив не 
пред ста ве наме ње не њихо вом узра сту у 
цен три ма насе ља или у дво ри шти ма шко
ла. Мани фе ста ци ја се орга ни зу је у сарад њи 
са Пред школ ском уста но вом „Вла да Обра
до вић Каме ни“ у Пећин ци ма, основ ним шко
ла ма и месним зајед ни ца ма. С. Ђ.

ДЕЧ ЈЕ КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Пред ста ве за децу

Деца воле позо ри шне пред ста ве

Пр ви ху ма ни тар ни Ме ђу се о ски фуд бал
ски тур нир оп шти не Пе ћин ци, у ор га ни за ци
ји Све то сав ске омла дин ске за јед ни це Ар хи
је реј ског на ме сни штва пе ћи нач ког, у са рад
њи са Спорт ским са ве зом „Раз вој спор то ва”, 
под по кро ви тељ ством Оп шти не Пе ћин ци, 
за вр шен је 24. ју ла баш она ко ка ко је и 
по чео – игром и дру же њем. Мла ди из свих 
15 на се ља пе ћи нач ке оп шти не, за јед но са 
ти мом ве те ра на са ста вље ним од све ште ни
ка и чла но ва СОЗ – а и пи о ни ри ма – нај мла
ђим фуд ба ле ри ма, то ком шест да на тра ја
ња тур ни ра ис ка за ли су пра ви спорт ски дух, 
али и људ скост и ху ма ност.

То ком тра ја ња тур ни ра при ку пља ла су се 
сред ства за по моћ по ро ди ци Сто ји ће вић из 
Пр хо ва – са мо хра ној мај ци са че тво ро де це 
ко ја жи ви у ве о ма ло шим стам бе ним усло
ви ма, а по ре чи ма ар хи је реј ског на ме сни ка 
пе ћи нач ког Бо ја на Ми ја но ви ћа, то ком шест 
да на тра ја ња тур ни ра ве ли ки број по се ти
ла ца и мла дих љу ди је на нај ра зли чи ти је 
на чи не по мо гло ак ци ју.

– Све то нас као су ор га ни за то ре чи ни 
ве о ма по но сним, јер су упра во чла но ви 
Све то сав ске омла дин ске за јед ни це ор га ни
зо ва ли и на сво јим ле ђи ма но си ли ову 
ху ма ни тар ну ак ци ју. Ми смо, за јед но са 
„Раз во јем спор то ва“ и Оп шти ном Пе ћин ци, 
би ли ту да им бу де мо ве тар у ле ђа, а ово је 
ја сан по ка за тељ да на де цу и мла де мо же
мо да ра чу на мо у бу дућ но сти. Вр лин ски 
жи вот се бу ди у сви ма на ма и то је не што 
што нас охра бру је за да ље ак ци је, а сва ка
ко да ће их би ти – ре као нам је на ме сник 
Ми ја но вић.

Се кре тар Спорт ског са ве за „Раз вој спор
то ва” Ми лан Ђо кић ис та као је да је би ло 
пра во за до вољ ство уче ство ва ти у ор га ни за
ци ји ова кве јед не ма ни фе ста ци је, а по го то
во, ка ко је ре као, би ти на те ре ну и игра ти за 
по ро ди цу Сто ји ће вић.

– „Раз вој спор то ва“ је увек ту да по мог не 
свим спорт ским клу бо ви ма, мла ди ма ко ји 
тек по чи њу и ула зе у свет спор та, али и ова
кву јед ну ма ни фе ста ци ју ко ја спор ту да је 

јед ну са свим друк чи ју, ху ма ну ди мен зи ју. 
Та ко ђе, дра го ми је да је би ло то ли ко за ин
те ре со ва них мла дих из свих на ших на се ља, 
и да смо сви за јед но на те ре ну, али и ван 
ње га, да ли је дан ова кав до при нос по мо ћи 
по ро ди ци ко јој је по моћ то ли ко по треб на – 
на гла сио је Ђо кић.

По бед ни ци тур ни ра би ла је еки па из 
Срем ских Ми ха ље ва ца, дру го ме сто осво ји
ла је еки па из Ку пи но ва, док је тре ће ме сто 
при па ло еки пи из Су бо ти шта. На кон фи нал
не утак ми це, уру че не су ме да ље и пе ха ри 
за по бед ни ке, као и за хвал ни це спон зо ри ма 
тур ни ра. Та ко ђе, про гла ше ни су нај бо љи 
играч тур ни ра – Са ша Но вић из Срем ских 
Ми ха ље ва ца и нај бо љи гол ман – Зо ран 
Је ла ча из Су бо ти шта. По бед ни ци тур ни ра 
су се од ре кли нов ча них на гра да у укуп ној 
вред но сти од 150 хи ља да ди на ра у ко рист 
по ро ди це Сто ји ће вић.

По ред се о ских ти мо ва, на тур ни ру су 
ре ви јал но на сту пи ли и ти мо ви шко ла фуд
ба ла „До њи Срем 2015“ и „Шу ма ра“.

Људ скост и спорт ски дух на де лу

ХУ МА НИ ТАР НИ ФУД БАЛ СКИ ТУР НИР У ПЕ ЋИН ЦИ МА
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КАР ЛОВ ЧИЋ

Ма ли ша ни до би ли
но во игра ли ште

Пред сед ник оп шти не Пе ћин ци Си ни ша 
Ђо кић об и шао је но во деч је игра ли ште у 
Кар лов чи ћу за јед но са чла ном Са ве та 
ме сне за јед ни це Кар лов чић Ми ла ном 
Сте па но ви ћем. Ста ро деч је игра ли ште у 
овом на се љу, ко је је у ме ђу вре ме ну 
до тра ја ло, би ло је по ста вље но у школ
ском дво ри шту, а но во је из гра ђе но у 
ве ли ком пар ку пре ко пу та шко ле.

– Де ци је би ло нео п ход но но во игра ли
ште и Оп шти на Пе ћин ци нам је иза шла у 
су срет и из дво ји ла нео п ход на сред ства. 
Од лу чи ли смо да но во игра ли ште не 
из гра ди мо на ме сту ста рог игра ли шта. 
Ве ли ки парк пру жа знат но ве ћи про стор 
за игру и ве ћим де лом да на обез бе ђу је 
хла до ви ну за де цу ко ја се ту игра ју, а 
са мо игра ли ште је и да ље у не по сред ној 
бли зи ни шко ле. То је био раз лог што смо 
се, у кон сул та ци ји са ро ди те љи ма, од лу
чи ли за но ву ло ка ци ју, ре као нам је Сте
па но вић.

Из град њу но вог игра ли шта је фи нан
си ра ла Оп шти на Пе ћин ци са пре ко 
500.000 ди на ра, а пред сед ник Ђо кић је 
ис та као да је ло кал на са мо у пра ва у 
по след њих не ко ли ко го ди на из гра ди ла 
деч ја игра ли шта у свих 15 на се ља, као и 

да у ве ћим на се љи ма има и по не ко ли ко 
игра ли шта.

– Сва деч ја игра ли шта се, у са рад њи 
са ме сним за јед ни ца ма, пе ри о дич но 
по пра вља ју и за ме њу је се до тра ја ли 
мо би ли јар. Ме ђу тим, про блем пред ста
вља ју ван да ли ко ји че сто на мер но оште
ћу ју мо би ли јар на деч јим игра ли шти ма, 

што им скра ћу је век тра ја ња и по ску пљу
је њи хо во одр жа ва ње, а нај го ре од све га 
је то што се на тај на чин угро жа ва без
бед ност де це, из ја вио је Ђо кић и упу тио 
апел гра ђа ни ма да чу ва ју деч ја игра ли
шта и да при ја ве оне ко ји их на мер но 
оште ћу ју.

С. Ђ.

Но во игра ли ште у Кар лов чи ћу

OБНОВА ХРА МА У КУПИ НО ВУ

Осве шта на зво на
и крсто ви 

Епи скоп срем ски Васи ли је посе тио је 
18. јула Купи но во, где је у при су ству све
штен ства пећи нач ког Архи је реј ског 
наме сни штва и вер ни ка осве штао нова 
зво на и крсто ве цркве Све те Тро ји це, 
чија обно ва се при во ди кра ју.

Након осве ће ња, вла ди ка Васи ли је је 
гово рио о вели ком зна ча ју ове све ти ње и 
њене обно ве и том при ли ком се захва
лио свим труд бе ни ци ма и добро тво ри ма, 
Општи ни Пећин ци и Покра јин ском секре
та ри ја ту за кул ту ру, јав но инфор ми са ње 
и одно се с вер ским зајед ни ца ма на, како 
је рекао, бого у год ном делу обно ве Све
тог хра ма.

Он је позвао вер ни ке да 31. јула при су
ству ју моли тве ном ску пу при поди за њу 
нове купо ле тор ња хра ма, као и лити ји 
од цркве Све тог Луке до обно вље не 
цркве Све те Тро ји це и Архи је реј ској 
литур ги ји која ће бити одр жа на 7. авгу
ста.

Архи је реј ски наме сник пећи нач ки 
Бојан Мија но вић захва лио се гра ди те
љи ма, све штен ству, Општи ни Пећин ци и 
вер ном наро ду, а посеб но Епи ско пу 
срем ском Васи ли ју за, како је рекао, 
труд, ини ци ја ти ву, љубав, жртву и моли
тву у обно ви купин ске све ти ње.

С. Ђ.

ПРХО ВО

Обе ле же на
сео ска сла ва

Пово дом сео ске сла ве, која је у Прхо
ву обе ле же на током прет ход не неде ље, 
заме ник пред сед ни ка општи не Пећин
ци Зоран Вој кић и пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Прхо во Иван Коње вић 
поло жи ли су вен це на спо ме ни ке палим 
бор ци ма и жртва ма оба свет ска рата. 
Вој кић је тим пово дом иста као да пре
ци палих у осло бо ди лач ким рато ви ма 
заслу жу ју наше пошто ва ње, а да жртве 
не сме ју бити забо ра вље не, да нам се не 
би поно во дого ди ле. Коње вић је додао 
да мора мо да буде мо захвал ни пре ци ма 
који су крвљу изво је ва ли сло бо ду у којој 
ми данас живи мо. Помен палим бор ци ма 
и жртва ма слу жио је месни парох јереј 
Сте фан Сре мац.

У окви ру про гра ма обе ле жа ва ња сла
ве, одр жа ни су котли ћи ја да, ловач ка 
шица ра и шахов ски тур нир. Покро ви тељ 
тур ни ра је Спорт ски савез „Раз вој спор
то ва“, док је покро ви тељ оста лих мани
фе ста ци ја пећи нач ка локал на само уп ра
ва.  С. Ђ.

ГАСИ ФИ КАЦ И ЈА

Наста вак радо ва 
Пред у зе ће „Бео гас“ наја ви ло је да 

током јула и авгу ста наста вља са радо
ви ма на гаси фи ка ци ји ули ца у који ма још 
увек на посто ји дистри бу тив на гасна 
мре жа у насе љи ма Шима нов ци и Субо
ти ште.

Пре ма пла ну изград ње који је ово 
пред у зе ће доста ви ло Општи ни Пећин ци, 
током про те кле неде ље су поче ли радо
ви на изград њи гасне мре же у Добро дол
ској ули ци у Шима нов ци ма, а током јула 
и авгу ста мре жа ће бити изгра ђе на у 
ули ца ма Деч ка, Обра до ви ћа сокак и 
Нико ле Тесле у Шима нов ци ма и у ули ца
ма Пар ти зан ска, Каме но ва, Иве Лоле 
Риба ра и Срем ска у Субо ти шту. 

„Бео гас“ је у оба ве зи да завр ши 
дистри бу тив ну гасну мре жу у Шима нов
ци ма, Пећин ци ма, Субо ти шту и Прхо ву, 
док гаси фи ка ци ју оста лих 11 насе ља 
пећи нач ке општи не реа ли зу је ЈП „Срби
ја гас“ на осно ву уго во ра са Општи ном 
Пећин ци.

С. Ђ.
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Пре се ље ње у нов обје кат

С обзи ром да је ком плет но рено ви ра
ње бив ше згра де Дома ЈНА завр ше но, 
21. јула запо че ло је пре се ље ње уста но
ве Град ска библи о те ка „Ата на си је Стој
ко вић“ у овај нови про стор за њих наме
њен.

При пре ме за пре се ље ње су запо че ле 
рани је, а сада пред сто ји и онај знат но 
тежи део посла, а то је пре нос око 95.000 
публи ка ци ја, поли ца, сит ног и круп ног 
инвен та ра. О каквом се послу ради све
до чи и пода так да је првог дана, када је 
пре се ље ње поче ло, пре не то неко ли ко 
поли ца и око 5.000 књи га. Пара лел но са 

пре се ље њем и рад ни ци бео град ске фир
ме Metal Fur ni tu re plus“ угра ђу ју поли це. 

Дирек тор Дамир Васи ље вић Тоскић 
исти че да ће у новој згра ди има ти дупло 
више про сто ра. 

–Што се тиче саме про јек ци је одре
ђе них актив но сти и пла но ва, сва ка ко да 
ће широк дија па зон могућ но сти ту бити 
засту пљен. Има мо салу у којој ћемо 
орга ни зо ва ти оне про гра ме које смо и 
рани је, али нам може доћи знат но више 
публи ке. У тој сали има мо и бину која ћа 
дати неве ро ва тан моме нат по пита њу 
реа ли за ци је саме зами сли и умет нич

ких про гра ма, и мислим да је мали број 
библи о те ка у Срби ји које има ју ова кве 
могућ но сти, каже дирек тор Васи ље вић 
Тоскић.

За сада је за чита о це, због пре се ље ња 
које је у току, недо сту пан рад на науч ном 
оде ље њу и оде ље њу зави чај не збир ке. 
Поче ло се са овим оде ље њи ма јер има 
мање публи ка ци ја, тако да за сада, раде 
дечи је и оде ље ње за одра сле чита о це и 
тако ће бити негде до поло ви не авгу ста. 
Пре ма уви ду у тре нут ну дина ми ку, за 
оче ки ва ти је да се цео посао пре се ље ња 
Град ске библи о те ке у нове про сто ри је 
завр ши до поло ви не сеп тем бра. Дирек
тор Дамир Васи ље вић Тоскић каже да је 
захва лан локал ној само у пра ви на подр
шци у про це су пре се ље ња, као и јав ним 
пред у зе ћи ма „Кому на лац“ и „Водо воц“, 
рум ским спор ти сти ма, волон те ри ма и 
нарав но запо сле ни ма у самој уста но ви, 
који су изу зет но анга жо ва ни у пре се ље
њу фон да Град ске библи о те ке. 

Нарав но, сви чла но ви који код себе 
има ју неке књи ге за чита ње, чак и да их 
не вра те до почет ка рада у новом про
сто ру, неће им бити напла ћи ва не ника
кве казне за кашње ње у вра ћа њу узе тих 
насло ва.

С. Џаку ла

Град ска библи о те ка „Ата на си је Стој
ко вић“ у Руми је рас пи са ла кон курс за 
исто и ме ну награ ду која се доде љу је за 
први, до сада нео бја вље ни роман напи
сан на срп ском јези ку. Кон курс је рас пи
сан 18. јула и тра је до 1. новем бра, а на 
њему могу уче ство ва ти ауто ру из Срби
је и расе ја ња.

При ја ва на кон курс се може пре у зе ти  

на сај ту Град ске библи о те ке www.bib lru
ma.rs. При сти гле руко пи се ће, као и 
прет ход них годи на, оце њи ва ти тро чла
ни жири саста вљен од јед ног књи жев ни
ка, јед ног књи жев ног кри ти ча ра и јед ног 
пред став ни ка Град ске библи о те ке „Ата
на си је Стој ко вић“. Награ да на овом кон
кур су је штам па ње нај бо љег рома на у 
изда њу Град ске библи о те ке Рума.

Рас пи сан кон курс за награ ду 
„Ата на си је Стој ко вић“

Дамир Васи ље вић Тоскић Нова згра да Град ске библи о те ке

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Кад по ра стем би ћу спа си лац
Још јед на ак тив ност је одр жа на у окви ру ма ни фе

ста ци је „Ле то на Са ви“ то ком про те клог ви кен да. У 
не де љу, 24. ју ла је одр жа на еду ка тив но  по ка зна 
ак ци ја за нај мла ђе „Кад по ра стем би ћу спа си лац“. 
Ли цен ци ра ни при пад ни ци слу жбе за спа са ва ње са 
ми тро вач ке пла же, нај мла ђим су гра ђа ни ма су об ја
шња ва ли ка кве их опа сно сти вре ба ју на ку па ли шти
ма и ка ко да ре а гу ју у ван ред ној си ту а ци ји. Из ме ђу 
оста лог, на у чи ли су ка ко да се кре ћу кроз во ду, ка ко 
да се на њој одр жа ва ју, ка ко да ста ве краг ну и пру же 
пр ву по моћ, од но сно ка ко да се по на ша ју уко ли ко 
не ко у око ли ни има про блем. Су сре ли су се по пр ви 
пут са пој мом ре а ни ма ци је и де ша ва њи ма то ком 
по тен ци јал них ута па ња. Овај до га ђај је ор га ни зо ван 
са ци љем да се без бед ност де це на ку па ли шти ма и 
њи хо ва свест о то ме по диг ну на ви ши ни во. А. П.



1527. JUL 2022.  M NOVINE

ДЕЦА У РИЗИ КУ ОД ВИСО КИХ ТЕМ ПЕ РА ТУ РА И СУН ЦА

Спре чи ти сун ча ни цу,
топлот ни удар и опе ко ти не

У року од само десет мину та, тем пе ра ту ра у ауто мо би лу може пора сти чак и за 
десет сте пе ни више, него ван вози ла. Тада наста је топлот ни удар, а нажа лост може 
доћи и до смрт ног исхо да, обја сни ла је др Миле на Митро вић Кови љац

Висо ке тем пе ра ту ре и 
дирек тан ути цај сун че вих 
зра ка на орга ни зам могу бити 
вео ма штет ни како за одра
сле, тако и за нај мла ђе. Деца 
има ју тан ку и осе тљи ву кожу, 
те се поред опе ко ти на могу 
јави ти и нега тив ни ути ца ји на 
њихо ве очи, јер је деч ја 
рожња ча осе тљи ва. Међу
тим, могу се јави ти и ста ња 
опа сна по живот, као што су 
сун ча ни ца или топлот ни 
удар. Ово је пери од годи не 
када поро ди це тра же спас од 
вру ћи не на купа ли шти ма, али 
важно је да заба ва и рас хла
ђи ва ње не пре ђу у озби љан 
здрав стве ни про блем.

– Сун ча ни ца пред ста вља 
бур ну реак ци ју орга ни зма на 
пре ко мер но, директ но изла
га ње орга ни зма деј ству сун
че вих зра ка, при чему дола зи 
до пре гре ва ња гла ве дете та и 
пове ћа не тем пе ра ту ре у 
мозгу.. То дово ди до шире ња 
крв них судо ва и пове ћа ња 
крв ног при ти ска. Тада наста је 
ста ње које може да се мани
фе сту је муч ни ном, повра ћа
њем, врто гла ви цом, па све до 
губит ка све сти. Тада се јавља 

висо ка теле сна тем пе ра ту ра, 
али кожа је хлад на, а дете 
може бити узне ми ре но. За 
раз ли ку од сун ча ни це, код 
топлот ног уда ра деј ство сун
че вих зра ка не мора бити 
директ но, већ је осно ва 
настан ка таквог ста ња, спре
че ност зно је ња у загу шљи
вим про сто ри ја ма. Када су у 
пита њу деца, то се нај че шће 
деша ва када их роди те љи 
оста ве у пар ки ра ном вози лу. 
То се не сме ради ти, чак ни 
на тре ну так, јер у року од 
само десет мину та, тем пе ра

ту ра у ауто мо би лу може 
пора сти чак и за десет сте пе
ни више, него ван вози ла. 
Тада наста је топлот ни удар, а 
нажа лост може доћи и до 
смрт ног исхо да, обја сни ла је 
др Миле на Митро вић Кови
љац начел ник Слу жбе за 
здрав стве ну зашти ту деце 
пред школ ског узра ста Дома 
здра вља у Срем ској Митро
ви ци.

Уко ли ко се посум ња на сун
ча ни цу потреб но је дете скло
ни ти у хла до ви ну, по могућ
но сти у про ве тре ну, рас хла

ђе ну про сто ри ју, рас ко мо ти ти 
га, а затим поче ти са посте пе
ним рас хла ђи ва њем, туши ра
њем мла ком водом. Дете 
онда пусти ти да се осу ши и 
дава ти му гутљај по гутљај 
теч но сти, искљу чи во воде. 

– Дете је потреб но оста ви
ти у замра че ној про сто ри ји да 
се одмо ри. Уко ли ко се јави 
пови ше на тем пе ра ту ра, дете
ту је потреб но дати лек за 
регу ли са ње тем пе ра ту ре, 
који ујед но делу је и као анал
ге тик, про тив гла во бо ље. У 
слу ча ју тежих симп то ма се 
одмах јави ти лека ру, дода ла 
је др Митро вић Кови љац.

Лека ри саве ту ју да се бебе 
до шест месе ци ста ро сти 
изво де у шет њу у раним 
јутар њим и попо днев ним 
сати ма. Деца до годи ну дана 
не би тре ба ло да се изво де 
на пла жу, а уко ли ко се то 
чини, избе га ва ти вре мен ски 
пери од од 10 до 18 часо ва. 
Тако ђе, важно је обез бе ди ти 
деци довољ но теч но сти и 
нуди ти им воду на сва ких сат 
вре ме на и онда када то сами 
не тра же.

А. Плав шић

Др Миле на Митро вић Кови љац

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Деч је „Игре без гра ни ца“
У на ве чер је пра зни ка Све

тог Си со ја Ве ли ког, ко га срп ске 
же не и мај ке на ро чи то по шту
ју као за штит ни ка де це, пор та 
Хра ма Све тих Ки ри ла и Ме
то ди ја у Срем ској Ми тро ви ци 
тра ди ци о нал но се пре тва ра 
у ра до сно сте ци ште нај мла
ђих и њи хо вих ро ди те ља, ко ји 
ужи ва ју у ле по ти за јед ни штва, 
спорт ског над ме та ња и деч је 
игре. Та ко је би ло и про шлог 
по не дељ ка, 18. ју ла на  ово
го ди шњем деч јем дру же њу и  
„Игра ма без гра ни ца“ ко је су, 
са брав ши ви ше од сто ти нак 
кли на ца ор га ни зо ва не пе ти 
пут. Циљ  ма ни фе ста ци је, чи
ји је до ма ћин ста ре ши на Хра
ма Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја 
про то је реј – ста вро фор Са во 
Ра ки та је сте да се у су срет 
пра зни ку ве ли ког све ти те ља, 

за штит ни ка и ис це ли те ља нај
мла ђи Ми тров ча ни и па ро хи
ја ни хра ма по у че и ве жба ју у 
ду хов ним вр ли на ма, уче ћи да 
кроз по ште но и спорт ско над
ме та ње одр жа ва ју и уна пре
ђу ју сво је те ле сно и мен тал но 
здра вље. Ми тро вач ки клин ци 
так ми чи ли су се  у 12 кре а
тив них  ди сци пли на, а пре ма 
ре чи ма про те Са ве, тра ди ци
о нал но нај а трак тив ни је би ло 
је так ми че ње у бр зом пре но
су во де у ко ме је уче ство ва ло 
57 ма ли ша на. Нај у спе шни јим 
уче сни ци ма до де ље не су ме
да ље и за хвал ни це. По сле 
за јед нич ког дру же ња у за до
вољ ству и сло зи сви су се раз
и шли, са не стр пље њем оче
ку ју ћи на ред ну го ди ну и но во 
деч је дру же ње.

Д. Мо стар лић

Де таљ са тра ди ци о нал них де чи јих Ига ра
без гра ни ца у хра му по ред „Ка ме ња ра“
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СУША У СРЕ МУ

Ризи чан пери од за куку руз
Све смо уло жи ли како бисмо има ли десет или једа на ест тона по хек та ру, али суде ћи 

по све му што се дога ђа, биће изме ђу пет и шест тона по хек та ру, каже Бора Шуљ ма
нац из Лаћар ка

Куку руз се током јула и авгу ста нала зи 
у ризич ној фази, одно сно њего вој нај ва
жни јој фази. Тада му је потреб но и нај ви
ше вла ге, међу тим изу зет но топао и 
сушан јул не иду у при лог добром раз во
ју биљ ке. Рата ри су због екс трем но висо
ких тем пе ра ту ра забри ну ти за при нос.

– Куку руз се у овом пери о ду бори да 
нали је зрно, а нема пада ви на. Пла шим 
се нај го рег, а то је слаб при нос. То нам се 

дого ди ло и про шле годи не, при нос је био 
пре по ло вљен, у одно су на неке про сеч
не сезо не. До сада се куку руз лепо раз
ви јао, тамо где је ура ђе на агро тех ни ка 
на вре ме. Рани хибри ди су при сти гли да 
нали ју зрно, док касне сор те и касна 
сетва ће ове годи не бити погуб ни, каже 
Бора Шуљ ма нац, ратар из Лаћар ка.

Цена куку ру за је тре нут но задо во ља
ва ју ћа, каже наш саго вор ник, међу тим, 

то неће бити од вели ке кори сти ако усе
ви буду десет ко ва ни.

– Већ дру гу годи ну за редом изгле да 
неће мо убра ти ни про сеч не при но се. 
Бру то при ход по хек та ру у одно су на 
репро ма те ри јал опет неће бити добар. 
Све смо уло жи ли како бисмо има ли 
десет или једа на ест тона по хек та ру, али 
суде ћи по све му што се дога ђа, биће 
изме ђу пет и шест тона по хек та ру. То је 
лоша рачу ни ца за пољо при вред ни ке. 
Киша, после ових вру ћи на, може помо ћи, 
али не мно го. После тако висо ких тем пе
ра ту ра кре ће нагло зре ње, а самим тим 
куку руз ће се врши ти доста рано, прог но
зи ра Шуљ ма нац.

Ово је моме нат када се види јасно да 
су после ди це кли мат ских про ме на све 
веће. Стру ка сма тра да би и пољо при
вред ну про из вод њу тре ба ло при ла го ди
ти, а навод ња ва ње је све нужни је. Држа
ва ула же у нове систе ме и реви та ли за
ци ју посто је ћих, а про це на је да се 
залив ни систе ми кори сте само на два до 
три одсто обра ди вих повр ши на.

А. Плав шић

Посма тра ју ћи пери од од послед њих 
пет годи на, 2018. годи на, 2019. годи на и 
2020. годи на карак те ри са ли су одлич ни 
при но си, што се рет ко деша ва три годи
не заре дом. Већ је у 2021. годи ни било 
раз ли чи тих резу ла та та у раз ли чи тим 
кра је ви ма земље, у зави сно сти где је 
било довољ но лет њих пљу ско ва. 
Посма тра ју ћи тај пери од, ова годи на 
биће нај ло ши ја за куку руз, с обзи ром на 

то да вла ге нема гото во ниг де. Савет 
пољо при вред ни ци ма је, уко ли ко нису у 
могућ но сти да обез бе де систе ме за 
зали ва ње и навод ња ва ње, да гаје 
хибри де раз ли чи тих гру па зре ња, јер 
рани је сор те ће ове годи не дати већи 
при нос. Тако ђе, у митро вач кој Пољо
при вред ној струч ној слу жби саве ту ју да 
се сетва одви ја у више роко ва, а не 
одјед ном. 

Нај ло ши ја годи на за куку руз
у посед њих пет годи на

Бора Шуљ ма нац

Сек тор за ван ред не си ту а ци је Ми ни
стар ства уну тра шњих по сло ва апе лу је на 
све гра ђа не да не спа љу ју тра ву и ни ско 
ра сти ње на отво ре ним про сто ри ма и да 
не ло же ва тру у шу ми и по обо ди ма шу ма, 
због опа сно сти ши ре ња по жа ра ко је мо же 
да угро зи жи во те гра ђа на и да на не се 
ве ли ке ма те ри јал не ште те.  

Са мо у то ку ју на и ју ла ме се ца ове го ди
не еви ден ти ра но је 4.982 ван ред на до га
ђа ја, од ко јих су нај број ни ји по жа ри, ко јих 
је би ло 3.836. Од укуп ног бро ја по жа ра 
2.884 су на ста ли на отво ре ном про сто ру.  

У на ред ном пе ри о ду оче ку ју се ду жи 
су шни пе ри од без па да ви на са ви со ким 

тем пе ра ту ра ма, ко ји по го ду ју на стан ку 
по жа ра на отво ре ном про сто ру и нје го вом 
бр зом ши ре њу. 

Под се ћа мо на ше гра ђа не да је од ред
ба ма За ко на о за шти ти од по жа ра за бра
ње но спа љи ва ње тра ве, ни ског ра сти ња и 
сме ћа на отво ре ном про сто ру и оста та ка 
стр них усе ва, и да је не по што ва ње ове 
од ред бе за ко на за пре ће на ка зна за прав
на ли ца од 300.000 до 1.000.000 ди на ра, а 
за фи зич ка ли ца 10.000 ди на ра. 

Овим за ко ном за бра ње но је ло же ње 
ва тре у шу ми и на уда ље но сти од 200 
ме та ра од ру ба шу ме, из у зев на од ре ђе
ним и за то обе ле же ним ме сти ма, у скла

ду са про пи са ним ме ра ма за шти те од 
по жа ра. За не по што ва ње ове од ред бе 
за ко на за пре ће на је ка зна за фи зич ка 
ли ца од 10.000 до 50.000 ди на ра.

Сек тор за ван ред не си ту а ци је ће и у 
на ред ном пе ри о ду,  за јед но са дру гим 
ли ни ја ма ра да МУПа, над ле жним ин спек
циј ским слу жба ма ре пу блич ког и ло кал ног 
ни воа, на ста ви ти ак тив ност по ја ча ног 
над зо ра и оби ла ска те ре на ра ди про на ла
же ња нео д го вор них гра ђа на ко ји не 
по шту ју за кон ске од ред бе и њи хо вог про
це су и ра ња, а све у ци љу сма ње ња бро ја 
по жа ра на отво ре ном про сто ру и по ве ћа
ња без бед но сти на ших гра ђа на.

Апел грађанима
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ДОДОЛ СКЕ ПЕСМЕ И ОБРЕД НЕ РАД ЊЕ КОЈЕ ИХ ПРА ТЕ

Кад је годи на сушна...
Сушна годи на и лето без кише је бри

ну ло и мори ло и нека да шње пољо при
вред ни ке. Тада није било навод ња ва ња 
и моде р них систе ма зали ва ња. У наро ду 
се, као и при сва кој зго ди или незго ди, 
пева ло и опе ва ло. Па, тако су сво је 
песме има ле и вре мен ске при ли ке, али и 
непри ли ке. Током дана када није пада ла 
киша, а фали ла је усе ви ма, спе ва не су 
тако зва не додол ске песме. Уз њих су 
ишле и обред не рад ње. Па тако и оне за 
при зи ва ње кише – додол ске.

– Додол ске песме спа да ју у кате го ри ју 
обред них, нека лен дар ских песа ма. То 
зна чи да изво ђе ну песму пра ти одре ђе на 
обред на рад ња или риту ал на игра. А у 
кате го ри ју нека лен дар ских спа да ју јер 
нису веза не за одре ђе ни датум у кален
дар ској годи ни. На тери то ри ји Бал ка на 
вео ма су биле засту пље не додол ске 
песме, али и дру ге обред не песме које 
сво је коре не, по мишље њу мно гих истра
жи ва ча, има ју у ста ро сло вен ској кул ту ри. 
Такве песме карак те ри ше их мело ди ја 
малог распо на од три до пет тоно ва. 
Изво де се јед но гла сно и у свом мело по
ет ском саста ву има ју рефрен: „Ој, Додо, 
еј, Додо ле, Додо ли це, Додо ло“, што 
етно му зи ко ло зи сма тра ју јед ном од нај
ста ри јих оста та ка и карак те ри сти ка сло
вен ске музич ке кул ту ре код нас, испри
ча ла је Ива на Мар ке та но вић, етно му зи
ко лог из Срем ске Митро ви це.

 У сушним пери о ди ма девој ке, али и 
девој чи це, маски ра ле би се лишћем и 
гран чи ца ма. Тако обу че не и оба ве зно 
босе, ишле су по селу и ула зи ле у сва ко 
дома ћин ство да пева ју додол ске песме. 
За цен трал ну фигу ру бира на је нај мла ђа 
из гру пе дево ја ка, као Додо ла. 

– Ста ја ла је у сре ди ни кру га, а често и 
кола, и врте ла се и игра ла, а дома ћи ца 
куће ју је прска ла водом. Оста ле девој ке 
би ста ја ле у кру гу и пева ле. Срп ски 
сељак је од увек живео од земље и усе
ва, тако је за опста нак усе ва и самим тим 
и хра не, киша била нео п ход на. Додо ле 
се часте слат ки ши ма, али и нов цем, 
дода је Ива на Мар ке та но вић.

Текст песа ма се одно сио на при зи ва
ње кише „да уда ри росна киша, да оро си 
наша поља“, а играч ки обра зац се састо
јао од низа сит них поно вље них кора ка и 
врте ња у круг. Сма тра но је да игре које 
се састо је из јед но лич них обра за ца који 
се пона вља ју иза зи ва ју код изво ђа ча 
одре ђе ну врсту тран са. Транс је непри
род но ста ње чове ко вог ума, пада ње у 
исти сма тра но је при бли жа ва њем вишим 
сила ма – бого ви ма, да би се уми ли ли за 
оно што се тра жи од њих.

– Поја ва додо ла није позна та само код 
Срба. Вео ма сли чан обред је опи сан и 
код Руму на, са слич ним мело диј ским 
обра сцем и тек стом, а изво ђе ње и маски
ра ње гото во је иде нич но као и код Срба, 
а Руму ни га зову „Папру га“. Код Вла ха 
оби чај је био да девој ке уочи оби ла ска 
села одла зе на гроб и узи ма ју крст који 
пота па ју у реку и пушта ју га да отпло ви. 
У помо рав ским кра је ви ма девој ке се пре 
обре да оку па ју у реци, пре изла ска сун
ца, обја шња ва наша саго вор ни ца.

У неким крја ви ма Срби је оби чај се 
задр жао до осам де се тих годи на 20. века. 
У срп ском фол кло ру из Вој во ди не овај 
пра ста ри оби чај изгу био је сво ју обред ну 
функ ци ју, а послед њи изво ђа чи до Дру
гог свет ског рата били су Роми.

– У етно му зи ко ло шким и етно ко ре о ло
шким истра жи ва њи ма, ове песме зау зи
ма ју бит но место, као и дру ге обред не 
као што су кра љич ке и лазарч ке, што 
зна чи да су у наро ду биле широ ко рас
про сра ње не и често изво ђе не, али нијед
но истра жи ва ње не ука зу је на ефи ка
сност обре да, закљу чу је етно му зи ко лог 
Ива на Мар ке та но вић.

А. Плав шић

Ива на Мар ке та но вић
(при ват на архи ва)

Додо ле (извор Вики пе ди ја)
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КОН ЦЕРТ GUNS N’ ROSES (БЕЧ 2022)

Сусрет са ста ром љуба ви

Gan si почи њу свир ку са It s so easy, маса их поздра вља ова ци ја ма. То је тај глас на 
иви ци пуца ња који никад пући неће, то је тај нека да шњи мла дић који данас није у 
шор цу или бок се ри ца ма али је при ме ре но годи на ма веран сти лу

Срем ска Митро ви ца 
деве де се тих годи на 
про шлог века. Моја 

соба, спу ште не ролет не, као 
што се ради у врео лет њи 
дан. Тад нисмо има ли кли ме, 
нити су лета била ова ква. 
Рас пуст је. Цео дан се дру жи
мо и заба вља мо. Имам касе
то фон, мно го касе та и мно го 
нај бо љих дру га ри ца. Слу ша
мо Gan se. Без број пута пре
мо та ва мо касе ту како би 
поно во и поно во чуле оми ље
ну песму. Не рет ко кори сти мо 
тех ни ку пре мо та ва ња прстом 
или олов ком ако се тра ка 
запе тља. Мла де смо, срећ не, 
тако незре ле, а тако нема мо 
пој ма о томе, тако смо важне 
И тако заљу бље не у Axl Rose. 
Он је певач гру пе Guns N’ 
Roses, шкот ског, немач ког и 
ирског поре кла. Бун то ван, 
тем пе ра мен тан, срчан, агре
си ван и нежан у исто вре ме. 
Леп. Поже љан. Има све што 
је потреб но за заљу бљи ва ње 
у тим годи на ма.

И док тог лет њег дана, тих 
годи на, у замра че ној соби 
пре мо та ва мо касе те и слу ша
мо GNR лудо заљу бље не у 
Axl и Slash, напо љу дува ју зли 
ветро ви и као цуна ми руше 
све пред собом. Нема мо 
свест да ће ти ветро ви из 
коре на про ме ни ти живот 

људи на нашим про сто ри ма. 
Не зна мо коли ко дуго ћемо 
живе ти на руше ви на ма тих 
вре ме на. Не зна мо ништа о 
томе, тад зна мо да је напо љу 
лето за које жели мо да тра је 
зау век. И зна мо да воли мо 
Gan se и да смо без број пута 
одслу ша ле Para di se City  или 
Wel co me to the jun gle или 
ипак Novem ber rain, све кри ју

ћи јед на од дру ге да та бала
да има нај ви ше везе са 
нашим нежним осе ћа њи ма и 
машта ри ја ма а у изво ђе њу 
Axl Rose има сна гу да сру ши 
овај свет И поно во га ство
ри…

Беч 2022 годи на. Кон церт 
Guns N’Ro ses. Волим Беч. Од 
мог првог одла ска у тај град 
ство ри ла се лепа веза изме ђу 

мене и Vien ne која ме никад 
није раз о ча ра ла. Да ли због 
кул ту ре, пре фи ње но сти, бла
ге пре по тент но сти, савр ше ног 
функ ци о ни са ња тог гра да, 
садр жа ја који ме зани ма ју у 
тај град се увек радо вра ћам. 
Нара во да нај ви ше везе са 
том мојом љуба ви пре ма 
Vien ni има моја див на нај бо
ља дру га ри ца, још из школ
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ских дана и њена мај ка које 
дуго живе тамо, које су се 
увек тру ди ле да ми тај град 
пред ста ве на нај бо љи начин 
и да из њега поне сем пун 
кофер успо ме на. Хва ла на 
томе.

Сти же мо на кон церт. Фано
ви су ско ро попу ни ли Ernst 
Hap pel Sta dion. То су људи 
раз ли чи тих гене ра ци ја, раз
ли чи тих про фи ла, са црве ним 
мара ма ма око гла ве, маји ца
ма и кач ке ти ма у духу дога ђа
ја.

Gan si почи њу свир ку са It s 
so easy, маса их поздра вља 
ова ци ја ма. То је тај глас на 
иви ци пуца ња који никад пући 
неће, то је тај нека да шњи 
мла дић који данас није у шор
цу или бок се ри ца ма али је 
при ме ре но годи на ма веран 
сти лу. То је Axl Rose , дефи ни
тив но побе дио пре те ра ну 
гоја зност, са боток си ма, зате
за њем лица, опе ра ци јом носа 
што он како меди ји кажу 
никад није желео да при зна, 
што је у овој при чи нај ма ње 
важно. То су ти посте ри из 
наших соба, то су сачу ва ни 
члан ци из Хупе ра, то је оми
ље на гру па из лек си ко на. То 
су ти људи и енер ги ја што 
зна че мла дост и пра ве сјај ну 
свир ку. 

Сви ра ју хито ве које чекам. 
У неком момен ту почи ње You 
could be mine, сви ра ју AC|DC, 
Estran ge, Civil War посве ћу ју 
Укра ји ни, сва ка ко Para di se 
City, Wel co me to the jun gle, 
негде око сре ди не кон цер та 
вели ки хит Swe et Child O Mine 
тешко је опи са ти узбу ђе ње... 
Knoc kin On Hea ven s door што 
пева мо сви зајед но и ужи вам 
у овој европ ској ноћи срод них 
душа. Мислим да сам срећ на 
и поно во заљу бље на. Непро
це њи во осе ћа ње. 

Кад су поче ли први так то ви 

Novem ber Rain мислим да је 
цео ста ди он упа лио мобил не 
теле фо не. Поглед на три би не 
вели чан ствен при зор. Ти сви
ци акту ел не тех но ло ги је за 
мене су били по души земља
ци и изма ми ли ми поне ку 
сузу. И ту иде онај чуве ни, 
само један у низу,  моме нат 
Slas ha који се сво јом сјај ном 
тех ни ком, ори ги нал ним изгле
дом и сцен ским насту пом 
издво јио као вир ту оз на гита
ри и музи чар који инспи ри ше 
гене ра ци је и гене ра ци је мла
дих гита ри ста.

Нала зим да су Gan si има ли 
у сва ком сми слу, па и дра ма
тур шки сја јан кон церт. Сасвим 
довољ но и пишто ља и ружа. 
Оста ли су ми дужни Don’t you 
cry tonight, али мора нешто да 
оста не и за сле де ћи пут.

Пред сам крај кон цер та Axl 
Rose је бацио ружу у публи ку, 
желе ла сам да веру јем да је 
та ружа за мене.

Све похва ле за цео бенд за 
про фе си о нал ност и енер ги ју. 
И док напу шта ју ста ге Slash 
пра ви стој на рука ма и на тај 
начин шаље пору ку да доби ја 
бит ку са вре ме ном. 

А ја... ја пре пла вље на емо
ци ја ма мислим да раз ми
шљам и о про шло сти и о 
будућ но сти у исто вре ме. 
Зами шљам како ћу са енер ги
јом коју сам упра во доби ла, 
као што Axl енер гич но и бун
тов но трчи  по сце ни и пре ма 
фано ви ма,  пре тр ча ти мало 
Аустри је, затим целу Мађар
ску, пре ско чи ти гра ни цу, 
затим моју Вој во ди ну рав ну, 
све сво је про бле ме  и сти ћи у 
вре ли лет њи дан у моју собу, 
упа ли ти кли му и пре ко youtu
be пусти ти Wel co me to the 
jun gle или још боље Pati en ce. 
И нећу желе ти да лето тра је 
зау век....      

Јеле на Јан ко вић

МОТО КЛУБ „ИНЂИ ЈА“

Хума ност
и дру же ње

Мото клуб „Инђи ја“ осно
ван је 2015. годи не и данас 
бро ји пре ко 20 чла но ва из 
свих дело ва Сре ма. Љубав 
пре ма мото ри ма основ ни је 
раз лог због којег су се оку пи
ли у удру же ње, али са 
циљем да поред дру же ња и 
деље ња иску ста ва, пока жу и 
сво ју хума ну стра ну. Како је 
иста као Алек сан дар Недић, 
пред сед ник Мото клу ба 
Инђи ја у прет ход них седам 
годи на орга ни зо ван је низ 
хума ни тар них акци ја, а 
посеб но су поно сни на оне 
које се одно се на помоћ деци 
са Косо ва и Мето хи је.

– Од 2015. годи не до данас 
орга ни зо ва ли смо укуп но 
десет хума ни тар них акци ја. 
Међу њима и акци ју која се 
одно си на помоћ ђаци ма из 
Лепо са ви ћа који ма је почет
ком годи не уру чен школ ски 
при бор захва љу ју ћи и 
нашим, хума ним мото ри сти
ма, рекао је Алек сан дар 
Недић, пред сед ник Мото клу
ба „Инђи ја“ и додао да већ 
након годи шњих одмо ра пла
ни ра ју да дају крв, што је 
јед на од редов них хума них 
акци ја којој се радо ода зи ва
ју чла но ви Мото клу ба „Инђи
ја“.

Како је иста као пред сед
ник клу ба, нови чла но ви су 
увек добро до шли као и сви 
они који гаје љубав пре ма 
дво точ ка ши ма. 

– Ми смо одмах у стар ту 
напра ви ли селек ци ју међу 
чла но ви ма и може мо да се 
похва ли мо да их је до сада 
пре ко 40  оро про шло кроз 
наш клуб. Међу њима су 
пило ти у пен зи ји, бив ша вој
на лица, при вред ни ци и мла
ди, на које смо посеб но поно
сни, каже Недић и дода је:

– Нај мла ђи члан Мото клу
ба „Инђи ја“ има 15 годи на. 
Може мо да се похва ли мо и 
да је све више дево ја ка које 
нам се при дру жу ју и да смо 
вре ме ном напра ви ли такву 
атмос фе ру да се сви осе ћа ју 
угод но.

Недић је под се тио да су за 
седам годи на рада поло ви ни 
чла но ва поде ли ли нове 
каци ге што, како каже, није 
нима ло јед но став но и јеф ти
но с обзи ром да се клуб 
финан си ра искљу чи во од 
соп стве них сред ста ва. 

Иако је Инђи ја позна та по 
Мото ску пу, због недо стат ка 
финан сиј ске подр шке, уме
сто у јулу пла ни ра но је да се 
сусрет одр жи у сеп тем бру. 

– Мото сусрет ћемо орга
ни зо ва ти о соп стве ном тро
шку и уз помоћ спон зо ра, 
рекао је Алек сан дар Недић, 
дода ју ћи да сва ког викен да 
посе ћу ју мото ску по ве широм 
наше и зема ља у окру же њу 
али да исто тако редов но 
орга ни зу ју дру же ња чла но ва 
у свом гра ду. М. Ђ.

Дру же ње чла но ва Мото клу ба Инђи ја
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КАКО СУ СЕ МИТРОВ ЧА НИ УЧИ ЛИ ГРАД СКОМ ЖИВО ТУ? (5)

„По тре бу је об ћи на мло го рад ни ка“
При пре ма: Дејан Мостар лић

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

Град ска упра ва у Ми тро ви ци, ко ја ће 
на кон 1881. го ди не и  до би ја ња ста ту са 
Гра да функ ци о ни са ти као Град ско 
по гла вар ство из да ва ла је про гла се ко ји 
су са др жа ли све бит не од лу ке ве за не за 
сва ко днев ни жи вот гра ђа на Ми тро ви це 
и окол них на се ља. Ове од лу ке су об ја
вљи ва не у Про гла сним књи га ма, при 
че му су стро го од ре ђе на ме ста њи хо вог 
об на ро до ва ња ( На сред пи ја це код 
кр ста, пред ку ћа ма по је ди них ми тро
вач ких гра ђа на, пред Ка зни о ном, на 
ћо шку код Ка ме ни те ћу при је, на ћо шку 
код Злат на бу на ра....). Про гла сне књи
ге Град ске упра ве у Ми тро ви ци са чу ва
не су у Исто риј ском ар хи ву „Срем“ и 
пред ста вља ју дра го це но из во ри ште 
по да та ка о исто ри ји Срем ске Ми тро ви
це, Сре ма и не ка да шњих др жа ва на 
овим про сто ри ма

У про гла су број 65 од 13. фе бру а ра 
1879. тра же се рад ни ци ко ји би ра ди ли 
на ко па њу ка на ла  због про пу ста во де 
код Рум ског дру ма пре ма Ми тро ви ци.  
По зи ва ју се за ин те ре со ва ни да се ја ве 
оп штин ском уре ду ко ме је по треб но 
мно го рад ни ка, јер се по сао мо ра оба
ви ти у ро ку од три да на ка ко би се из бе
гла опа сност за жи то.                                               

„Због про пу ста во де од Ча и на вр тло
га јен де ком крај Рум ског дру ма пре ма 
Ми тро ви ци по тре бу је об ћи на мло го 
рад ни ка. Сва ки ко ји на тим ко па њу јен
де ка ра ди ти же ли, не ка да нас у три 
са та по пол да на ра ди по год бе ов дје 
код уре да бу де. При мје ти ми је још то 
да тај сав по сао због опа сно сти за 
жи та, нај ду ље за 3 да на го тов би ти 
мо ра“

Про гла сом оп штин ског уре да број 577 
од 28. фе бру а ра 1879. го ди не тра же се 
два чел ни ка по треб на оп шти ни Ада
шев ци за пла ту од 150 фо рин ти го ди
шње, обез бе ђе ним ста ном и огре вом. 

По зи ва ју се за ин те ре со ва ни да до 28. 
да на у ме се цу под не су сво је мол бе.

„Об ћи на Ада шев ци по тре бу је два 
чел ни ка, са 150 фо рин ти го ди шње 
пла ће, ста ном и огре вом. До 28. овог 
ме се ца има сват ко сво ју мол бу та мо 
пре да ти.“

У про гла су  број 73 од 13. фе бру а ра 
1879. го ди не за бра њу је се омо гу ћа ва ње 
пре но ћи шта у се ли ма љу ди ма и бо ра
вак у шта ла ма  ко њи ма  ко ји до ла зе из 
Бо сне. До зво ље но је да ови љу ди мо гу 
но ћи ва ти из ван се ла. Ујед но се стро го 
за бра њу је ку по ви на ко ња ко ји до ла зе из 
Бо сне уз прет њу ве ли ком нов ча ном 
ка зном. У прет ход ним про гла си ма ука
зи ва ло се на по ја ву бо ле сти ме ђу ко њи
ма и оба ве зи да се ова кви слу ча је ви 
при ја ве.

„Са овим се сва ко ме до зна њу је да 
ни тко не сми је при ми ти на ко нак или у 
шта лу оне ко ње и љу де ко ји из Бо сне 
до ла зе, већ исти ти љу ди мо ра ју из ван 
се ла но ћи ва ти. На да ље је сва ком 
за бра ње но ку по ва ти ко ње ко ји из 
Бо сне до ла зе под прет њом ве ли ке нов
ча не гло бе и сва ко је ду жан ја ви ти сва

ка ко ла и ко ње код ово га уре да ко ји из 
Бо сне до ла зе“

Про гла сом број 96 од 28. фе бру а ра  
1879. го ди не гра ђа ни се оба ве шта ва ју 
да је оп штин ском уре ду пре дат је дан 
сре бр ни сат. Уз де та љан опис са та по зи
ва се вла сник из гу бље ног пред ме та да 
се ја ви.

„Од је код уре да пре дан је је дан сре
бр ни сат ма ли, ци лин дар на на цр ном 
... гај та ну и на да ље ви си на том са ту. 
Ко лај на рад на на пла вој пан тљи ки и 
је дан кљу чић. Власт ник то га са ха та 
не ка се од је ја ви. “

Про гла сом број 142 од 25. мар та 
1879. го ди не за бра њу је се пре воз за пре
жним ко ли ма на но вом Рум ском дру му, 
већ се зах те ва да за пре воз „ко ла и мар
вае“ тре ба ко ри сти ти лет њи пут ко ји 
та ко ђе во ди у Ру му.  Прет ход но је Рум
ски друм об на вљан на ба ци ва њем ве ли
ке ко ли чи не ква ли тет ног ка ме на.

„Са овим се сва ком до зна ња да је да 
је од да нас зав бра ње но са ко ли и мар ви 
на Рум ском дру му ра би ти. Сло бод но је 
пак слу жи ти се лет ног пу та кои у 
Ру му во ди.“

NOVINEMWWW.MNOVINE.COM
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За не пу них ме сец да на ће у Срем ској 
Ми тро ви ци би ти обе ле же но осам де
сет го ди на од стра да ња на ро да на 

Спо мен  гро бљу, не кад про сто ру уз пра во
слав но гро бље. Ко сти на шег сли ка ра Са ве 
Шу ма но ви ћа се и да ље на ла зе не где 
ис под тих не ко ли ко хум ки. Звер ска екс пе
ди ци ја Вик то ра То ми ћа и уста ша да ни ма је 
на мон стро у зан на чин уби ја ла љу де из 
це лог Сре ма, и то углав ном Ср бе, али и 
Ро ме и Је вре је. Мла ди ће, сна жне и пу не 
жи во та, рад но  спо соб не од во ди ли су од 
ку ћа и на кра ју ба ца ли у ја ме. И та ко је 
зло чин уби јао мла дост, плод ну и сна жну 
мла дост, ко ја је мо гла да пра ви бу дућ ност. 
Бу дућ ност је до шла, да нас се тим пар ком 
ше та мо, не где у све сти мо жда и има мо 
чи ње ни цу да се ис под нас на ла зе ма сов не 
гроб ни це, мо жда не где има мо иде ју да је 
то ипак гро бље. Али је у ре ду да се ту да 
про ше та мо и над смр ћу сла ви мо жи вот, јер 
је сва ки мо ме нат ужи ва ња сла ва жи во та. 

У овом гра ду се не из го ва ра уста ша тек 
та ко, оста ло нам у ге ну да ка да се то из го
во ри за не ког, то за и ста то и зна чи. С ти ме 
се не ша ли. Али зло чин има име и пре зи
ме. Зло чин је лич ност, зло чин је гру па са мо 
он да ка да сва ки чи ни лац те гру пе има име 
и пре зи ме. Зло чин мо ра да има пре су ду 
или исто риј ску чи ње ни цу да је из ве сно име 
и пре зи ме по чи ни ло тај зло чин. Ме ђу тим, 
ми та ко сит ни на ро ди, бал кан ски, са огром
ним про бле мом ма лих раз ли ка се нај лак ше 
до го во ри мо са мо око јед ног – да се ку су ра
мо жр тва ма. И он да Хр ва ти нас зо ву ве лик
о срп ским агре со ри ма, и он да ми свим 
Хр ва ти ма тр ља мо на гла ву Ја се но вац, 
он да се ја ве Хр ва ти и Бо шња ци ко ји хо ће 
да при зна мо да смо ге но ци дан на род. А на 
све то се ја ве Цр но гор ци са ко ји ма се 
ни смо до го во ри ли ко су Ср би, а ко Цр но
гор ци, а за јед но нас на Бал ка ну не ма осам 
ми ли о на. Ме ђу тим, шта ми има мо? Има мо 
на ше са лон ске ле ви ча ре и на ше упа ље не 
де сни ча ре ко ји се из пет них жи ла тру де да 
се сва ђа мо о про шло сти и ка ко ко ту ма чи 
исто ри ју или по вест.

Шта ра де де сни ча ри, а шта ле ви ча ри? 
Ка пи тал, тр го ви на и бо га ће ње је је ди ни 
иде ал са лон ских де сни ча ра. Али то ни је 
њи хов оп шти, већ ис кљу чи во лич ни ин те
рес. Они та ко ску по оде ве ни, у ме ђу соб
ном при ја тељ ском окру же њу, пре ве је ни 
знал ци, јед но став ним је зи ком об ја шња ва ју 
на ци о нал не ин те ре се и ка ко их не ко угро
жа ва, јер не ко има иде ју да њи хов на род 
угње та ва. Пот па љуј ма се и не дај да се 
одах не. Слу чај ко јим Ре пу бли ка Хр ват ска 
на шем пред сед ни ку Ре пу бли ке за бра њу је 
по се ту ло го ру Ја се но вац је сте нео прав да
ни скан дал. Али до кле ће мо се ба ви ти 
ти ме? У Ја се нов цу и у Сре бре ни ци и ов де 
у Ми тро ви ци су људ ске ко сти? Љу ди су 
стра да ли, зло чин са име ном и пре зи ме ном 
је по чи њен про тив чо ве ка и ту је тач ка. 
Шта је наш крај њи циљ у те ра њу исти не 
мак на ко нац? Шта ће се де си ти ка да 

по тен ци јал но Ср би ја при зна „ве ли ко срп ску 
агре си ју“ и ка да Хр ват ска при зна ге но цид 
над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма? Да ли 
ће на сту пи ти мир? Хо ће мо по ста ти бра ћа 
– Хр ват ска и Ср би ја, то је јед на фа ми ли ја? 
До кле ће мо др жа ти ду хо ве у бо ци са вр ло 
ла ба во по ста вље ним пам пу ром? 

Ипак, чи ни се да су од са лон ских де сни
ча ра го ри са лон ски ле ви ча ри. Чак се мо же 
усу ди ти и ре ћи, опа сни су. Не ка да су без о
па сни, ка да се по на вља ју, по пут Ла тин ке, 
Пе ро вић ко ја пе де сет го ди на при ча ка ко је 
сме ње на од Ти та. То је без о па сно. Али 
има мо ми на ше са лон ске ле ви ча ре ко ји се 
оку пе и про па ги ра ју мир, те нор мал ност и 
су о ча ва ње са исти ном, јер што они ка жу, 
са мо су о ча ва ње са исти ном во ди дру штво 
на пред. Ра ди се о то ме, што ти љу ди у сво
јој не све сти ра де упра во обр ну то од про
па ги ра ња ми ра и нор мал но сти. Они оп ту
жу ју де сни ча ре и по го то во по ли тич ке ели
те, би ло ле ве или де сне, да сво јим по ли ти
ка ма угро жа ва ју мир, ста бил ност и го во ре 
да је у та квом ста њу су коб не из бе жан. Они 
та ко до бро пла ће ни у ску пим хо тел ским 
кон фе рен циј ским са ла ма се обра ћа ју 
исто ми шље ни ци ма, али и те ка ко има ју 
ути цај на ши ру јав ност. Ка да се у мла дом 
чо ве ку спо ји са зна ње и иде ја да су но ви 
су ко би не из бе жни и очу ва ње на ци о нал них 
ин те ре са, млад чо век, сит и са мно го 
по тро ше не енер ги је мо же да кре не пу тем 
тих иде ја.

За то, са лон ски аги та то ри, ле ви и 
де сни, ски ни те нам се са ле ђа. До кле 
ће мо да се ку су ра мо ја се но вач ким, 

сре бр нич ким и дру гим жр тва ма. Хај де да 
се до го во ри мо, зло чин има име и пре зи ме 
и да оста ви мо то иза се бе. Док се ви, љу ди 
из са ло на ку су ра те жр тва ма, на ше зе мље 
од у ми ру и јед ном ће се о њи ма го во ри ти 
као о древ ној Атлан ди ти или мит ским 
би ћи ма. За што је ге не ра ци ја 1993. кри ва 
за би ло шта сте ви за ку ва ли? Ни ко не ма 
пра во да го во ри у на ше име. Не ће мо да 
при зна мо не што за шта ни смо кри ви, али 
ви љу ди из са ло на при знај те. То ли ко о 
то ме го во ри те да је кри ви ца очи глед на. 
Ми, ге не ра ци је де ве де се тих и две хи ља ди
тих не тре ба да гра ди мо цр кве. Цр кве су 
нам из гра ди ли пре ци, мо ли ће мо се у 
њи ма. Ми тре ба да по том ци ма гра ди мо 
во до во де, да оста ви мо чи сте ре ке, да тер
мин на ци о на ли ста вра ти мо у свој из вор ни 
об лик ко ји по но сно про па ги ра љу бав пре
ма на ци ји, да бу де мо но ве па три о те ко ји ма 
ће основ но пи та ње би ти ко ли ко су нам 
ле пе зе мље. Жр тва ма сла ва и пи је тет, 
не ко је већ па дао за на шу сло бо ду, али да 
су зна ли ка ко ће те ви, љу ди из са ло на да 
ба ље зга те, да ли би да нас по ро бе 100 
по сто. 

За ма ло ви ше од ме сец да на ће мо се 
се ћа ти и до сто јан стве но ту го ва ти на Спо
мен  гро бљу, али хај де да ма ра ми цу ко јом 
ће мо бри са ти су зе по сле то га не ба ци мо у 
тра ву.  Читанка

О ЗЛО ЧИ НИ МА, СТРА ДА ЊИ МА И ЖР ТВА МА

Ви, љу ди из са ло на
 по што жр тва, ко ли ки је ку сур?

И он да Хр ва ти нас 
зо ву ве ли ко срп ским 

агре со ри ма, и он да ми 
свим Хр ва ти ма тр ља
мо на гла ву Ја се но

вац, он да се ја ве Хр ва
ти и Бо шња ци ко ји 

хо ће да при зна мо да 
смо ге но ци дан на род. 

А на све то се ја ве 
Цр но гор ци са ко ји ма 
се ни смо до го во ри ли 
ко су Ср би, а ко Цр но
гор ци, а за јед но нас на 

Бал ка ну не ма осам 
ми ли о на. Ме ђу тим, 

шта ми има мо? Има мо 
на ше са лон ске ле ви ча

ре и на ше упа ље не 
де сни ча ре ко ји се из 
пет них жи ла тру де да 
се сва ђа мо о про шло
сти и ка ко ко ту ма чи 
исто ри ју или по вест
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ФЕЉ ТОН: СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (12) ТЕ О ДО РА, ПР ВА ЖЕ НА КРА ЉА СТЕ ФА НА ДЕ ЧАН СКОГ

Вер на су пру га и бри жна 
ма ј ка Ду ша на Сил ног

Пише: др Сне жа на Булат

„А ка кав је Ска дар на Бо ја ни!
Кад по гле даш бр ду из над гра да,
све по ра сле смо кве и ма сли не
и још они гро зни ви но гра ди;
кад по гле даш стр мо ис под гра да,
ал` уз ра сла ше ни ца бје ли ца,
а око ње зе ле на ли ва да,
кроз њу те че зе ле на Бо ја на,
по њој пли ва ри ба сва ко ја ка…“

Ово ве ли чан стве но 
ме сто, ко је опи су је 
на ша на род на пе сма, 

био је дом мла дог брач ног 
па ра, Сте фа на Де чан ског и 
ње го ве пр ве же не. Иако мај ка 
Ду ша на Сил ног, ње но име 
ду жи низ го ди на оста је пот пу
но не по зна то.

О скла па њу њи хо вог бра ка, 
пр ви је ка зи вао ар хи е пи скоп 
Да ни ло. „По сле овог скон ча ња 
сви ју зло ми сле них не при ја те
ља ово га бла го ча сти во га кра
ља Уро ша, по што је Бог не по
ко ле би во утвр дио ње гов пре
сто, и по што је це ло ота че ство 
ње го во жи ве ло ти хим и без ме
те жним жи во том, овај хри сто
љу би ви хте де же ни ти ва зљу
бље но га си на зва но га Сте фан, 
као отац ко ји ва и сти ну љу би 
де цу, и узе кћер ца ра бу гар ско
га, зва ног Смиљ ца, и ову за ру
чи да му бу де же на. И оде ли 
му до сто јан део др жа ве, зет ску 
зе мљу са свим ње зи ним гра
до ви ма и об ла шћу ње го вом“. 

Да је пр ва же на Сте фа на 
Де чан ског би ла кћер бу гар ског 
ца ра, по твр ђу је и Ила ри он 
Ру ва рац, али ипак не успе ва 
да от кри је ви ше де та ља из 
кра љи чи ног жи во та. „Краљ, 
Де чан ски два пут се же нио. 
Пр ва му je же на би ла кћи ца ра 
бу гар ског Смиљ ца, ко јом га је 
још отац ње гов оже нио да л’ за 
ца ре ва ња Смиљ че вог (1292
1294) или ка сни је, не знам. 
Ка ко је овој кра љи ци срп ској, 
ко ја је по ле то пи си ма око год. 
1311. Ду ша на ро ди ла, име 
би ло и кад je умр ла не до зна је
мо ни из до ма ћих из во ра ни из 
ви зан тиј ских по ве сни ча ра, ко ји 
по след њи са мо то зна ју, да 
Ду шан ни је од Гр ки ње, већ ех 
alia uxo re na tus“. 

Име мај ке срп ског ца ра 
Ду ша на, по твр ђу је се тек 1891. 
го ди не. Сто јан Но ва ко вић, при

ли ком штам па ња да ров ни це 
ца ра Ду ша на ма на сти ру Све
тог Сте фа на, као гро бу мај ке 
ње го ве, утвр дио је, да се пр ва 
же на кра ља Сте фа на Де чан
ско га и мај ка ца ра Ду ша на зва
ла Те о до ра.

Пре ма Ву ки ће ви ће вим ре чи
ма, ба шти не и до бра Те о до ри
ног оца би ла су на То пол ни ци, 
код се ла Акин џи, где се на ла зи 
и ма на стир, ко ји је Сми лец 
зи дао за вре ме вла де Ђор ђа 
Те ре те ра, 1286, те се ја вља 
прет по став ка да би то мо гло 
би ти ме сто Те о до ри ног ро ђе
ња. Не ма сум ње, Те о до ри но 
де тињ ство би ло је бур но. 
Не из ве сност, страх и зеб њу 
про у зро ко ва ле су по ли тич ке 
не при ли ке ње не отаџ би не, нај
пре на ва ла Та та ра.

Те о до ра ће Де чан ском по да
ри ти Ду ша на, Ду ши цу и Је ле
ну. Ду шан, ка сни је про зван 
Ду шан Сил ни, пре ма Ша фа ри
ко вим ре чи ма, ро ђен је 1311. 
По ро ди ца је жи ве ла у ми ру и 
сре ћи, а све очи су би ле упр те 
у ма лог Ду ша на. Ар хи е пи скоп 
Да ни ло ве ли да су бри жни 
ро ди те љи сво га си на „вас пи та
ва ли у чи сто ти и це ло му дри ју 
на ка зу је и учи ли бо го љу ба зни
ми гла го ли“. 

Исто по твр ђу ју и ре чи ви зан
тиј ског исто ри ча ра Гри го ре. 
„Он бе ше имао си на ко ји je 
та да на пу нио 22 го ди не, ко је га 
je ро дио са дру гом же ном и 
ве о ма бри жљи во га од га јао за 
на след ни ка“. Под од га ја њем 
за на след ни ка пре сто ла тре ба
ло би сва ка ко под ра зу ме ва ти 
ти ту лу и функ ци ју мла дог кра
ља ко ју је Ду шан имао од да на 
ка да се Сте фан Урош III, 6. 
ја ну а ра 1322. кру ни сао за кра
ља. Сам краљ у Де чан ској хри
со ву љи ка же: „И бо го да ро ва
ним вен цем кра љев ства срп
ског вен чан бих на кра љев

ство, у исти дан са бла го род
ним си ном кра љев ства ми, 
Сте фа ном, ле та 6829, ме се ца 
ја ну а ра 6 дан, ин дик та 5, на 
пра зник Бо го ја вље ња... да се 
зо вем Сте фан, Бо гом по ми ло
ва ни и Бо гом про све тље ни 
краљ, Урош Тре ћи“.

Жи ве ла је Те о до ра у 
ми ру и бла го ста њу са 
сво јим му жем и де цом 

Ду ша ном и Ду ши цом. Ипак, 
тра гич ни до га ђа ји учи ни ће да 
тре ну ци сре ће по ста ну са мо 
да ле ке успо ме не. Ка ко је мо гло 
би ти дру га чи је? У ли ку Те о до
ри ног су пру га су сре та ле су се 
при че о не срећ ном си ну злог 
оца и зле ху дом оцу ве ли ког 
си на. Kако ве ли Ји ре чек „же на 
кра ља Сте фа на Уро ша III, Те о
до ра, кћи ца ра Смиљ ца, са 
сво јим му жем про жи ве ла је 
те шке да не, у из гнан ству у 
Ца ри гра ду“. По зна то је да је 
Сте фан по ди гао бу ну на свог 
оца, био осле пљен и прог нан у 
Ца ри град. Ми лу ти нов би о граф 
го во ри o мо ти ви ма Сте фа но ве 
по бу не са свим нео д ре ђе но: 
мла до га кра ља je на го ва ра ла 
вла сте ла, он се по ко ле бао и 

за же лео да узме пре сто сво га 
ро ди те ља, на ста ло je ме ђу 
оцем и си ном ве ли ко уз му ће
ње, син je на го ва рао кра ље ве 
вел мо же да пре ђу на ње го ву 
стра ну и у то ме je имао успе ха. 
По сле то га до шло je до ору жа
не бор бе, хва та ња и осле пље
ња Сте фа на. Не ће би ти без 
ду бљег зна че ња чи ње ни ца да 
je осле пље ни Сте фан пре дат 
упра во ца ру Ан дро ни ку II и да 
je за то че ни штво про вео у Ца ри
гра ду. У Де чан ској хри со ву љи 
сам краљ про го ва ра о овом 
не ми лом до га ђа ју: „Они по че
ше ма ло по ма ло се ја ти ку кољ 
из ме ђу ме не и ро ди те ља ми... 
те га са ве том злим и не до лич
ним на ве до ше на стра шно и 
не по доб но де ло... не са че кав
ши, не ис пи тав ши исти ну“. 
Цам бла ко ва вер зи ја је ипак нај
у пе ча тљи ви ја. Цам блак је 
Си мо ни ду озна чио као глав ног 
крив ца: „Aли ка ко по стра да? 
По ди же за вист ђа во ко ји увек 
мр зи до бро. А из вр ши лац 
та квог слу же ња би ла је ње го ва 
же на […] Над вла да жен ска 
пре ва ра до стој на жа ље ња и 
при че за су зе, по бе ди се ца ре

Су пруг: Сте фан Де чан ски
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла
дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 

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

је доделио средства.

ва пре му дрост жен ским сплет
ка ма, по кло ни се очин ска 
му дрост жен ској сла бо сти, уга
си се ро ди тељ ска то пло та жен
ском бе стид но шћу!“

Го ди не 1320. на кон по сре
до ва ња ар хи е пи ско па 
Да ни ла, Де чан ски се са 

по ро ди цом вра ћа у Ср би ју. 
На кон ве ли ке бор бе, у ја ну а ру 
1221. ар хи е пи скоп Ни ко ди ма 
Де чан ског све ча но кру ни ше за 
кра ља. Ипак, пре ви ше је 
не срећ них до га ђа ја ко ји су 
оне мо гу ћи ли да ње го ва су пру
га Те о до ра ужи ва у бла го де ти
ма кра љев ског жи во та. Оно 
што ће сло ми ти кра љи цу, је сте 
смрт мла ђег си на. Го ди ну да на 
на кон кру ни са ња Сте фа на 
Де чан ског, кра љи ца Те о до ра 
уми ре. Но ва ко вић ка зу је да 
„мо же мо зна ти си гур но, да се 
смрт мај ке Ду ша но ве до го ди ла 
у то ку пр ве го ди не кра ље ва ња 
Ст. Де чан ско га, 1321. или у 
по чет ку 1322. го ди не“. Са хра
ње на је у цр кви Све тог Сте фа
на у Бањ ској. 

То ком по вла че ња срп ске вој
ске ка Ал ба ни ји, 1915. го ди не, 
от по че ла су ви ше днев на ис ко
па ва ња у ма на сти ру Бањ ска, 
ве ру је се под над зо ром Алек
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. При
ли ком ис ко па ва ња, про на ђен 
је злат ни пр стен ко ји је при па
дао на шој кра љи ци Те о до ри. 
На ње го вом вр ху је уре зан 
дво гла ви орао, а око вра та 
пр сте на је уре зан нат пис: „Кто 

га но си, по мо зи му Бог“. 
По сле смр ти сво је пр ве 

же не, бу гар ске прин це зе Те о
до ре, краљ Сте фан Де чан ски 
je во дио пре го во ре o скла па њу 
бра ка са ћер ком Фи ли па 
Та рент ског. Ме ђу тим, због 
пи та ња ве ре пре го во ри су на 
кра ју пре ки ну ти и срп ски краљ 
се окре нуо пра во слав ној 
Ви зан ти ји и оже нио се Ма ри
јом, ћер ком па ни пер се ва ста 
Јо ва на.

О Те о до ри, вер ној и бри жној 
Сте фа но вој жи вот ној са пут ни
ци, мај ци ко ја је пру жа ла без
гра нич ну љу бав и не жност 
сво јој де ци, про го во рио је њен 
син Ду шан. Ду шан Сил ни, 
ве ли ки сред њо ве ков ни осва
јач, от кри ва не жне емо ци је и 
то упра во у мо мен ти ма ка да 
ка зу је о сво јој мај ци: „Аз раб 
твој бла го вер ни и с Бо гом 
са мо др жац Сте фан, пр ви цар 
Ср бљем и Гр ком, По мор ју и 
За пад ним стра нам, из во лих, 
ја ко че до по слу шно... го спо ђи 
и ма те ри цар ства ми, бла го ча
сти вој кра љи ци, ки ра Те о до ре 
(...) И све ово што је ов де зла
то пе чат ное... цар ство ми да ро
ва и утвр ди, да пре би ва јет овај 
хри со вул цар ства ми ни ким 
не по тво рен... До дни и до ве ка 
до кле је ма на стир Све ти Сте
фан, да јест не по ко ле би мо 
гро ба ма те ре цар ства ми.“

(У сле де ћем бро ју:
Ко са ра же на кра ља Јо ва на 
Вла ди ми ра, кра ља Ду кље)

Син: Цар Ду шан Сил ни

ПОСЛЕ УКИ НУ ТЕ ПРВО СТЕ ПЕ НЕ
ПРЕ СУ ДЕ ЗБОГ ШПИ ЈУ НА ЖЕ, ВИШИ СУД
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ ОБЈЕ ДИ НИО 
ПРЕД МЕ ТЕ

Поред Лети ћа
на опту же нич кој 
клу пи и Кај кић

Бив шем при пад ни ку МУПа 
Срби је Дра же ну Лети ћу (50) 
из Срем ске Митро ви це про тив 
којег је тужи ла штво поди гло 
опту жни цу за шпи ју ни ра ње 
за Сигур но сно  оба ве штај ну 
аген ци ју Хрват ске (СОА), те 
да је обез бе дио лажне доку
мен те којим је Бра ни мир Гла
ваш поку шао да спре чи истра
гу про тив себе, Апе ла ци о ни 
суд у Новом Саду уки нуо је 
прво сте пе ну пре су ду Вишег 
суда у Срем ској Митро ви ци и 
посту пак вра тио на поче так. 
Летић је био осу ђен на пет 
годи на затво ра, а из при твор
ске једи ни це КПЗ а у којој се 
и даље нала зи, 2. сеп тем бра 
биће спро ве ден на при прем
но рочи ште које је зака за но 
код суди је Мио дра га Роси ћа. 

Како кажу за наш лист из 
Вишег суда у Срем ској Митро
ви ци, сада су у овом суд ском 
про це су спо је на два пред
ме та, па ће се поред Лети ћа 
на опту же нич кој клу пи наћи 
и Нико ла Кај кић (48) који је 
у вре ме поди за ња опту жни
це био инспек тор у Оде ље
њу за теро ри зам и екс трем но 
наси ље у Поли циј ској упра ви 
Вуко вар ско  срем ској, пред
сед ник Наци о нал ног син ди ка
та поли ци је Хрват ске, имао је 
фор ми ра ну сарад нич ку мре
жу за при ку пља ње оба ве штај
них инфор ма ци ја, за врбо ва
ње лица са ових про сто ра за 
сарад њу са хрват ским пра во
су ђем, као и за дола же ње до 
доку мен та ци је која би била 
зло у по тре бље на у спољ но
по ли тич ке свр хе, у циљу дис
кре ди та ци је Срби је. 

У слу ча ју да се Кај кић не 
ода зо ве на рочи ште, у Вишем 
суду кажу да ће рас пи са ти 
потер ни цу за њего во при во
ђе ње.

Летић је ухап шен 13. јула 
2019. годи не у међу на род ној 

поли циј ској акци ји Срби је, 
Хрват ске, Чешке и Швај цар
ске и то као члан кри ми нал не 
гру пе Мај кла Доко ви ћа, чија 
орга ни зо ва на гру па је поку
ша ла да про кри јум ча ри 600 
кило гра ма кока и на вред ног 
око 18 мили о на евра из Уру
гва ја у Швај цар ску. 

Летић који је био познат у 
кри ми нал ним миље и ма током 
истра ге коју је води ла Без бед
но сно  инфор ма тив на аген
ци ја, дошло се до дока за да је 
шест годи на радио за хрват
ску оба ве штај ну слу жбу и то 
за нов ча ну надок на ду. 

Током истра жних рад њи 
БИА је при ку пи ла подат ке да 
је Летић по нало зи ма при
пад ни ка хрват ских без бед но
сних и поли тич ких струк ту ра у 
Срби ји при ку пљао оба ве штај
не инфор ма ци је и пре но сио 
их СОА. 

С. Костић

Кај кић је оба вљао и функ
ци ју шефа „Истра жног тима 
за рат не зло чи не“, који су 
зајед нич ки фор ми ра ли МУП 
Хрват ске, Држав но одвјет
ни штво Хрват ске (ДОРХ) и 
Сигур но сно  оба ве штај на 
аген ци ја Хрват ске, ради 
понов ног покре та ња истра
жних рад њи у вези са рат
ним зло чи ни ма, почи ње ним 
про тив лица хрват ског поре
кла у пери о ду гра ђан ског 
рата у Хрват ској, а наро чи то 
у слу ча је ви ма који су већ 
окон ча ни пра во сна жним 
пре су да ма Посеб ног оде
ље ња за рат не зло чи не 
Окру жног суда у Бео гра ду, 
тада је нај ви ше кори стио 
Лети ћа у оба ве штај не свр хе.

Рат ни
зло чи ни
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ИСПОД НОВОГ АУТОПУТА КУЗМИН СРЕМ СКА РАЧА, ОСТА ЋЕ ОСТА ЦИ
СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ МАНА СТИ РА

Рад не маши не зада ле
посао архе о ло зи ма

Оста ци зиди на, који су откри ве ни 
током изво ђе ња радо ва на новом ауто – 
путу Кузмин   Срем ска Рача, у бли зи ни 
реке Босут, при па да ју  сред њо ве ков ном 
мана сти ру Све те Ана ста си је, откри ла 
су истра жи ва ња на осно ву про на ђе них 
пред ме та.  Како каже  Љуби ша Шула ја 
дирек тор Заво да за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре у Срем ској Митро ви ци у току су 
кон зер ва тор ски радо ви, при ли ком којих 
ће зидо ви утвр ђе ња бити пре кри ве ни и 
аде кват но зашти ће ни, а радо ви на део
ни ци наста вље ни.

Архе о ло шки лока ли тет који се нала
зи кило ме тар од ушћа реке Босут у Саву 
у бли зи ни села Вишњи ће во, откри вен 
је пре деце ни ју али још није истра жен, 
упра во зна ју ћи да посто ји могућ ност за 
про на ла ском вео ма зна чај них пред ме та 
и кул тур ног добра, изво ђа чи радо ва су 
упо зна ти како се не би нешто оште ти ло.

– На осно ву пред ме та и мате ри ја ла про
на ђе них на овој тра си новог ауто пута, 

сада може мо да твр ди мо да теме љи при
па да ју сред њо ве ков ној гра ђе ви ни. Нажа
лост, о њој има мо мало пода та ка сем 
једи ног изво ра из 13. века, где се наво ди 
да се грч ки мана стир нала зио у бли зи ни 
села Грк а то је дана шње Вишњи ће во, 
што се покла па са лока ци јом на којој су 
про на ђе ни оста ци зиди на, каже Шула ја 
дода ју ћи да ту није крај, већ ће се наста
ви ти у том прав цу, како би се мисте ри ја 
утвр ђе ња што више раз от кри ла. 

Архе о ло зи наду пола жу у обра ди про
на ђе них пред ме та којих је доста изва ђе

но из земље од нов чи ћа, сит ног наки та до 
вели ког бро ја гро бо ва.

– Након раза ра ња мана сти ра од Тура ка 
оста ло је јако мало писа них тра го ва, што 
ства ра јед ну вели ку „рупу“ из тог пери о
да. Нама тре ба ју сазна ња која су бит на 
за живот тог мана сти ра, о којем ско ро 
нема писа них тра го ва почев од њего вог 
настан ка, нагла ша ва Шула ја.

Оста ци ове гра ђе ви не оста ће у земљи, 
на месту где ће огра да раз два ја ти две 
тра се новог ауто пута.

С. Костић

Вео ма зна чај ни архе о ло шки лока ли
тет, откри вен је на под руч ју где се гра ди 
нови ауто  пут Рума  Шабац, „Аџи не 
њиве Брај ко во 2“ у ата ру села Кле нак, 
који све до чи о послед њих осам хиља да 
годи на живо та на овим про сто ри ма. 
Ово је тре ћи лока ли тет са нај ве ћом 
мисте ри јом срп ске архе о ло ги је – вин
чан ским некро по ла ма.

Мисте ри ја

Оп шти на Ириг Оп штин ска упра ва, Слу жба за имо вин скоправ не по сло ве и ур ба ни зам, на осно ву чла на 50. За ко на 
о пла ни ра њу и из град њи (‘’Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је’’, број 72/09, 81/09  ис прав ка, 64/10  Од лу ка УС, 
24/11, 121/12, 42/13  Од лу ка УС, 50/13  Од лу ка УС, 98/13  Од лу ка УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019  др. 
За кон 9/ 2020 и 52/2021), чл. 5568  Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор ног и 
ур ба ни стич ког пла ни ра ња (“Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 32 /2019), 

огла ша ва
ЈАВ НИ УВИД 

У НА ЦРТ ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ ЗО НЕ КУ ЋЕ ЗА ОД МОР 5.15. у КО ВРД НИК
Јав ни увид у на црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је зо не ку ће 
за од мор 5.15 у КО Врд ник одр жа ће се од 27.7.2022.го ди
не до 25.8.2022 го ди не, у тра ја њу од 30 да на.
На црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је зо не ку ће за од мор 5.15 
у КО Врд ник, са ком пле том гра фич ких при ло га, би ће 
из ло жен у згра ди Оп шти не Ириг, Вој во де Пут ни ка 1, Ириг 
 у цен трал ном хо лу згра де и у кан це ла ри ји Слу жбе за 
имо вин ско прав не по сло ве и ур ба ни зам, сва ког рад ног 
да на од 814 ча со ва. 
На црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је зо не ку ће за од мор 5.15 
у КО Врд ник, би ће до сту пан на увид за ин те ре со ва ној јав
но сти и у ди ги тал ном об ли ку на зва нич ној ин тер нет адре
си  Оп шти не Ириг www.irig.rs.
При мед бе на на црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је зо не ку ће 
за од мор 5.15 у КО Врд ник , фи зич ка и прав на ли ца мо гу 
до ста ви ти, ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, пу тем пи сар ни

це Оп штин ске упра ве Ириг или пре по ру че ном по шиљ ком, 
Слу жби за имо вин скоправ не по сло ве и ур ба ни зам 
Оп штин ске упра ве Ириг, Вој во де Пут ни ка бр. 1, Ириг, у 
то ку тра ја ња јав ног уви да, до 25.8.2022.го ди не.
Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве Оп шти не Ириг, би ће 
одр жа на по за вр шет ку јав ног уви да у по не де љак, 
5.9.2022. го ди не са по чет ком у 13 ча со ва у згра ди 
Оп шти не Ириг (све ча на са ла) у Ири гу, ули ца Вој во де Пут ни
ка бр. 1.
У скла ду са од ред ба ма чла на 50. За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи, о из вр ше ном Јав ном уви ду над ле жни ор ган, 
од но сно Ко ми си ја, ће са чи ни ти Из ве штај о оба вље ном 
јав ном уви ду и до ста ви ти га Но си о цу из ра де Пла на – 
Оп шти ни Ириг.

НА ЧЕЛ НИК 
ср Оли вер Ог ње но вић
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ОДБОЈ КА ШКИ КЛУБ „ИНЂИ ЈА“

Мили ца Сорак ново поја ча ње
При пре ме за нову так ми чар ску сезо ну 

Одбој ка шки клуб „Инђи ја“ поче ће 8. авгу
ста. У сле де ћој сезо ни Инђин чан ке ће се 
так ми чи ти у Супер лиги Срби је. Иако је 
зва ни чан одмор у току, Упра ва клу ба не 
одма ра већ интен зив но ради на попу ња
ва њу играч ког кадра.

Послед ња у клуб сти гла је Мили ца 
Сорак, која игра на пози ци ји при мач сер
ви са. Мили ца има 24 годи не, висо ка је 
182 цм а одбој ку је поче ла да тре ни ра у 
тиму „Мла дост“ из Нове Пазо ве. Током 
кари је ре насту па ла је за ОК „Краљ“ из 
Бео гра да, „Дина мо“ из Пан че ва и УОК 
„Бања Лука“, где је про ве ла три сезо не. 
Сора ко ва је насту па ла за жен ску јуни ор

ску репре зен та ци ју са којом је осво ји ла 
сре бр ну меда љу на Европ ском првен
ству 2016. годи не. 

Осим ње, недав но је редо ве инђиј ског 
супер ли га ша поја ча ла и Еми ли ја Закић 
(Анта на си је вић) која је девет пута игра ла 
за жен ску сени ор ску репре зен та ци ју 
Срби је. После пау зе у којој се оства ри ла 
у нај ва жни јој живот ној уло зи, Еми ли ја се 
вра ћа на одбој ка шке тере не, у дре су 
Одбој ка шког клу ба „Инђи ја“. Кра јем маја 
уго во ре су пот пи са ле и Јана Андрић из 
субо тич ког „Спар та ка“, Јефи ми ја Кита но
вић и Маша Кне же вић, обе из доне дав
ног супер ли га ша еки пе „Бео гра да“. 

М. Ђ.
Мили ца Сорак 

ОДР ЖАН „KIDS SUR VI VOR”

По ли го ни спрет но сти за нај мла ђе
Опре де ли ли смо се за „Kids sur vi vor” јер је то не што но во и нео бич но, али и дру га

чи је од све га што смо ра ди ли за де цу до са да, ис та као је Не ма ња Цр нић, ге не рал ни 
се кре тар ми тро вач ког Спорт ског са ве за

У су бо ту, 23. ју ла на Град ској 
пла жи у Срем ској Ми тро ви ци 
одр жан је ду го оче ки ва ни „Kids 
sur vi vor”. По узо ру на ри ја ли
ти про грам у ком се так ми ча ри 
над ме ћу у раз ли чи тим по ли го
ни ма и ве шти на ма, на ини ци
ја ти ву упра во нај мла ђих, одр
жа на је пра ва лет ња аван ту ра, 
при ла го ђе на њи хо вом уз ра сту. 
Де ца су пре ла зи ла пре пре ке 
у во ди и на пе ску, а би ло их је 
око три сто ти не. Пра во уче шћа 
су има ли ма ли ша ни уз ра ста 
од шест до де сет го ди на. Сви 
су се сло жи ли да је ово би
ло од лич но дру же ње, а има ли 
су при ли ку, на њи хо во ве ли ко 
оду ше вље ње, да се дру же уче

сни цом те ле ви зиј ског фор ма та 
по пу лар ног ри ја ли ти ја Ма шом 
Ку пре ша нин.

– Обо жа вам ову пла жу, а 
Срем ска Ми тро ви ца је за и ста 
град ко ји има ду шу. Спорт ске 
ма ни фе ста ци је су за де цу из у
зет но ва жне, а то сам схва ти ла 
ка да сам иза шла из „Sur vi vo ra“, 
ко ли ко су де ца жељ на по ли го
на, тр ка ња и по ка зи ва ња сво је 
фи зич ке спрем но сти, из ја ви ла 
је Ма ша Ку пре ша нин.

Овај до га ђај је ре а ли зо ван 
у окви ру ви ше днев не ма ни фе
ста ци је „Ле то на Са ви“, а циљ 
је ани ми ра ње нај мла ђих да се 
ба ве спор том. 

– Опре де ли ли смо се за „Kids 

sur vi vor” јер је то не што но во и 
нео бич но, али и дру га чи је од 
све га што смо ра ди ли за де цу 
до са да. Ор га ни зо ва ли смо овог 
пу та оно што они тра же. Ни је 
кла сич на спорт ска ма ни фе ста
ци ја, а пре ма ин те ре со ва њу 
де це, схва ти ли смо да смо по
го ди ли у ме ту, ис та као је Не ма

ња Цр нић, ге не рал ни се кре тар 
ми тро вач ког Спорт ског са ве за.

„Ле то на Са ви“ се ре а ли зу је у 
са рад њи свих уста но ва кул ту ре 
и спор та у Срем ској Ми тро ви ци, 
под по кро ви тељ ством Град ске 
упра ве за кул ту ру и спорт.

А. Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

„Kids sur vi vor” на ми тро вач кој пла жи

Ма ша Ку пре ша нин Не ма ња Цр нић
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УЗДА НИ ЦЕ МИ ТРО ВАЧ КИХ ЕКИП НИХ СПОР ТО ВА У БОР БИ ЗА ТРО ФЕ ЈЕ СРП СКИХ 
РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА

Утак ми це ко је ми тро вач ка пу бли ка 
пра ти са по себ ном па жњом

Већ то ком ма ја утих ну ла су екип на 
спорт ска так ми че ња, а ле то је пе ри
од пр вен стве них па у за и по чет ка при

пре ма за на сту па ју ћу так ми чар ску се зо ну. 
Љу би те љи ма спор та на рас по ла га њу су 
так ми че ња у атле ти ци и дру гим, углав ном, 
ин ди ви ду ал ним спор то ви ма али и на сту
пи ре пре зен та ци је Ср би је на шам пи о на ти
ма ши ром Евро пе, Бал ка на и све та.  У том 
сми слу ми тро вач ка спорт ска пу бли ка мо
гла је да пра ти из да ња ка дет ске и мла ђе 
се ни ор ске од бој ка шке ре пре зен та ци је на 
пр вен ству Бал ка на, од но сно Евро пе. Ка
дет ки ње су осво ји ле Пр вен ство Бал ка на, а 
нај бо ља игра чи ца тур ни ра би ла је мла да 
Mитровчанка Ана Ми хај ло вић, док је  ње на 
са и гра чи ца из „Сре ма“ Ду ња Гра бић би ла 
део мла ђе се ни ор ске на ци о нал не се лек ци је 
до 21 го ди не, ко ја је по ста ла ви це шам пи он 
европ ског кон ти нен та. На овом так ми че њу 
мла ђих се ни ор ки, нај бо љи при мач пр вен
ства би ла је Бран ка Ти ца, ми тро вач ка од
бој ка ши ца ко ја игра у „Је дин ству“ из Ста ре 
Па зо ве. По ред Ане, дрес ка дет ки ња Ср би је 
ко је са клу пе пред во ди тре нер „Сре ма“ Мир
ја на Му су лин, обу кле су ње не клуп ске са и
гра чи це Јо ва на Ан тић, Ми на Ста но је вић и 
Со ња Да ни ло вић. Ова се лек ци ја бо ри ла се 
про шлог ви кен да за нај бо љу ре пре зен та ци
ју Евро пе. По сле од лич них иза да ња у гру пи 
ка дет ки ње Ср би је ни су ус пе ле у по лу фи нал

ном ме чу, на кон че га су у по след њем ме чу са 
Не ми ца ма за у зе ле че твр то ме сто на ста ром 
кон ти нен ту, што је та ко ђе вре дан ре зул тат.

На та шу Ћет ко вић, до са да шњу ру ко ме
та ши цу „Сре ма“, ко ја ће ка ри је ру на ста ви
ти као члан но во сад ске „Вој во ди не“, мо гли 
смо да пра ти мо у нај бо љој жен ској на ци о
нал ној ру ко мет ној се лек ци ји, где је На та ша 
пр ви пут за и гра ла у се ни ор ској кон ку рен
ци ји. У ре до ви ма  нај бо љих ша хист ки ња 
Ср би је, на пред сто је ћој ша хов ској  Олим
пи ја ди ко ја 28. ју ла по чи ње у ин диј ском гра
ду Че на ју на сту пи ће Јо ва на Ерић, Ма ри на 
Гај чин и Ти ја на Бла го је вић, ша хист ки ње 
срем ско ми тро вач ког „Сир ми у ма“ – екип ног 
шам пи о на Ср би је.

„Ми тро вач ке но ви не“ већ су пи са ле о ме
ђу на род ним ре пре зен та тив ним тро фе ји ма 
атле ти ча ра, мај сто ра бо ри лач ких ве шти на 
и ка ја ка ша „Ва ла“ и њи хо вим при пре ма ма 
за но ва ме ђу на род на ис ку ше ња.

Жен ска ка дет ска од бој ка шка ре пре зен
та ци ја Ср би је у ко јој на сту па ју че ти ри до
са да шње игра чи це, се лек тор и кон ди ци о ни 
тре нер из ми тро вач ког „Сре ма“ у фи нал ној 
утак ми ци Бал кан ског пр вен ства у Вра њу 
10. ју ла, са вла да ла је Бу гар ску ре зул та
том 3:1  (25:17, 25:16, 26:28, 25:14) и у сјај
ној спорт ској и на ви јач кој ат мос фе ри пред 
3000 гле да ла ца осво ји ла је де се ту злат ну 
ме да љу на овом так ми че њу, чи ме је по твр

ђе на ре ги о нал на до ми на ци ја срп ске жен ске 
од бој ке у мла ђим узр са ним ка те го ри ја ма. 
Та лен то ва на при ма чи ца Ана Ми хај ло вић из 
Срем ске Ми тро ви це по не ла је ти ту лу МВП 
игра чи це пр вен ства и још јед ном скре ну ла 
па жњу на сво ју  екс тра од бој ка шку кла су и 
чи ње ни цу  да је за си гур но нај пер спек тив ни
ја мла да од бој ка ши ца Ср би је. У фи нал ном 
ме чу у Вра њу из бо ри ла је 20 по е на, а сво
јом игром ис та кла се и на про шло не дељ
ном Европ ском пр вен ству у Че шкој, где су 
иза бра ни це Мир ја не Му слу лин по сле три
јум фа у А гру пи и пет по бе да у за вр шни
ци кон ти нен тал ног  шам пи о на та из гу би ле 
од Не мач ке ре зул та том 3:1 (25:21, 25:20, 
21:25, 25:16) у бор би за бр он за ну ме да љу. 

– Ути сци са Бал кан ског пр вен ства су 
див ни, по чев ши од ор га ни за ци је, све до 
са ме за вр шни це. Уче ство ва ло је се дам ре
пре зен та ци ја. Ни је би ло ни ма ло ла ко, јер 
оста ле еки пе ни су би ле за пот це њи ва ње. 
Бу гар ска је би ла нај ве ћи про тив ник, али 
смо ус пе ле да се из бо ри мо и осво ји мо ово 
пр вен ство. Ни сам оче ки ва ла МВП на гра ду, 
али сам пре срећ на што сам је баш ја до
би ла. То ме су до при не ле и мо је са и гра чи це 
без ко јих ја не бих мо гла. Све де вој ке су би
ле од лич не. Ми смо тим ко ји је уи гран, а ту 
су и мо је са и гра чи це из „Сре ма“ са ко ји ма 
тре ни рам сва ко днев но, ре кла је Ана Ми
хај ло вић. У сво јој из ја ви по сле за вр шет ка 

Ми тро вач ка спорт ска пу бли ка мо гла је да пра ти из да ња ка дет ске и мла ђе се ни ор
ске од бој ка шке ре пре зен та ци је на пр вен ству Бал ка на, од но сно Евро пе. На та шу Ћет
ко вић, до са да шњу ру ко ме та ши цу „Сре ма“, мо гли смо да пра ти мо у нај бо љој жен ској 
на ци о нал ној ру ко мет ној се лек ци ји, где је пр ви пут за и гра ла у се ни ор ској кон ку рен ци
ји. У ре до ви ма  нај бо љих ша хист ки ња Ср би је, на пред сто је ћој ша хов ској  Олим пи ја
ди ко ја 28. ју ла по чи ње у ин диј ском гра ду Че на ју на сту пи ће Јо ва на Ерић, Ма ри на 
Гај чин и Ти ја на Бла го је вић, ша хист ки ње срем ско ми тро вач ког „Сир ми у ма“ – екип ног 
шам пи о на Ср би је

Ду ња Гра бић (де сно) и Бран ка Ти ца (ле во)
у дре су мла ђе се ни ор ске ре пре зен та ци је Ср би је

На та ша Ћет ко вић са сво јом пр вом се ни ор ском
ру ко мет ном брон зом са Ме ди те ран ских ига ра
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Европ ског пр вен ства у Че шкој Ана је ре кла 
да је ње ној еки пи по сле по ра за у по лу фи
на лу би ло те шко у од лу чу ју ћој утак ми ци са 
Не мач ком за тре ће ме сто, те да ре пре зен
та тив ке Ср би је очи глед но ни су ус пе ле да 
се из бо ре са та квим при ти ском. 

По зив у се лек ци ју мла ђих се ни ор ки жен
ске од бој ка шке ре пре зен та ци је Ср би је об
ра до вао је од лич ну при ма чи цу еки пе „Сре
ма“ Ду њу Гра бић, ко ја је до би ла при ли ку 
да се у до ка зу је у кон ку рен ци ји нај бо љих 
од бој ка ши ца ро ђе них 2002. го ди не (и мла
ђих). При ли ка за то би ло је не дав но за вр
ше но Европ ско пр вен сто у ита ли јан ском 
гра ду Че ри њо ли. Игра чи це Ср би је би ле су 
од лич не у так ми че њу по гру па ма и у за вр
шни ци су се са ста ле са до ма ћом се лек ци
јом Ита ли је, ко ја им је на не ла је ди ни по раз 
у гру пи. Ср би ја је до бро по че ла фи нал ни 
меч 17. ју ла и по ве ла ре зул та том 2:1. Ме ђу
тим, ква ли тет не и ис ку сне Ита ли јан ке окре
ну ле су ре зул тат и у на пе тој за вр шни ци до
шле су до злат не ме да ље ре зул та том  3:2 
(17:25, 25:17, 17:25, 25:19, 15:11) по сле 106 
ми ну та на пе те утак ми це. Ду ња, ко ја је је дан 
од сту бо ва ми тро вач ког „Сре ма“ про шла је 
ква ли фи ка ци о ни тур нир и при прем ни пе ри
од са ре пре зен та ци јом Ср би је, што ће сва
ка ко би ти зна чај но у ње ној да љој ка ри је ри.

– За ме не је ово би ло но во и ствар но  ле
по ис ку ство. Би ло је не за бо рав но и по но сна 

сам на ове де вој ке ко је су узе ле ме да љу и 
на Ме ди те ран ским игра ма. Ни је би ло ла ко 
опо ра ви ти се, јер смо од Ита ли је из гу би ле 
у гру пи са 3:2 и оче ки ва ле смо да ће мо се 
по но во сре сти са њи ма у фи на лу. Би ла је 
ве ли ка бор ба и опет смо за вр ши ле меч ре
зул та том 3:2. Тај пе ти сет био је на пет у обе 
утак ми це. Иа ко се лек тор ка ни је мно го ме
ња ла по ста ву ко ја је игра ла, све смо да ле 
свој до при нос и по др жа ва ле смо јед на дру
гу.  У прин ци пу смо за до вољ не као што је 
и струч ни штаб за до во љан и сад нам сле
ди од мор и при пре ме за на сту па ју ћу клуп
ску се зо ну и да ља так ми че ња, ка же Ду ња 
Гра бић, ко ја је по ста ла део се ни ор ске ре
пре зен та ци је до 21. го ди не и на да се све 
зна чај ни јој уло зи код се лек тор ке Ма ри ја не 
Бо ри чић у нај бо љем др жав ном ти му.

Сад већ бив ша ру ко ме та ши ца „Сре ма“ 
На та ша Ћет ко вић упи са ла се у исто ри
ју ми тро вач ког ру ко ме та по што је по ста ла 
део нај бо ље се ни ор ске еки пе Ср би је, ко ја 
се са Ме ди те ран ских ига ра одр жа них у ал
жир ском гра ду Ора ну од 25. ју на до 6. ју ла 
вра ти ла са брон за ном ме да љом. У бор би 
за тре ће ме сто про тив ре пре зен та ци је Пор
ту га ла иза бра ни це Уро ша Бре га ра  три јум
фо ва ле су ре зул та том 22:26 (12:10), по што 
су ус пе ле да до стиг ну пред ност про тив ни
ца, ко ја је на по лу вре ме ну из но си ла два 
по гот ка. Игра чи це Ср би је прет ход но су до

би ле сва три ме ча у гру пи а у по лу фи нал ној 
бор би са вла да ла их је Хр ват ска.

– Ве ли ка ми је част би ла што сам се 
уоп ште на шла на спи ску ре пре зен та ци је и 
има ла шан су да тре ни рам са овим игра чи
ца ма и се лек то ром Бре га ром. При са мом 
од ла ску на Ме ди те ран ске игре би ло нам је 
по треб но из ве сно вре ме да се при вик не мо 
на не ке ства ри као што су хра на и дру га чи
ји усло ви на ко је смо на ви кле. Ус пе ле смо 
у то ме и од и гра ле смо не ко ли ко при ја тељ
ских утак ми ца, та ко да смо на са мим игра
ма из утак ми це у у так ми цу би ле све бо ље. 
По сле по бе де над Пор ту га лом усле ди ла је 
утак ми ца про тив ква ли тет не Тур ске еки пе. 
Би ла ми је част да играм про тив њих, јер 
ве ћи на тих де во ја ка игра у Ли ги шам пи о на. 
Све је би ло сјај но, ат мос фе ра у еки пи, ре
зул та ти и од нос се лек то ра. Све смо би ле 
исте, али је се лек тор на ма мла ђи ма да вао 
ви ше са ве та ко ји су нам сва ка ко би ли по
треб ни. Ста ри је игра чи це су нас од лич но 
при хва ти ле као да смо истих го ди на и због 
то га се ни смо осе ћа ле за по ста вље но, већ 
при јат но и из у зет но ле по, ка же но во ле во 
кри ло срп ске ре пре зен та ци је На та ша Ћет
ко вић, ко ја је као де би тант до би ла од лич ну 
ми ну та жу 15 – 20 ми ну та по утак ми ци и по
сти гла не ко ли ко ле пих го ло ва. На та ша се 
на да по зи ву за на ред не ре пре зен та тив не 
на сту пе.

Жен ска ша хов ска се ни ор ска ре пре зен
та ци ја Ср би је у по хо ду на ша хов ску Олим
пи ја ду, ко ја ће се у пе ри о ду од 28. ју ла до 
10. ав гу ста одр жа ти у Ин ди ји (Че на ју) нај
ви ше се осла ња на три ша хист ки ње срем
ско ми тро вач ког „Сир ми у ма“, ак ту ел ног 
екип ног др жав ног шам пи о на, Јо ва ну Ерић 
– по је ди нач ног се ни ор ског  др жав ног пр ва
ка, ви це шам пи он ку Ср би је Ма ри ну Гај чин 
и Ти ја ну Бла го је вић. По старт ном реј тин гу, 
на ша реш ре зен та ци ја је 17. но си лац, али 
у ру ко вод тву Ша хов ског са ве зе Ср би је и 
струч ном шта бу ве ру ју у бо љи пла сман. 
На Олим пи ја ди ће уче ство ва ти пре ко 190 
зе ма ља у му шкој и жен ској кон ку рен ци
ји. Срп ске ша хист ки ње при пре ма ле су се 
у Ка ште лу Еч ки крај Зре ња ни на. У пе так, 
22. ју ла 2022. го ди не де ле га ци ју Ша хов ског 
са ве за на че лу са пред сед ни ком Дра га ном 
Ла зи ћем, струч ним шта бом и чла ни ца ма 
нај бо љег др жав ног ти ма при мио је ми ни
стар омла ди не и спор та у Вла ди Ср би је 
Ва ња Удо ви чић. Ми ни стар је по др жао еви
ден тан по вра так Ср би је на свест ку ша хов
ску ма пу. Д.Мо стар лић

Ана Ми хај ло вић добила је при зна ње 
за нај бо љу игра чи цу
Балканског првенства 
(Фо то: Од бој ка шки са вез Ср би је)

Тре нинг за пред сто је ћу ша хов ску Олим пи ја ду.
За та блом  су Ма ри на Гај чин (ле во) и Те о до ра Ињац (де сно)

Ра дост ру ко ме та ши ца Ср би је у Ора ну,
(Фо то: ОКС / Иви ца Ве се ли нов и МИ Оран 2022)
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ПО ЧИ ЊЕ НО ВА СЕ ЗО НА У ПР ВОЈ ФУД БАЛ СКОЈ ЛИ ГИ 
СР БИ ЈЕ

„Рад нич ки“ за вр шио
при пре ме и спре ман је
за старт у но вој се зо ни

Фуд ба ле ри „Рад нич ког“ из Срем ске 
Ми тро ви це окон ча ли су при прем ни пе
ри од и од и гра ли по след њу кон трол ну 
утак ми цу пред по че так но ве се зо не „Мо
царт Бет“ Пр ве ли ге Ср би је. Про тив ник 
на „Агро па пук аре ни“ у су бо ту, 23. ју ла 
би ла је еки па но во бе о град ског ИМТ  а, 
че твр то пла си ра ни тим у плеј  офу про
шлог пр вен ства. У те шким усло ви ма за 
игру, уз ви со ку спољ ну тем пе ра ту ру по
стиг ну та су че ти ри ле па го ла и за бе ле
жен је не ре шен ко нач ни ре зул тат 2:2. 
Пр ва уз бу ђе ња пред го ло ви ма усле ди ла 
су по сле двад се так ми ну та игре, а пред
ност до ма ћи ну до нео је Ни ко ла Ри сто вић 
у 42. ми ну ту ме ча ка да је из не по сред
не бли зи не на кон шу та са и гра ча Ни ко ле 
Ми лин ко ви ћа са 25. ме та ра успе шно за
хва тио лоп ту, ко ју је од био гол ман ИМТ 
 а Ми ло рад Ко јић. У на став ку игре, го
сти до ла зе до из јед на че ња у 60. ми ну ту 
по гот ком Уро ша Ста ме ни ћа. У 76. ми ну
ту, по сле пре кр ша ја над но вим крил ним 
игра чем „Рад нич ког“ Обу јом Пи у сом у 
ше сна е стер цу Бе о гра ђа на, су ди ја је по
ка зао на бе лу тач ку. За вођ ство до ма ћи
на од 2:1 са је да на ест ме та ра  по го дио 
је Игор  Пан тић. По сле сна жног шу та 
игра ча „ИМТ – а“ Ни ло ле Ко џи ћа са ле ве 
стра не, де се так ми ну та ка сни је, у 87. ми
ну ту  „трак то ри сти“ су из јед на чи ли ре зул
тат на 2:2. Тај ре зул тат остао је до кра ја 
ме ча иа ко су Ми тров ча ни има ли још две 
из глед не при ли ке. 

Тре нер „Рад нич ког“ Де јан Ни ко лић у 
по след њој про ве ри пред по че так пр вен
ства шан су је ука зао гол ма ну Ми ха и лу 
Дра ги ће ви ћу, Вла ди ми ру Или ћу, Ми ло шу 
Спа се но ви ћу, Абу ба кар Са ди ку, Пе тру 
Ри сти ћу, Ла за ру Иви ћу, Ђор ђу Пе тро ви
ћу, Алек сан дру Ра ки ћу, Сте фа ну Или ћу, 
Ни ко ли Ми лин ко ви ћу, Ни ко ли Ри сто ви ћу, 
Јо ва ну Опар ни ци, Ра до шу Про ти ћу, Ни
ко ли Мар ја но ви ћу, Де ја ну Ђу ри ћу, Иго ру 
Пан ти ћу, Ни ко ли Гр бо ви ћу, Обу ји Пи у су, 
Стра хи њи Ча ра пи ћу, Мар ку Ко ва че ви ћу 
и Ми хај лу Ми ка ну. 

Пр во ли гаш из Срем ске Ми тро ви це 
прет ход но је од ра дио  при пре ме у Ко сје
ри ћу уз не баш сјај не ре зул та те кон трол
них утак ми ца, ко ји су тре не ру Ни ко ли ћу 
мо гли да ука жу на тре нут ну фор му и ка
дров ске по тре бе ти ма.  Ути сак је по пра
вљен у фи ни шу при пре ма ка да је ре зул
та том 3:1 са вла дан ФК „Рад нич ки 1912“ 
из Сом бо ра. 

У пр вом ко лу „Мо царт Бет“ Пр ве ли ге 
Ср би је  се зо на 2022/23, ФК „Рад нич ки“ 
ће у су бо ту 30. ју ла на свом ста ди о ну са 
по чет ком у  17.30 ча со ва  уго сти ти  еки пу 
ГФК „Сло бо де“ из Ужи ца. На ви ча ји ти ма 
са ми тро вач ке „Хе сне“ оче ку ју до бра из
да ња њи хо вог ти ма са же љом да пре ско
че про шле се зо не по ста вље ну „ле стви
цу“, а то је ма кар пла сман у за вр шни цу 
плеј  оф  так ми че ња, ако не и бор ба за 
сам пр вен стве ни врх.

 Д. Мо стар лић

АТЛЕ ТИ КА

Две ме да ље за 
Ре љу Ми ле ти ћа

Ве ћи на атле ти ча ра „Сир ми у ма”  ових 
да на je на од мо ри ма са ро ди те љи ма 
и на за слу же ном рас пу сту. Ипак, част 
„Сир ми у ма” про те клог ви кен да бра нио 
је и од бра нио Ре ља Ми ле тић,  ко ји се 
так ми чио у Кра ље ву и осво јио две ме да
ље. По бе дио је у тр ци на 50 ме та ра са  
пре по на ма док је у тр ци без пре по на био 
брон за ни. Ре ља је та лен то ван али и вре
дан што увек на кра ју до не се успех. По
себ но му до бро иде тр ча ње на ста зи са 
пре по на ма, ис ти че ње гов тре нер Го ран 
Па вло вић.

ФУД БАЛ СКИ ТУР НИР У РАВ ЊУ

Пр во ме сто
за „Под ри ње“

У ор га ни за ци ји ОФК „Зе ка Бу љу ба ша“ 
из Рав ња у пе ри о ду од 22 до 24. ју ла ор
га ни зо ван је  тур нир че ти ри еки пе. На 
игра ли шту у Рав њу са ста ле су се нај пре  
еки пе „Под ри ња“ из Ма чван ске Ми тро ви
це и ФК „Хај дук Стан ко“ из Цр не Ба ре, а 
по том и до ма ћи ни  ОФК „Зе ка Бу љу ба
ша“ и ФК „Фру шко го рац“ из Ман ђе ло са. 
Еки па „Под ри ња“ би ла је по бед ник тур
ни ра, јер је у фи нал ном ме чу у не де љу, 
24. ју ла ре зул та том 2:0 са вла да ла ман
ђе ло ски „Фру шко го рац“. Оба го ла за Ма
чва не по сти гао је Ми ша Ма чван ски у 35. 
и 80. ми ну ту ме ча. Тре ће ме сто  при па ло 
је еки пи из Цр не Ба ре, ко ја је ре зул та том 
2:1 би ла бо ља од до ма ћи на из Рав ња.

Еки па Рад нич ког из Срем ске Ми тро ви це пред по че так но ве
се зо не у Mo zart Bet Пр вој ли ги Ср би је, (фо то: ФК Рад нич ки)
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Дај пет ка ра та!
У јед ној од сце на култ ног фил ма 

„Ко то та мо пе ва“, на др ка ни 
чи ча ко ји иде у по се ту си ну у вој

сци, на кон ста та ци ју Дра га на Ни ко ли
ћа да је си ро ти ња и не ма па ра за 
кар ту, ска че као опа рен са се ди шта 
ау то бу са и вик не: „Ко бре си ро ти ња? 
Дај пет ка ра та.“ Де лу је да је ова ко 
не што слич но ура дио (или ба рем 
по ми слио) и Не бој ша Чо вић, пред сед
ник КК Цр ве на зве зда, ка да се по чет
ком овог ме се ца вас ко ли ка срп ска 
јав ност об ру ши ла на ње го ва, на из
глед не ја ка пле ћа.

По вод је био ма сов ни ег зо дус из 
ти ма са Ма лог Ка ле мег да на. Ре дом су 
Бе о град на пу шта ли нај бит ни ји игра чи 
цр ве но – бе лог ти ма, да би шлаг на 
тор ти био од ла зак тре не ра Де ја на 
Ра до њи ћа и нај бо љег по је дин ца Ни ко
ле Ка ли ни ћа.

У та квим усло ви ма, сте као се ути сак 
у јав но сти да се не што чуд но де ша ва 
у Зве зди, по себ но због чи ње ни це да 
се ни ко из клу ба (чи тај: Чо вић) ни је 
огла сио, ни ти по тру дио да уми ри сим
па ти зе ре во ље ног клу ба ко је је ла га но 
по че ла да ’ва та па ни ка.

Да ствар бу де го ра, по сле мно го 
спе ку ла ци ја и по ми ња ња ра зних име
на, на вру ћу клу пу срп ског шам пи о на 
до ве ден је Вла ди мир Јо ва но вић. Овај, 
ши рој пу бли ци ре ла тив но не по знат 
струч њак, сти гао је у Зве зду по сле 
ан га жма на у ФМПу и Ци бо ни, а ак ту
ел ни је се лек тор ре пре зен та ци је до 20 
го ди на. Иа ко ва жи за јед ног од нај та
лен то ва ни јих срп ских тре не ра, раз у
ме ће те скеп су ко ја је за вла да ла на кон 
овог по те за упра ве шам пи о на Ср би је 

и АБА ли ге. По себ но због сил них 
од ла за ка из клу ба и гла си на да се 
Чо вић по вла чи и на пу шта брод ко ји 
то не.

А он да је усле ди ла ка но на да. Ре ђа
ле су се об ја ве на дру штве ним мре жа
ма и ре дом су по твр ђи ва ни до ла сци 
но вих по ја ча ња. Са да се си ту а ци ја не 
чи ни уоп ште ло шом за на ви ја че Цр ве
не зве зде. У вре ме пи са ња овог тек

ста, ове ре ни су пот пи си Не до ви ћа, 
Хо лан да, Пе тру ше ва, Мар ти на, Бен
ти ла и Или ћа. Спо ми њу се још не ка 
атрак тив на име на ме ђу ко ји ма је и 
Ми лош Те о до сић.

У су прот ном та бо ру си ту а ци ја је 
не што мир ни ја. И Пар ти зан се сил но 
по ја ча ва, али не ка ко то и ни је из не на
ђе ње узев ши у об зир ко је на клу пи и 
са ка квим је ам би ци ја ма до шао у Бе о

град. Те шко је по ве ро ва ти да ће се 
то ком овог ман да та у Пар ти за ну, Жељ
ко Об ра до вић за до во љи ти епи зод ном 
уло гом у срп ској и европ ској ко шар ци.

Прет ход ну се зо ну, цр но – бе ли же ле 
што пре да за бо ра ве. У ову ула зе као 
еки па ко ја пу ца на за вр шни цу Евро ли
ге. И то са пу ним пра вом. Ота ра си ли 
су се За гор ца и Дан гу бе, два мом ка 
ко ји ма ни чу ве ни Жоц ни је ус пео да 
по мог не. Сви но си о ци игре су оста ли, 
а њи ма су до сад при до да ти Ан ђу шић, 
Ег зум, На не ли и Па па пе тру – игра чи 
са бо га тим евро ли га шким ис ку ством. 
На пр ви по глед, за ја пу ре ни Ча ча нин 
има на рас по ла га њу па кле ну еки пу.

На рав но, тре ба ре ћи да ово ни је 
крај и да је мо гу ће ви де ти још 
ле пих ве сти и на јед ној и на 

дру гој стра ни. Оно што је си гур но, то 
је да се већ са да ви ди да нас оче ку је 
ур не бе сна се зо на с об зи ром на то да 
ни је дан ни дру ги наш клуб у сво јој 
исто ри ји ни је спи здио ово ли ко па ра 
на по ја ча ња. До вољ но је са мо ре ћи 
да је Цр ве на зве зда обе ћа ла Не до ви
ћу ми ли он по се зо ни у на ред не три 
го ди не.

Ви ше се ни ко и не пи та ода кле сва 
та ло ва. Не ка ко је са да сви ма лак ше 
ка да се ви ди да се си па под јед на ко и 
у Зве зду и у Пар ти зан. На кра ју кра је
ва, као да су европ ски ве ли ка ни по пут 
Бар се и Ре а ла по ште ни и при ја вљу ју 
гу бит ке. Ка ко да не. Тек су они мут ни 
и тро ше огро ман но вац без по кри ћа. А 
на ши клу бо ви? Па они су као онај 
де ки ца са по чет ка тек ста. Рат но је 
вре ме, ко зна да ли ће мо су тра би ти 
жи ви. Дај пет ка ра та!     

Ви ше се ни ко и не пи та 
ода кле сва та ло ва. Не ка

ко је са да сви ма лак ше 
ка да се ви ди да се си па 

под јед на ко и у Зве зду и у 
Пар ти зан. На кра ју кра је

ва, као да су европ ски 
ве ли ка ни по пут Бар се и 
Ре а ла по ште ни и при ја

вљу ју гу бит ке. Ка ко да не

ФК „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР“ ИЗ ИНЂИ ЈЕ 

Ула зак у виши ранг
и нови тренер

Фуд ба ле ри инђиј ског „Желе зни ча ра“ 
након две оди гра не утак ми це у окви ру 
плеј офа про тив „Шај ка ша“ из Кови ља, 
нису успе ли да се пла си ра ју у виши 
ранг так ми че ња. Само месец дана 
касни је, сти же добра вест коју су обја
ви ли из Упра ве клу ба.

Како се наво ди у саоп ште њу „пла во  
белих“, са вели ком дозом задо вољ ства 
и огром ним поно сом оба ве шта ва ју 
љуби те ље фуд ба ла, посеб но нави ја че 
„Желе зни ча ра“, да је поме ну ти клуб 
после 15 годи на опет члан четвр тог ран
га так ми че ња , Вој во ђан ске лиге  Југ.

„Захва љу јем се свим бив шим и сада
шњим игра чи ма, тре не ри ма, чла но ви ма 

управ них одбо ра, спон зо ри ма и сим па
ти зе ри ма клу ба, Саве зу спор то ва 
општи не Инђи ја и локал ној само у пра ви 
на огром ној подр шци, љуба ви и зала га
њу како би оства ри ли више де це ниј ски 
сан“, напи сао је на инста грам нало гу ФК 
„Желе зни чар“ Огњен Бан ду ла ја, пред
сед ник клу ба.

Упо ре до са напо ри ма да се клуб из 
Инђи је нађе у вишем ран гу так ми че ња, 
ради ло се интен зив но и на дово ђе њу 
новог шефа струч ног шта ба. Вла ди мир 
Лива ја води ће у новој сезо ни „пла во  
бели“ тим а поме ну ти фуд бал ски струч
њак из Инђи је, у доса да шњој тре нер
ској кари је ри, водио је са клу пе еки пе 

ФК „Локо мо ти ва“, „Хај дук“, „Једин ство“ 
из Ста ре Пазо ве, „Рад“ и „Феникс“.

М. Ђ.

Вла ди мир Лива ја
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ОВАН: Саве сно испу
ња ва те свој део оба
ве за и делу је те врло 
ажур но при ли ком 

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

БИК: Ваши сарад ни
ци или при ја те љи уно
се кон фу зи ју у ваше 
зајед нич ке пла но ве и 

због тога се осе ћа те при лич но 
фру стри ра но. Раз ми сли те на који 
начин би тре ба ло да зашти ти те 
сво је послов не, при ват не или 
имо вин ске инте ре се. При томе, 
немој те забо ра ви ти да све има 
сво ју цену и да неко од вас оче ку
је одре ђе ну про тив у слу гу.

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је
те енер гич но у сусре
ту са сарад ни ци ма и 
поста вља те нове зах

те ве у оче ки ва њу да све тече по 
вашим паро це на ма. Ипак, пре те
ра ним исти ца њем лич них зах те
ва побу ђу је те раз ли чи те комен
та ре међу сарад ни ци ма. Потреб
но је да има те „широ ке види ке“ у 
сва ком погле ду.

РАК: Делу је те као 
осо ба, која нема вре
ме на за неке повр шне 
сусре те или за дога

ђа је који се не укла па ју у вашу 
сфе ру инте ре со ва ња. Боље је 
да се пона ша те што уме ре ни је, 
јер сво јим енер гич ним пона ша
њем код неких сарад ни ка под
сти че те раз ли чи те реак ци је и 
него до ва ње. Ста ло вам је да 
сво јој поро ди ци и воље ној осо би 
при у шти те више радо сти у зајед
нич ком живо ту.

ЛАВ: Делу је те вео ма 
опре зно и не жели те 
пре ви ше да ризи ку је
те у послов нофинан

сиј ским пре го во ри ма. Ипак, 
мора ће те да се суо чи те са неким 
иза зо ви ма који нису по вашој 
вољи или уку су. Затра жи те на 
вре ме добар савет од јед не ста
ри је осо бе. На кра ју све ће се 
реши ти на добар начин или у 
вашу корист. При жељ ку је те више 
раз у ме ва ња и нежно сти у љубав
ном одно су.

ДЕВИ ЦА: Осла ња те 
се на сво је пре го ва
рач ке мани ре, јер да 
без добре при пре ме, 

пла на или про це не нема ни зна
чај ног послов ног успе ха. Потреб
но је да се уса гла ша ва те са сво
јим сарад ни ци ма око ува жа ва ња 
раз ли чи тих инте ре са, како би 
сви око вас осе ти ли морал ну и 
мате ри јал ну сатис фак ци ју. 
Пажња и раз ме ва ње које доби ја
те у кру гу сво је поро ди це делу ју 
врло под сти цај но.

ВАГА: Посто је одре
ђе не ком пли ка ци је 
послов не при ро де 
које реша ва те у ходу и 

уз додат ну упор ност оче ку је вас 
добар епи лог у сва ком погле ду. 
Немој те дозво ли ти да вас неко 
наго ва ра на усло ве који вам се 
не допа да ју или да доно си оду ке 
и у ваше име. У одно су са парт
не ром има те отво рен и искрен 
наступ тако да не при хва та те на 
неке полу од го во ре, као изго во ре.

ШКОР ПИ ЈА: Све 
кори сне инфор ма ци је 
могу да вам олак ша ју 
успе шно реша ва ње 

неких послов них пита ња која 
има те. Обра ти те пажњу на суге
сти је које вам даје јед на иску сна 
осо ба, нема раз ло га да одба цу је
те неке иде је само зато што вам 
зву че суви ше апстракт но.

СТРЕ ЛАЦ: Неко вам 
даје кори сне инфор
ма ци је и на такав 
начин вам пома же да 

пра вил ни је про це њу је те раз ли
чи те послов не могућ но сти које 
има те на рас по ла га њу. Јасно 
вам је да зајед нич ки дого во ри 
пред ста вља ју пози ти ван помак у 
реша ва њу важних послов них 
или при ват них инте ре са. Сло
бод но изра зи те нека сво ја поти
сну та осе ћа ња или наме ре.

ЈАРАЦ: Нала зи те се 
у сјај ној при ли ци да 
ути че те на одре ђе не 
усло ве или да про ме

ни те ток дога ђа ја на послов ној 
сце ни. При хва ти те мудре саве те, 
важно је да сачу ва те добру пози
ци ју и да оправ да те нечи је пове
ре ње. У свом емо тив ном зано су 
има те вели ка оче ки ва ња или 
потре бе, али парт нер није увек у 
ста њу да испу ни све ваше жеље 
и зах те ве.

ВОДО ЛИ ЈА: Про ла
зи те кроз раз ли чи те 
фазе ства ра лач ког 
рас по ло же ња и ста ло 

вам је да себи обез бе ди те опти
мал не усло ве. Обра ти те пажњу 
на реак ци ју бли же око ли не, јер 
поне кад не жели те да при хва ти
те комен та ре које дожи вља ва те 
као оштру кри ти ку. У одно су са 
љубав ним парт не ром често пре
у зи ма те актив ну уло гу и спрем ни 
сте да про ме ни те неке зајед нич
ке нави ке које вас спу та ва ју.

РИБЕ: Осе ћа те 
додат ни при лив кре а
тив не енер ги је и 
спрем ни сте да се 

мак си мал но анга жу је те у више 
пра ва ца. Доби ја те подр шку у 
сво јој око ли ни, што ће вам олак
ша ти мно ге ситу а ци је кроз које 
про ла зи те. Успех ће вас пра ти ти 
и на финан сиј ском пољу, тако да 
има те сјај ну при ли ку у пове зи ва
њу послов них и при ват них инте
ре са. Парт нер у вама непре кид
но под сти че љубав ни занос и 
неку скри ве ну сна гу.

VREMEPLOV
27. јул

1839. По чео Опи јум ски рат 
Ки не и Ве ли ке Бри та ни је, ка да 
су ки не ске вла сти у лу ци у Кан
то ну за пле ни ле и уни шти ле 
20.000 сан ду ка опи ју ма. 
1841. У дво бо ју по ги нуо ру ски 
пи сац Ми ха ил Јур је вич Љер
мон тов. 

28. јул
1858. Пр ви пут је упо тре бљен 
оти сак пр сти ју као знак иден ти
фи ка ци је.
1914. АустроУгар ска је об ја ви
ла рат Ср би ји, ме сец да на 
по сле атен та та на пре сто ло на
след ни ка  Фран ца Фер ди нан да 
у Са ра је ву. Да љи ток до га ђа ја 
до вео је до Пр вог свет ског 
ра та. 

29. јул.
1948. На ста ди о ну “Вем бли” у 
Лон до ну отво ре не су пр ве 
Олим пиј ске игре по сле Дру гог 
свет ског ра та.
1981. У ка те дра ли Све тог 
Па вла у Лон до ну вен ча ли су се 
на след ник бри тан ског пре сто
ла, принц од Вел са Чарлс и 
Да ја на Спен сер. 

30. јул
1930. Уру гвај је у Мон те ви деу, 
по бе дом у фи на лу Пр вог свет
ског фуд бал ског пр вен ства над 
Ар ген ти ном од 4:2, по стао пр ви 
свет ски шам пи он у фуд ба лу. 
2001. Ка на да је пр ва др жа ва на 
све ту ко ја је, упр кос ве ли ким 
про те сти ма ле ка ра, до зво ли ла 
те шким бо ле сни ци ма да уз га ја
ју ма ри ху а ну и ко ри сте је за 
ле че ње.

31. јул
1941. Не мач ки мар шал Хер
ман Ге ринг дао је пи сме ну 
ди рек ти ву ше фу по ли ци је Рај
нхар ду Хај дри ху да са чи ни 
на црт пла на за ис тре бље ње 
европ ских Је вре ја (“ко нач но 
ре ше ње”).
1944. Као пи лот са ве знич ког 
ави о на у Дру гом свет ском ра ту 
над Ме ди те ра ном је по ги нуо 
фран цу ски пи сац Ан то ан де 
Сент Ег зи пе ри, аутор “Ма лог 
прин ца”, јед не од нај чи та ни јих 
књи га у све ту.

1. ав густ
1778. У не мач ком гра ду Хам
бур гу отво ре на је пр ва ште ди о
ни ца у све ту. 
1806. На Ми шар ском по љу код 
Шап ца, срп ски уста ни ци по бе
ди ли су Тур ке. То је би ла нај ве
ћа по бе да Ка ра ђор ђе ве вој ске 
у Пр вом срп ском устан ку. 

2. ав густ
1802. На по ле он Бо на пар та 
про гла шен за до жи вот ног кон
зу ла Фран цу ске, што му је да ло 
пра во да име ну је на след ни ка. 
1903. У Ма ке до ни ји по чео 
Илин ден ски уста нак за осло бо
ђе ње од тур ске вла сти, то ком 
ког је ство ре на Кру шев ска 
ре пу бли ка. Ре пу бли ка се одр
жа ла 11 да на, уста нак угу шен у 
кр ви. 

HOROSKOP

Среда, 27. (14.) Јул
Све ти апо стол Аки ла: Пре по
доб ни Нико ди м

Четвртак, 28. (15.) Јул 
Све ти муче ни ци Кирик и Јули та

Петак, 29. (16.) Јул
Све ште но му че ник Анти но гер

Субота, 30. (17.) Јул
Све та вели ко му че ни ца Мари на, 
Огње на Мари ја

Недеља, 31. (18.) Јул 
Све ти муче ник Еми ли јан

Понедељак, 1. (19. Јул) 
Август

Пре по доб на Макри на
Уторак, 2. (20. Јул) Август

Све ти про рок Или ја

Crkveni
kalendar

Бе ла чор ба
са ти кви ца ма 
и јо гур том 

Са стој ци: Ве ћа гла ви ца цр ног 
лу ка, ве ћа шар га ре па, је дан кром
пир, пер шун, јед на ти кви ца сред
ње ве ли чи не, је дан јо гурт, со, 
би бер и су ви за чин. 

При пре ма: Исе ћи на коц ки це 
сво по вр ће и дин ста ти на во ди 
не ко ли ко ми ну та, па на ли ти 
во дом и ку ва ти та ко да по вр ће 
бу де скроз ме ка но, а у шер пи 
во де око је дан ли тар. По вр ће 
ис па си ра ти кроз це диљ ку, вра ти
ти па си ра но по вр ће у во ду у ко јој 
се ку ва ло, ста ви ти све то да про
ври, до да ти за чи не по уку су и 
ски ну ти са ва тре. У про хла ђе ну 
чор бу усу ти је дан јо гурт, из ме ша
ти и слу жи ти. 

• Да није прав де, човек у 
живо ту не би имао шта 
да тра жи.
• У овој нема шти ни, ни 
лопо ви више не могу 
поште но да живе.
• Мод ни кре а то ри нам 
први ста вља ју руке у 
џепо ве.
• Ауто би о гра фи ја га је 
пот пу но изме ни ла.
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^ETKE
&
METLE

Pi{e: Svetlana
]osi}

Онлајн, беј би!
Поша ље ми неки дан моја 

добра при ја те љи ца, тако 
рећи кума, пору ку на вибер 

са тек стом: јеси ли виде ла ово? О 
то што сам тре ба ла да видим је 
обја ва на тви те ру нови на ра Пре
дра га Попо ви ћа о томе како су 
тира жи днев них нови на пре пет на
ест годи на били 600.000 при ме ра
ка, а данас су мањи за две тре ћи
не. Усле ди ла је и табе ла са бро јем 
про да тих при ме ра ка и про цен том 
реми тен де за све днев не листо ве у 
Срби ји. Попо вић је у свом тви ту 
додао да су сви ти сил ни чита о ци 
неста ли због дру штве них мре жа и 
пор та ла, а како је рекао „чини ми се 
и због непо ве ре ња“. Ваљ да у штам
пу.

Нисам, до тада, виде ла тај твит, 
али нисам ни мора ла. Јасно ми је 
одав но куда иде штам па. 

Једи но што се ја не бих сло жи ла 
да је пре ста нак купо ви не нови на 
везан са непо ве ре њем у пла си ра
не инфор ма ци је. Као што се не бих 
сло жи ла ни са нај ве ћим бро јем 
комен та ра испод тви та. Јер, људи 
који су комен та ри са ли ову обја ву 
су углав ном писа ли како су некад 
купо ва ли по нај ма ње дво је нови на, 
обич но неке инфор ма тив не и 
спорт ске, а усле дио је и попис и 
недељ не штам пе. Све у све му 
чита ло се, није да није. И купо ва
ло. 

А онда је усле ди ло непо ве ре ње, 
па се пре ста ло купо ва ти, а чита се 
и даље.

Нико ме не може убе ди ти да пад 
тира жа штам пе, и днев не и пери о
дич не, нема везе са еко ном ском 
ситу а ци јом. Има и то дебе ле. Сва
ко јутро, због при ро де посла, купим 
четво ро днев них нови на. Пет ком 
још два до три недељ ни ка. Ових 
четво ро днев них кошта ју 220 дина
ра, недељ не пре ко хиља де. Па ви 
сад рачу нај те. 220 пута 30 дана у 
месе цу дође 2.200 дина ра, и на то 
још око 4.000 за недељ ни ке, то је 
више од 6.000 дина ра. Добро де, не 
кажем да сва ко мора да чита четво
ро нови на, али твр дим да људи 
неће да чита ју нови не зато што 
неће да их купу ју. Ску по, или не, 
није ни важно, тек, тре ба заву ћи 

руку у џеп и изва ди ти 50100 дина
ра сва ко јутро. А зашто, кад све то 
бес плат но можеш да про чи таш на 
онлајн изда њи ма свих нови на. И на 
пор та ли ма. И то је у реду и сасвим 
разу мљи во, али немој те да ми вре
ђа те инте ли ген ци ју и да прав да те 
оду ста нак од штам пе неким навод
ним „непо ве ре њем“. Сво то „непо
ве ре ње“ вас чека и на онлајн изда
њи ма. Можда још и горе.

Човек нема ути сак да пла ћа 
радио и теле ви зи ју, иако сви 
одва ја мо пре ко рачу на за 

стру ју за јав ни сер вис. Није про
блем ни каблов ска, и то се пла ћа 
редов но, али нека ко је про блем 
штам па. Тешко је сва ко јутро дати 
тих мање од сто дина ра за нови не, 
јако тешко. А онлајн изда ња су 
пала ко кец на десет. Бес плат но. 
Нао ко. Али ипак, рекла бих, сви 
има ју малу нела го ду, и сви са поно
сом исти чу како су некад (?) купо
ва ли по тро је нови на, или дво је или 
пето ро, није важно. А данас не, јер 
ето, нема ју пове ре ња. А има ли су 
га некад. Питам се кад? Не би га 
има ли ни онда, још онда би пре ста
ли да купу ју штам пу, само да је 
тада било онлајна. Све су то изго
во ри, а сушти на је да људи неће да 
пла те инфор ма ци ју. И тач ка. А 
инфор ми са ње је пру жа ње услу га, 
као и сва ко дру го. И има цену. Ако 
хоћеш бољу услу гу, цена је већа. И 
обр ну то. Тако да лице мер ју дра гих 
чита о ца који су због „непо ве ре ња“ 
оду ста ли од штам пе заи ста нема 
кра ја.

Јасно је мени да штам па нема 
неку сја јну будућ ност. Ста са ва ју 
гене ра ци је које у живо ту нису поми
ри са ле штам пар ску боју, гене ра ци
је које са прсти ју никад нису опра ле 
онај траг одштам па них сло ва који 
оста је од листа ња. Те гене ра ци је 
јед но став но не зна ју шта је штам
па. И не зани ма их. Само скрол. 
Лајк, хејт ... шер ... И то је неу мит на 
чиње ни ца. Да ли ће нам са њима 
бити боље, виде ће мо кад јед ног 
дана они (ти скро ле ри) дођу у годи
не да буду фак тор који одлу чу ју и 
који вла да. До тада, хај де још мало 
да чита мо нови не. Ако нема те 
ништа про тив?

Добро де, не кажем да 
сва ко мора да чита 

четво ро нови на, али 
твр дим да људи неће 
да чита ју нови не зато 
што неће да их купу ју. 
Ску по, или не, није ни 
важно, тек, тре ба заву
ћи руку у џеп и изва
ди ти 50100 дина ра 

сва ко јутро. А зашто, 
кад све то бес плат но 

можеш да про чи таш на 
онлајн изда њи ма свих 
изда ва ча. И на пор та
ли ма. И то је у реду и 
сасвим разу мљи во, 

али немој те да ми вре
ђа те инте ли ген ци ју и 

да прав да те оду ста нак 
од штам пе неким 

навод ним „непо ве ре
њем“. Сво то „непо ве

ре ње“ вас чека и на 
онјалн изда њи ма. 
Можда још и горе



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.

ЖЕН СКИ РУКО МЕТ НИ КЛУБ „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР“ ИЗ ИНЂИ ЈЕ

Поче ле при пре ме

Ми смо једи ни клуб из Срби је, и у мушкој и у жен ској кон ку рен ци ји, који игра 
ква ли фи ка ци је за Лигу Евро пе, због чега има мо оба ве зу да се пред ста ви мо у што 
бољем све тлу и да дамо све од себе, каже тре нер „Желе зни ча ра“ и дода је да је од 
12 про тив ни ка, чак девет игра ло Лигу шам пи о на, што гово ри о ква ли те ту и тежи ни 
ква ли фи ка ци ја које им пред сто је

Тести ра њем на тере ну 
поред спорт ске хале у Инђи-
ји у четвр так, 21. јула, поче ле 
су при пре ме Жен ског руко-
мет ног клу ба „Желе зни чар“ 
пред пред сто је ћу супер ли-
га шку сезо ну. Поред добро 
позна тих лица, виђе на су и 
два нова, Ната ша Ловрић и 
Уна Обре но вић, које су се 
недав но при дру жи ле шам-
пи он ка ма из Инђи је.

– Дра го ми је што сам 
поста ла члан ове еки пе која 
је про шле сезо не пока за ла 
неве ро ва тан карак тер на 
тере ну. Вео ма ми је дра го 
што имам при ли ку да будем 
део овог тима и надам се 
да ћу се брзо укло пи ти, 
иста кла је Уна Обре но вић, 
нова игра чи ца у редо ви ма 
„Жеље“.

Пред инђиј ским руко ме-
та ши ца ма су вели ки иза зо-
ви али и напор ни тре нин-
зи. Како је иста као тре нер 
Вла да Шими чић десет дана 
про ве шће на Зла та ру а 
након поврат ка у Инђи ју, 03. 
авгу ста, сле де и кон трол не 
утак ми це. 12. авгу ста сна ге 
ће одме ри ти са „Кикин дом“, 
13. авгу ста са ново сад ском 
„Вој во ди ном“, а 20. авгу ста 
руко ме та ши це „Желе зни ча-

ра“ путу ју у Под го ри цу где 
ће са ЖРК „Будућ ност“, бив-
шим прва ком Евро пе оди-
гра ти при ја тељ ски сусрет.

– У Под го ри ци ће бити 
оди гра не две утак ми це, јед-
ну ће игра ти прва а дру гу, 
дру га наша еки па. Поред 
ових, 25. и 26. авгу ста оди-
гра ће мо и утак ми це са две 
мађар ске еки пе, „Кишвар-
да“ и „Орош ха зом“, рекао 
је Вла да Шими чић, тре нер 
ЖРК „Желе зни чар“ Инђи ја 
и додао да већ 3. сеп тем бра 
почи ње Супер куп.

Шим чић каже да ће у 
окви ру Куп-а усле ди ти бит-

ка за први сле де ћи тро феј, 
а већ 11. сеп тем бра почи-
ње нова сезо на у супер ли-
га шком так ми че њу, Аркус 
лиги за руко ме та ши це. Пред 
инђиј ским руко ме та ши ца ма 
је и нов, исто риј ски иза зов. 
Руко ме та ши це „Желе зни ча-
ра“, као шам пи он ке Срби-
је, игра ју ква ли фи ка ци је за 
Лигу Евро пе. Први про тив-
ник биће им хрват ска еки-
па „Дал ма тин ке“ из Пло-
ча. Прва утак ми ца игра се 
8/9. Окто бра у Пло ча ма, а 
реванш у Инђи ји 15/16. окто-
бра.

– Ми смо једи ни клуб из 

Срби је, и у мушкој и у жен-
ској кон ку рен ци ји, који игра 
ква ли фи ка ци је за Лигу 
Евро пе, због чега има мо 
оба ве зу да се пред ста ви мо 
у што бољем све тлу и да 
дамо све од себе- каже тре-
нер „Желе зни ча ра“ и дода је 
да је од 12 про тив ни ка, чак 
девет игра ло Лигу шам пи о-
на, што гово ри о ква ли те ту и 
тежи ни ква ли фи ка ци ја које 
им пред сто је.

– Прву утак ми цу у ква ли-
фи ка ци ја ма игра ће мо про-
тив „Дал ма тин ки“ из Пло ча 
и могу рећи да је реч о вео-
ма ква ли тет ној, мла дој еки-
пи попут наше. Сигур но нас 
чека јако тешко так ми че ње 
али ја веру јем у сво ју еки пу 
од које, као и увек, оче ку јем 
да ће дати свој мак си мум. 
Заи ста се надам и веру-
јем у про лаз даље, иста као 
је Вла да Шими чић, тре нер 
ЖРК „Желе зни чар“ Инђи ја.

ЖРК „Желе зни чар“ из 
Инђи је осва јач је титу ле 
шам пи о на Срби је што пред-
ста вља исто риј ски успех 
инђиј ског клуп ског спор-
та. Тако ђе, ово је први пут 
у исто ри ји гра да да јед на 
клуп ска еки па игра међу на-
род но так ми че ње. М. Ђ.

Поче ле при пре ме ЖРК „Желе зни чар“

Нове играчице: Уна Обреновић и Наташа Ловрић


