
Aktuelne informacije iz Srema
na portalu M novine

www.m-novine.com

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs

NOVINE
MITROVA^KE NOVINE • SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK
GODINA XXII • 3. AVGUST 2022. • BROJ 1076 • CENA 80 DINARAM

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

Asfaltiran put
Irig – Maradik

Mitrova~ki 
buxet ve}i za 600 
miliona dinara

Renoviran 
lova~ki dom
u Karlov~i}u



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.

ПУТ ИРИГ - МА РА ДИК

По ста вљен пр ви слој ас фал та

По ста вља ње пр вог сло-
ја аф сал та на де о ни ци др-
жав ног пу та дру гог Б ре да Р 
313 Ириг – Ма ра дик, ко је је 
по че ло 27. ју ла, за вр ше но 
је. По сле то га, уре ди ће се и 
не ко ли ко ма њих мо сто ва на 
тој де о ни ци, а по том сле ди 
и по ста вља ње дру гог, за вр-
шног сло ја ас фал та у ду жи-
ни од 4,7 ки ло ме та ра. 

– Ре кон струк ци ја овог 
пу та ће мно го зна чи ти за 
гра ђа не ко ји жи ве у Не ра-
ди ну, Кру ше до лу, Ша трин-
ци ма, До бро до лу, Гр ге те гу 
и Пр ња во ру. Мо жда ове 

или на ред не го ди не оче ку-
је мо и на ста вак ра до ва да 
се ком плет но за вр ши овај 
пут на те ри то ри ји на ше оп-
шти не, а то је ду жи на од 13 
ки ло ме та ра. На рав но, би-
ће ми дра го и да се ра до ви 
на ста ве и ас фал ти ра ни пут 
спо ји са та ко зва ним кр стом 
у Ма ра ди ку - ка же Ти хо мир 
Сто ја ко вић, пред сед ник 
ири шке Оп шти не, ко ји је са 
са рад ни ци ма об и шао по че-
так ра до ва на ас фал ти ра њу 
по ме ну те де о ни це.

Ин ве сти тор ра до ва је ЈП 
„Пу те ви Ср би је“, ко је је у по-

след ње две, три го ди не на 
те ри то ри ји ири шке оп шти не  
ура ди ло два де се так ки ло-
ме та ра  пу те ва. 

Сто ја ко вић ис ти че да он-
да пре о ста ју ра до ви на ма-
ги страл ном пу ту, од но сно, 
др жав ном пу ту М 21 ко ји ће 
се, нај ве ро ват ни је,  об на-
вља ти по окон ча њу ра до ва 
на Фру шко гор ском ко ри до-
ру.  Он под се ћа да је за вр-
шен и пут Ириг – Врд ник у 
ду жи ни 12 ки ло ме та ра, као  
и пет ки ло ме та ра пу та Ја зак 
– Ма ла Ре ме та.

– Ка да је реч о гре бен-

ском пу ту на те ри то ри ји 
на ше оп шти не, он је  за-
вр ше ни у три ета пе укуп не 
ду жи не око 25 ки ло ме та ра, 
а ра до ве је фи нан си ра ла 
По кра ји на. Код нас је за вр-
ше на ком плет на де о ни ца, 
ма да се на ста вља фи нан-
си ра ње ње го ве ре ви та ли-
за ци је и да ље, али у дру гим 
оп шти на ма - ка же Ти хо мир 
Сто ја ко вић.

У овом де лу ири шке оп-
шти не, где се на ла зи пут 
Ириг – Ма ра дик, на ла зе се 
три ман сти ра, као и три је-
зе ра ко ја су са да при лич но 
не при сту пач на, а основ ни 
раз лог за то су ло ши пу те-
ви. 

– Пла ни ра мо да и ми уло-
жи мо не ка сред ства у уре-
ђе ње тих је зе ра, уз по моћ 
„Во да Вој во ди не“ ко је упра-
вља ју њи ма, као  и уз по моћ 
На ци о нал ног пар ка „Фру-
шка го ра“. Оче ку је мо  да ту-
ри зам  кре не да се раз ви ја и 
на овој стра ни на ше оп шти-
не. Ма да, мо гу ре ћи да се у 
по след њих не ко ли ко го ди на 
ви ди и раз вој, а ово ће сва-
ка ко по спе ши ти ква ли тет 
ту ри стич ке по ну де - ис та-
као је Ти хо мир Сто ја ко вић, 
пред сед ник Оп шти не.

С. Џа ку ла

Оби ла зак ра до ва на ас фал ти ра њу

Ас фал ти ра ње пу та Ириг - Мара дик
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Ми ло ср ђе у „ви хо ру ра та”
Једнога дана ће свакако засести

на столицу Светог Петра папа
који неће имати дилеме папе

Фрање у вези са канонизовањем
Алојзија Степинца. Тада ће се међу
хришћанским свецима наћи и деца
умрла у дечјимлогорима Јастребар
скоиСисак, и загребачки надбискуп
из временаНДХ, који нијеблагосло
вио страдање српске деце, али није
ниучиниоамабашништададецане
умируодзлостављања,гладииболе
стипредочимањеговихчаснихсеста
ра.
Међутим,децаћебитиканонизова

нарелативнобрзо,анадбискупнеће,
бар за владавине садашњег папе
који је покренуо озбиљне провере
предлога о канонизацији Степинца.
Света деца јастребарска и сисачка
биће незгодна опомена, макар из
календара сестринске цркве, при
уписунадбискупауновесвеце.
Делом и тако, може се разумети

противљење хрватскихбискупа про
глашавању свецима деце која су на
овајилионајначинизгубилаживоту
логоримаЈастребарскоиСисак.
УотворномписмуХрватскебискуп

скеконференцијесрпскомпатријарху
бискупи кажу да  су „увелико изне
нађени,али јошмислећидабројне
ту изнесене неистине немогу бити
темељ да Архијерејски сабор при
ступи предложеному чину”, одно
сно, да уведе ову децу у Календар
светих.Акосуовадецабилимуче
ници,кажубискупи,ондасуморали
постојати и мучитељи. А тако се
никаконемогуназватичаснесестре
које су се са беспримерном љуба
вљу и пожртвовањем старале  о
дециуовимприхватилиштима,које
српска црква неосновано назива
дечјим логорима страдања. „Като
личкацрква,начелуснадбискупом
Алојзијем Степинцем”, каже се у
писму патријарху Порфирију,  „учи
нила је узорнаделаљубави према
ближњима бринући се за ту децу,
причемусупожртвовностзадецуу

ЈастребарскомиСискуманифесто
вали посебно католички свештени
циипосебночаснесестре.”
Бискупи кажу да су хиљаде деце

из прихватилишта у Јастребарском
и Сиску постала сирочадима „у
вихору рата”. Усташки покољ Срба
на Козари и другим крајевима на
територији НДХ, који је хиљаде
деце учинио сирочадима, бискупи
именују као „вихор рата”, безмало

као елементарну непогоду која је
захватилаХрватску 1941. и није се
смирила све до партизанске офан
зиве1945.
Нико разуман и иоле поштен не

може да устврди да међу часним
сестраманијебилозаистачасних,и
да нису биле од помоћи козарачкој
сирочади,чакиодвеликепомоћиу
самртним тренуцима злостављане,
болесне и изгладнеле деце. Свети

оци, заједнички за обе сестринске
цркве,кажуданепостојиситуацијау
којој човек неможе бити бољи.И у
чињењузламожесебитибољи.Али
никоразуманииолепоштеннеможе
милосрђем назвати смештање у
„прихватилишта” хиљада дечака и
девојчица осталих без родитеља.
Моглобитобитиимилосрђедаиста
страна није најпре побила хиљаде
родитељадабисемилосрднопобри
нулазахиљадесирочади.
Једна друга морбидна прича, са

друге стране океана, прети да се
спојисапричомодециизприхвати
лишта у Јастребарском и Сиску.
Вишеод150хиљададечакаидевој
чица из домородачких породица
одузетоједо,закључно,седамдесе
тих година прошлог века у Канади
да би присилно похађали католичке
школе и тако се христијанизовали.
Канадска влада је признала да је у
школама било раширено сексуално
злостављањеипремлаћивањедеце,
нереткодосмрти.Удвориштимауга
шених школа откривене су стотине
гробница уморене деце. ПапаФра
њајеуправозавршиодугуинапорну
посету местима тешког страдања
домородачке деце у Канади и са
искреном понизношћу тржио опро
штај за злочине које су у Канади
починилисвештенициуимеширења
вере.

АкопапаФрањапотрајенатрну
Светог Петра, а нису добри
изгледидаћемутешкооболе

ло85годишњеколенотодопустити,
моглобиседеситиименовањенека
кве комисије за „прихватилиште” у
ЈастребарскомиСиску,памождачак
и његово извињење слично овом у
Канади.
До тада, међутим, имамо само

густо збијени зид хрватских бискупа
испред Јастребарског и Сиска и
њихову чврсту одбрану наратива о
милосрдномодузимањудецеодмај
ки, чије је мужеве, а очеве деце,
однео„вихоррата”.
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У отво ре ном пи сму 
срп ском па три јар ху, 
хр ват ски би ску пи ка жу 
да су хи ља де де це из 
при хва ти ли шта у Ја стре
бар ском и Си ску по ста
ла си ро ча ди ма „у ви хо
ру ра та”. По кољ Ср ба на 
Ко за ри и дру гим кра је
ви ма на те ри то ри ји НДХ, 
ко ји је хи ља де де це учи
нио си ро ча ди ма, би ску
пи име ну ју као „ви хор 
ра та”, без ма ло као еле
мен тар ну не по го ду ко ја 
је за хва ти ла Хр ват ску 
1941. и ни је се сми ри ла 
све до пар ти зан ске 
офан зи ве 1945.

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Уве ћан буџет за 600 мили о на 
дина ра
У петак, 29. јула одржана

је седница Скупштине гра
даСремскаМитровица.Пред
одборницима су се нашле
измене и допуне одлуке о
локалном буџету, а већи
ном гласова су и усвојене.
Па тако сада буџет Сремске
Митровице, за текућу годи
ну, износи  4.173.922.000,00
динара, уместо досадашњих
3.596.466.000,00динара.Како
јереченонаседници,разлога
заребалансиманеколико.
– Били смо у обавези да

обезбедимосредствазапове
ћање зарада, што је пропи
сано Законом о буџетском
систему који је усвојен у
децембру, што је било после
нашегНацртаодлукеобуџету
за2022.годину.Такође,апли
цирали смо, а потом су нам
и одобрена средства за реа
лизацију више пројеката са
виших нивоа власти. Обезбе
дилисмовишеод300милио
надинаратрансфернихсред

става,аутосмоуобавезида
уградимо и наш финансијски
део,јерјеречосуфинансира
јућимпројектима.Показалосе
нанекимпозицијамадаимамо
недовољносредстава,пасмо
искористили прилику да тамо
где су завршени поступци
набавке и реализовани про
јекти, ако је остало средста

ва,даихпребацимотамогде
недостаје.Свесмотоуравно
тежилии добили нову одлуку
о буџету, односно изменили
постојећу, објаснио је Душко
Шарошковић, в. д. начелни
ка Градске управе за буџет и
локалниекономскиразвој.
Шарошковић је додао и то

да је задовољан извршењем
буџетазапрвуполовинугоди
не, афинансијску ситуацију у
градској каси, окарактерисао
јекаоповољну.

А. Плав шић
Фото: Б.Туца ко вић

На седници је, између
осталог,билоречииодаљем
раду Предшколске установе
„Пчелица“тесутакоусвојена
и два важна документа која
дефинишу пословање уста
нове,атосуСтатутиодлука
о мрежи предшколске уста
нове „Пчелица“. Значајна
новинасеодносинапроши
рењекапацитетаисмањење
листечекања.
– У старом делу Основне

школе„ЈованПоповић“чети
рипросторијесуоспособље
недапримечетириновегру
пе деце предшколског узра
ста. Две просторије су се
ослободилеунасељу„Орао“
иутедвепросторијећебити
уписане две групе јаслица.
То су добре вести, јер до
сада у том насељу нису
постојале јаслице, а и у
оближњем насељу „Матије
Хуђи“ је била велика потра
жња. Још једну групу јасле

ногузрастаћемоотворитиу
објекту „Маслачак“, односно
унасељу„Старимост“.Ипак
најлепша вест је да је ове
годинеуписановишедецеу
односу на раније године,
изјавила је након седнице
заменицаначелникаГрадске
управе за образовање Сне
жанаКоњевић.

Локални парламент у
Сремској Митровици већи
ном одборничких гласова је
усвојиоодлукуопромотивној
цениприкључканасистемза
дистрибуцију природног гаса
стамбенихјединицаунасељу
„МатијаХуђи“.Какосенаводи
у одлуци Јавног предузећа
„Сремгас“,таценаизносиће
50.000динарабезПДВ–а.
–Овомодлукомсуобухва

ћенисвивишеспратниобјек
ти у непарном делу стамбе
ног насеља „Матија Хуђи“,
јер јеуовоммоментуизгра

ђена дистрибутивна гасна
мрежа у том делу. Наравно,
мићемонаставититајпроје
катиуделусапарнимброје
вима. „Срем гас“ поштује
методологију обрачуна цене
прикључења, која нас усме
рава на то да применимо
формулукојомбисмодошли
доценеприкључка.Тобинас
довело у незгодну ситуацију
даимаморазличитеценеод
зградедозграде, јер јефак
тор који опредељује цену,
број потенцијалних будућих
корисника. Из тог разлога
смодалипредлогдасеусво
јиједнаценаод50.000дина
рабезПДВ–а,којабиважи
лазасвестамбенејединице,
којајеповољнијауодносуна
применуметодологије,рекла
је в. д. директора Јавног
предузећа„Сремгас“Даница
Недић.
Циљ оваквих одлука и

радованатеренујестедасе
смањи број индивидуалних
ложишта,какобисеутицало
на побољшање квалитета
живота и смањење негатив
ног утицаја на животну сре
дину.

Про ши ре ње
капа ци те та врти ћа

Про мо тив не цене
при кључ ка на гасну мре жу

Сне жа на Коње вић

Дани ца Недић

Душко Шаро шко вић

Сед ни ца Скуп шти не гра да
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Ускладусапрограмомпословањаза
текућугодину,Јавнопредузеће„Топли
фикација“ је уврстило у своје послове
заменудотрајале топловоднемреже у
насељу „Марко Перичин Камењар“. У
четвртак, 28. јула в. д. директора ми
тровачкетопланеСлавкоСладојевићје
обишаорадовекојисуутоку.
– Заменићемо 250 метара топлово

да,штозначи500метарацеви.Упоре
досатим,извршићемореконструкцију
примарних делова подстаница у шест
стамбенихзграда.Надамоседаћесве
битизавршенодо15.августа,изјавиоје
СлавкоСладојевић.

Наовајначинћебитирешенипробле
ми са цурењем у систему топловода,
бићеповећанаенергетскаефикасност,
а самим тим и омогућиће се сигурни
је снабдевање корисника топлотном
енергијом.Утомделуграда,„Топлифи
кација“грејеокоосамхиљадаквадрат
нихметарастамбеногпростора.
Машинскирадовивредеокоосамми

лиона динара, а радови у топлотним
подстаницамакоштајуокомилионидве
стотинехиљададинара.Свасредства
јеобезбедиламитровачкатоплана.

А. П.
Фо то: Б. Т.

Славко Сладојевић

Да не бу де зи ме
НА СТА ВАК УЛА ГА ЊА У ОДР ЖА ВА ЊЕ ТО ПЛО ВОД НЕ МРЕ ЖЕ

ЕПИ ДЕ МИ ЈА КО РО НА – ВИ РУ СА

За ра жа ва ња пре те жно на од мо ри ма
Мла ди се углав ном не ја вља ју на пре

гле де и не те сти ра ју се, ве ро ват но због 
бла гих симп то ма. Ма хом код ле ка ра до ла
зи ста ри ја по пу ла ци ја, ка же др Адил 
Ел хаг, в. д. ди рек то ра До ма здра вља 
Срем ска Ми тро ви ца
У последњих месец дана

повећан јебројлицакојасе
јављају на преглед у ковид
амбуланти због симптома
корона – вируса. Као и у
остатку наше земље, таква
ситуација је актуелна и у
СремскојМитровици.Зараз
лику од периода од пре
месецдана,кадасеуковид
амбуланти прегледало до
двадесетпацијената,садаје
тајбројпремашио70,аодно
си се на прве прегледе,
сазнајемоуДомуздравља.
–Узећемозапримерједан

одпротеклихдана када је у
ковид амбуланти обављено
75 првих прегледа, а од тог
бројајебило55позитивних.
Имамо велики број позитив

нихуодносунабројпрегле
даних, то је неких седамде
сет до осамдесет одсто. То
доказуједајеовајсојкорона
– вируса врло заразан, али
клиничкасликанијекомпли
кована. У последњих месец
данаималисмовеомамало
хоспитализација, свега две
–три,апацијентисепреба
цују на Мишелук у болницу
заковидпацијенте,рекао је
дрАдилЕлхаг,в.д.директо
ра митровачког Дома здра
вља.
Др Елхаг се осврнуо и на

делтасојвируса,којије,пре
ма његовим речима, давао
далекотежеклиничкеслике,
које су захтевале болничку
негу. Правила приликом

заражавањанема,тесеисто
заражавајуистариимлади.
– Млади се углавном не

јављају на прегледе и не
тестирајусе,вероватнозбог
благихсимптома.Махомкод
лекарадолазистаријапопу
лација,амислимдасуупра
во млади преносиоци виру
са,збогвећегбројаконтака
та,кажедрЕлхаг.
Међунајризичнијиммести

манакојимадолазидозара
жавања су колективи, али и
аутобусииавиони,приликом
одласка и доласка са лето
вања.
– Решење је да се током

путовањаносимаска,јерсви
они који су се вратили са
одмора,заразилисусеупра
во у превозима, истиче др
АдилЕлхаг.

А. Плав шић

др Адил Ел хаг



6 3. AVGUST 2022.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЛА ЋА РАК

Обе ле же на цр кве на сла ва
Ове го ди не пр ви пут уз по др шку ме сне за јед ни це и ло кал не са мо у пра ве до шли смо 

на иде ју да обе ле жа ва ње хра мов не сла ве тра је ви ше да на, ре као је све ште ник Бра
ни слав Ди вљак
СлаваХрамаСветогАрхан

гелаГаврилауЛаћаркуобеле
женаје26.јула.Овегодинеје
првипутобележавањетрајало
више дана, почевши од субо
те,23.јула.Тогаданајенајпре
одржано богослужење и пре
давањеархимандритаСтефа
наизманастираВеликаРеме
та. Већ у недељу, наредног
дана, одржан је и фестивал
хорске и етно – песме, а у
понедељак је служена вечер
њалитургијасасветомтајном
јелеосвећења. На сам дан
Светог Архангела Гаврила
наконлитургијејеодржанкул
турно – уметнички програм у
портицркве.
–НапразникСветогАрхан

гела Гаврила сабрани смо да
прославимо храмовну, одно
сно крсну славу. Ове године,
први пут, уз подршку месне
заједнице и локалне самоу
праве дошли смо на идеју да
обележавањехрамовнеславе
траје више дана. Имали смо
какодуховнепрограме,такои
културно – уметничке. Према
речимаапостолаПавла,акоје
сваки наш дом мала црква,

онда је црква, као заједница
људи,једнавеликапородицау
којојсмосвисједињениутело
Христово на корист и помоћ
једни другима.Ми смодошли
дасесретнемоовдесасобом,
Богом и једни са другима.
Управо је то радост живота.

Кадабисмодефинисалираји
пакао,зарајбисмореклидаје
то стање заједнице, а пакао
стање дисхармоније, рекао је
свештеникБраниславДивљак.
Кум славе цркве је и ове

године,традиционално,Месна
заједница Лаћарак. Други
кумови храмовне славе су
породицаКукићизсела.
– Месна заједница година

ма уназад, а надамо се и у
будућностидаћетакоостати,
има лепу сарадњу са црквом,
истаклајепредседницаМесне
заједницеЛаћаракВеснаСка
кун.
Обележавању црквене сла

веуЛаћаркусуприсуствовали
бројнимештаниипредставни
цилокалнесамоуправе.

А. Плавшић

Празник Сабор Светог
Архангела Гаврила је дан у
коме се прослављају радо
сневести.АрхангелГаврило
има велики значај у хри
шћанству, а поједине поро

дице га славе и као своју
крсну славу. Према верова
њу,Гаврилојевесникдобрих
вести,јерјеоннајавиодаће
битирођенИсусХрист,алии
кадајеваскрсао.

Са бор Све тог
Ар хан ге ла Га ври ла

Бра ни слав Ди вљак Ве сна Ска кун

Обе ле жа ва ње цр кве не сла ве у Ла ћар ку

Пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: У АВ ГУ СТУ „СРЕМ ФОЛК ФЕСТ“

Фол клор из 11 зе ма ља
Ово го ди шњи спе ци јал ни гост је Ан самбл на род них ига ра и пе са ма Ко со ва и Ме то

хи је „Ве нац” из Гра ча ни це, про фе си о нал ни ан самбл ко ји је у нај те жим мо мен ти ма 
био и оста ће уз свој на род, из ја вио је ди рек тор фе сти ва ла Пе тар Са мар џић
Међународни фестивал

фолклора „Срем Фолк Фест“
ове године прославља пуно
летство.Трајаћеод11.до14.
августа,афолклорнисастави
ћенаступатинадобропозна
тој локацији – Житни трг.
Садавећтрадиционално,15.
августасенастављапрограм,
односно, биће одржано там
бурашко вече „Од бегеша до
прима“. Фестивал ће бити
одржан у организацији Цен
траза културу „Сирмијумарт“
под покровитељством Града
Сремска Митровица. Подсе
ћамо, „Срем Фолк Фест“ је
фестивал са највишим свет
ским стандардима Међуна
родне федерације фолклор
них фестивала, ЦИОФФ. О
ономештопосетиоцииљуби
тељифолклорамогуочекива
ти,билојеречинаконферен
цијизамедијекојајеодржана
уГрадскојкућиучетвртак,28.
јула.
– Наступиће више од 700

извођача, односно 20 фол
клорних састава, који долазе
из 11 земаља. Овогодишњи
специјални гост је Ансамбл
народних игара и песама
КосоваиМетохије„Венац”из
Грачанице, професионални
ансамбл који је у најтежим
моментима био и остаће уз
својнарод.Поредњих,Срби
ју ће представљати и дома
ћин Фолклорни ансамбл
„БранкоРадичевић”изСрем

скеМитровице.Уорганизаци
ју је укључена и Туристичка
организација града. Генерал
ни спонзори су компаније
„РолопластМошић”и„Аксио
ма плус”, изјавио је Петар
Самарџић, директор фести
вала.
Претпрошле годинефести

вал није одржан због епиде
мије корона – вируса, а про
шлегодинејетрајаосамодва
дана и тада су наступили
саставиизнашеземље.Ове
годинемеђународнифолклор
севраћа,напокон,навелика
врата.
– Новина је гостовање

нашег професионалног
ансамбла„Венац”изГрачани

це из Косова и Метохије.
Србија има два професио
налнаансамбла,„Коло”и„Ве
нац”,такодаћенашапублика
моћи да ужива на њиховом
целовечерњем концерту 12.
августа. Наступима ће прет
ходитидефилекрозСремску
Митровицу,каоидосада,од
СДКа до Житног трга, обја
снио је Драган Ђорђевић,
уметничкидиректорфестива
ла.
Свако вече дефиле ће

почетиу19.30часова,акон
цертиу20.30часова.Услуча
јулошегвремена,програмће
битиотказан,јералтернатива
за одржавање фестивалске
вечери, која би подмирила

свепотребеучесникаипубли
ке, не постоји. Публика ће
имати прилику да поред
домаћег фолклора види и
игреизАлжира,БоснеиХер
цеговине, Бугарске, Египта,
Грчке, Хрватске, Мексика,
Пољске,РумунијеиСловени
је.СремФолкФестјеодтре
нутка увођења евалуације,
односно оцењивања фести
вала, сваке године добијао
одличну оцену 4,8, а највећа
оцена је пет. Фестивал оце
њују учесници, а сама оцена
се односи на организацију,
смештај, одржавање фести
валских вечери и комплетан
третманпремањима.
–ЗахваљујемсеДомууче

ника који нам је изашао у
сусрет у вези са смештајем
гостију и Казнено – поправ
номзаводукојинамјетакође
изашао у сусрет, јер осуђена
лица понесу велики терет за
времетехничкеорганизације.
Радовиокофестивалатрајуи
пре и после одржавања, па
имамопотребуизадодатном
радномснагом,којајеприсут
наумоментимаоднамешта
ња бине, преко монтирања
разгласа и подршке када
фестивал почне. Похвалио
бихсвекојиутомеучествују,
изјавио је Золтан Хегедиш,
в.д.директораЦентразакул
туру„Сирмијумарт”.

А. Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

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

Пе тар Са мар џић Зол тан Хе ге диш

Де таљ са про шло го ди шњег фе сти ва ла
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Про мо ци ја добро вољ ног
слу же ња вој ног рока
Центар Министарства одбране за

локалну самоуправу Сремска Митрови
цаорганизовао јепромоцијудобровољ
ногслужењавојногрокасаоружјем,на
Градској плажи у петак, 29. јула. Том
приликомсуграђанимоглидасеупозна
ју сарадомВојскеСрбије,начинимаза
пријаву надобровољно служење војног
рока,предностимаовогпозиваиевенту
алногпрофесионалногусмерења.
– Циљ промоције добровољног слу

жења војног јесте афирмација младих,
дастицањемвојничкихзнањаивешти
наобезбедесвојеегзистенцијанепотре
бе, као што су лако запошљавање у
ВојсциСрбије у својству професионал
ногвојника,МУП–уидругимслужбама
које захтевају да запослено лице има
одслужен војни рок са оружјем. Кроз
обуку у центрима и јединицама Војске
Србије,младимогудастекнунеопходна
знања и вештине како би у ванредним
ситуацијама били спремни да заштите
на прави начин свој и животе других
људи.Добровољнослужењевојногрока
са оружјем реализује се у трајању од
шестмесециуцентримазаобукуиједи
ницама Војске Србије. Наведена обука
сереализујекрозосновнувојничкуобу
куутрајањуод45дана,стручноспеци
јалистичкуобукуутрајањуод45данаи
обукуујединицамаВојскеСрбијеутра
јањуод90дана.Платавојниканадобро
вољном служењу рока увећана је у
односунаранијипериодиизноси38.000
динарамесечно,штојејаснаназнакада
је поред моралних вредности служења
војногрокадатакценатинаматеријал
ном сегменту служења војног рока,

рекаојеначелникЦентраМинистарства
одбране за локалну самоуправу Срем
скаМитровицамајорМирославБлагоје
вић.
Кандидатикојижеледасепријавеза

добровољно служење војног рока са
оружјем,пријавемогуподнетиугодини
укојојпуне19година.Тосеможеучини
ти путем е – Управе, преко шалтера
„Поште Србије“ или доласком лично у
канцеларије Министарства одбране у
општинамагдекандидатиживе.
–Нагласиобихдајепрепријавеједан

одусловадасекандидатуведеувојну
евиденцију у години кадапуниосамна

естгодина.Утокујеуписувојнуевиден
цијупоопштемпозивурегрутарођених
2004.годинеистаријихгодишта,атоје
законскаобавезасвихдечакакојипуне
илисунапунилиосамнаестгодина.Уво
ђењеувојнуевиденцијусеобављалич
но у канцеларијама Министарства
одбране,закључиојемајорБлагојевић.
Промоцијудобровољногслужењавој

ног рока је подржао и Град Сремска
Митровица, а овом догађају је прису
ствовао помоћник градоначелнице
СремскеМитровицеБогданКузмић.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Мајор Миро слав Бла го је вић и Бог дан Кузмић

ПРИ ЈА ВЕ ЗА ПОПИС СТА НОВ НИ ШТВА, ДОМА ЋИН СТА ВА И СТА НО ВА

Зара да изме ђу 40 и 60 хиља да дина ра
Утоку је конкурсзапописиваче

становништва, домаћинстава и
становаза2022.годину.Тимпово
дом,председникПописнекомисије
заГрадСремскуМитровицуУрош
Веселиновић, апеловао је на гра
ђане да могу да се пријаве до
петогавгуста,уколикосузаинтере
сованидаучествујуупописивању.
–Имајуправодасепријавесва

лица,алиакценатјенанезапосле
нима и запосленима који могу да
ускладесвојепословнеобавезеса
обавезамапописа.Пописћепоче
ти,званично,1.октобраитрајаће
до31.октобра.СремскојМитрови
ци је потребно 145 пописивача.
Заинтересованимогудасеприја
вепутемапликацијенасајтуРепу
бличкогзаводазастатистику.Они
којибудуодабранидобићелаптоп
накоришћењезаобављањепопи
санатерену.Бићеангажованиод

23. септембра. Сва лица ће пре
тога проћи петодневну обуку, која
ће трајати од 9 до 17 часова.
Молимограђанедаувремепопи
саомогућепописивачимадаураде
свој посао. Пописивачи ће имати
легитимације,ајединициљјепри
купљањеподатакаобројустанов
ника, домаћинстава и станова.
Честољудинатеренупомешајуто
сапорезомнаимовинуилегализа
цијомобјеката,атонијесадаслу
чај,истакаојеУрошВеселиновић.
Накнадазапописивањенатере

нује82динараподомаћинству.То
значидаћелицамоћидазараде
током октобра између 40 и 60
хиљада динара, у зависности од
њиховог ангажовања на терену.
Плаћенићебитии путни трошко
ви.

А. П.
Фото: Б. Т.

Урош Весе ли но вић
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ИЗ МЕ НЕ ПО СЛОВ НИ КА О РА ДУ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ја ча ње ди ја ло га и уна пре ђе ње 
ра да са ци вил ним дру штвом

На 23. седници Скупштине Града
СремскаМитровицаусвојена јеодлука
о изменама и допунама Пословника о
радуСкупштине.Изменесуподразуме
валеновеодредбекојимасеомогућује
дасена седницусталноградног тела
обавезнопозивапредставникпредлага
ча,каоиобрађивачаактакојисенасед
ници разматра. Такође, радно тело
може да омогући присуство, односно
учешћепредставникаграђанаиудруже
њаграђананаседницирадногтелаура
справиоодређенимпитањимаизнад
лежностирадногтела.
Истотако,Скупштискиодборможеда

омогући присуство, односно, учешће
представника грађанаиудружења гра
ђана на седнициОдбора у расправи о
одређенимпитањимаизобластизашти
теживотнесредине.Предложенеизме
не повећавају транспарентност рада
Скупштинезасвепитањауњенојнад
лежности,апоготовозапитањазашти
теживотнесрединезакојесуграђании
стручна јавностнајвише заинтересова
ни. Наведеним измена се практично
омогућује непосредно учешће и прису
ство грађана и организација цивилног
друштваурадулокалногпарламента,и
тоокоњеговихнајважнијиходлука.
–Изменесурезултат,измеђуосталог,

учешћа Града Сремска Митровица у

пројекту„Одрживиразвојзасве–плат
формазалокалнидијалог“,којифинан
сира швајцарска организација ХЕЛВЕ
ТАСузпомоћШвајцарскеразвојнеаген
ције.Радисеопрограмукојиподржава
заједничкеиницијативелокалнихсамо
управа и организација цивилног дру
штва.ГрадСремскаМитровицауовом
пројектусарађујесаудружењем„Регио
налне иницијативе Срема“ из Руме.
Циљовогпројектаодносисеуправона
јачањевидљивостиикапацитета“зеле
них” и осталих удружења грађана од
интересаурегионуСремазазаговара
ње, учешће, и мониторинг у процесу
доношењаодлуканалокалномнивоуу
области заштите животне средине, и
политике одрживог развоја заједнице.
Ово првенствено из разлога што су
темеживотнесредине,одрживогразво
ја, климатских промена од круцијалног
значаја и директно утичу на квалитет
животасвихграђанаулокалнојзаједни
ци, па тако и у нашем граду.Са друге
стране,пројекат„Одрживиразвојзасве
– платформа за локални дијалог“ под
стичеунапређењемоделарадалокал
нихскупштинаиоперативнихструктура
у граду у циљу већезаступљености
представника организација цивилног
друштваијавностиудоношењуодлука,
прописаипројекатакојисетичузашти

теживотнесрединеиодрживогразвоја.
Грађани,наиме,имајуправонаадмини
страцију која се понаша у складу са
принципима “добре и транспарентне
управе” и којаје инклузивна за јавност,
изјавио је заменик градоначелнице
ПетарСамарџић.
ПредседникСкупштинеградаВлади

мирПавловићсматрадајеизменамаи
допунамаПословникаорадуСкупшти
неучињензначајанкоракуунапређењу
рада локалног парламента и његовој
отвореностизаграђане,цивилнисектор
и стручну јавност, и тооконајважнијих
питања, као што је заштита животне
средине.
– На овај начин, градска Скупштина

сврставасеуреткелокалнеинституци
јеуСрбијикојесудонелеоваквеодлуке
у циљу транспарентности свог рада.
Саданамследујенепосреднапримена
овихдопунауПословнику.Тоћеподра
зумеватииодређенеобукеодборникао
начину доношења одлука у области
животнесредине,сарадњеса грађани
ма у процесу усвајања пројеката, пре
свегазаштитеживотнесрединеислич
ног.ЗадовољствомиједајеСкупштина
грададаласвојдоприноспројекту који
финансира швајцарска организација
ХЕЛВЕТАСузпомоћШвајцарскеразвој
неагенције–истакаојеПавловић.

Петар Самарџић Владимир Павловић Милош Мишковић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ху ма ни тар ни дан за На та шу Не дић
Спортски савез ГрадаСремскаМитровица је на градској

плажиунедељу,31. јулаорганизоваохуманитарнидан, са
циљемдапомогнесуграђанкиНаташиНедић,којаболујеод
канцера.Хуманитарниданобухватио је учешћеи старихи
младихуразличитимактивностима.
–Организовалисмополигонеспретностизадецуод3до

11година,затимодбојкунапескузајуниоре,сениоре,вете
ране,каоибаскет.Фокуснијенапобедницима,већнадру

гарству, пруженој руци, солидарности иљубави, изјавио је
генерални секретармитровачкогСпортског савезаНемања
Црнић.
Ово је била прилика да суграђани својим добровољним

прилозимапомогнуулечењумладојжени,мајци,којасениз
годинаборисатешкомболешћу.ДосадасусеМитровчани
показаликаовеомахумани,аовојебилајошједнаприлика
кадасупоказалидасузаједноусвакојситуацији. А. П.
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БРЕ СТАЧ И ПОПИНЦИ

Сла ве обележене уз му зи ку, 
спорт и по зо ри ште
Представници Општине Пећинци и

Месне заједнице Брестач 24. јула су у
оквиру програма обележавања сеоске
славе,одалипоштужртвамааустроугар
скогтерорауПрвомсветскомрату,пола
гањемвенцанаспомен–плочумештани
маБрестача,којејеаустроугарскаокупа
ционавојскаспалилазаједносасвеште
ником у порти брестачке цркве 1914.
године.
ЗаменикпредседникаОпштинеПећин

циЗоранВојкићнагласиоједасумешта
ни Брестача убијени на најсвирепији
начин само зато што су волели своју
земљуисвојнародипоручиоданикада
не смемо заборавити колику цену су
нашипрециплатилидабисрпскинарод
имаосвојудржавуиопстаонаовимпро
сторима.
Председник Савета Месне заједнице

Брестач Бранислав Ковачевић је рекао
дајејединакривицажртавабилатошто
суСрби,каоидајетоштосуспаљениу
порти православног храма јасан показа
тељдаагресоримаништанашенијесве
то.Поменжртвамаслужиојемеснипарох
ТомиславКојић.
Натурнируумаломфудбалунаступи

ло је седам екипа, а титулу победника
понелајеекипа„Гејаци“изШапца,којаје
у финалној утакмици на пенале добила
другопласиранудомаћуекипу„ОФКБре
стач“.Итрећеместоосвојила једомаћа
екипа „Покемони“. За најбољег играча
турнирапроглашенјеЈованЦветковићиз
„ОФК Брестач“, док је титулу најбољег
голманапонеоЛазарСимићизпобеднич
кеекипе.
Првипутсунатурнируповодомсеоске

славеималиприликуданаступенајмла
ђиполазнициШколефудбалаОФК„Бре
стач“, подељени у две екипе, за које је
овајнаступ,иакосаморевијалногкарак
тера,биовеликоновоискуство.
Данпре,најмлађистановнициБреста

часуималиприликудапогледајупозори
шнупредставузадецу„Четиригодишња
доба“ у продукцији Културног центра
Пећинци, изведену у оквиру Дечјег кул
турног лета. Упркос врућини, малишани

сусеодазвалиувеликомброју,аСавет
меснезаједницеимјеобезбедиогрицка
лицеиосвежавајућенапитке.
МештаниБрестачаињиховигостиима

ли су прилику да у вечерњим часовима
истог дана славе уз највеће поп и рок
хитовеуизвођењубендаМатрикс(Matrix),
докјенедељновечебилорезервисаноза
народнумузику,азадоброрасположење
билисузадужениКристинаКузмановска,
ДекиНиколићиДраганЛазић.
Унедељу,24.јула,јеодигранаиприја

тељскафудбалска утамица измеђуОФК
„Брестач“ и комшија из Суботишта ФК
„Витез“,којусудомаћинидобилирезулта
том3:1.
Поводом сеоске славе у Попинцима,

заменик председника Општине Пећинци
Зоран Војкић, председник Савета месне
заједнице Попинци Дејан Бановачки и
чланови Савета 26. јула су положили
венац на споменик палим борцима и
жртвама фашизма у Другом светском
рату,уцентрунасеља.
ЗаменикВојкићјетомприликомПопин

чанимачеститаославуирекаодајеувек
частприсуствоватиоваквомдогађају, јер
сећајући се њихових жртава бар један
дан у години, чинимо, како је рекао, да
њиховаславаживизаувек.Онсеуједно

захвалио Месној заједници Попинци,
Ловачком друштву „Попинци“, Фудбал
скомклубу„Напредак”,Туристичкојорга
низацијиопштинеПећинциисвиммешта
нима Попинаца, који су узели учешће у
организовањусеоскеславе,јерсуучини
лидајучерашњиданбудепосебан,каои
свихгодинадосада.
Поменпалимборцимаижртвамаслу

жиојемеснипарохјерејМиланГлаваше
вић.
Програм обележавања славе „Тачке

попиначке” почео је у недељу, 24. јула,
кадајеувечерњимсатима,заПопинча
неињиховегосте„Гарависокак“одржао
концерт. Раније током дана, одржана је
изложба женског стваралаштва на којој
јеучествовало14удружењажена.Свако
удружење освојило је посебну награду
за један сегмент свога рада, а главну
наградузанајбољулењупитујеосвоји
лоУЖ„Перла”изБољеваца.Истогдана,
на игралишту ФК „Напредак” домаћини
су се састали са фудбалерима из
Вишњићева ФК „Хајдук” у пријатељској
утакмици.
Данкасније,токомПопиначкекотлићи

јаде,13екипасетакмичилоусправљању
најукуснијегпаприкаша.Првоместоосво
јила екипа „Фамилија“, мешовита екипа
изСуботишта,БрестачаиПопинаца,дру
гоместоприпалојеекипи„Студењака“из
ПопинацаиБеограда,докјетрећеместо
освојиладомаћаекипа„Каман“и„Васа“.
У вечерњим сатима, под покровитељ

ствомСпортскогсавеза„Развојспортова“
иМеснезаједницеПопинцииузтехничку
помоћ Шаховског клуба „Шимановци“,
одржан је екипнишаховски турнир. Уче
ствовало је шест екипа: Попинци/Голу
бинци,Шимановци 1 и 2, Деч, Инђија и
Пећинци, а играло се на три табле, уз
темпо 10 минута по грачу. Победили су
шахистиизШимановаца.
Програм обележавања сеоске славе

припремљен је у сарадњи са Туристич
ком организацијом општине Пећинци,
ЛовачкимдруштвомПопинци,ФК„Напре
дак“иУдружењемжена„Попинчанке“.

Обележена сеоска слава у Брестачу

Слава у Попинцима
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Деч је кул тур но ле то ула зи у за вр шни цу
У суботу, 22. и у недељу 23. јула, у

Доњем Товарнику, Брестачу и Суботи
штубилисууприлицидапогледајутри
интерактивнепредставезадецу„Клов
новска олимпијада“, „Четири годишња
доба“и„Пинокиоупозоришту“.
Представе су организоване у оквиру

Дечјег културног лета које се реализује
подпокровитељствомпећиначкелокал
не самоуправе, а директор Културног
центра Јован Деврња рекао нам је да
највећакултурнаманифестацијазадецу
уопштиниулазиусамузавршницу.
–Програмизадецудосадасуизведе

ни у 12 насеља наше општине. Ова
манифестација показуједа судецанај
вернија публика што нас обавезује да
наставимо са креирањем квалитетних
културноуметничких, образовних и
забавних садржаја намењених управо
њима–истакаојеДеврња.
Дечје културно лето реализује се у

сарадњи са Предшколском установом
„ВладаОбрадовићКамени“уПећинцима
са свим подручнимодељењима, основ
ним школама и месним заједницама, а

најмлађисууприлицидатокомјуласва
ког петка, суботе и недеље погледају
представе на отвореном у центрима
насељаилиудвориштимашкола.

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

„ПРИ ЧАМ ТИ ПРИ ЧУ“ У ПЕ ЋИН ЦИ МА

Ма ле ни глум ци при ча ли бај ке 
за јед но са пу бли ком
ПолазнициДрамскесекцијеКултурног

центра, којафункционишеподпокрови
тељствомпећиначкелокалнесамоупра
ве, представили су се у среду, 27. јула,
на шеталишту у Пећинцима у оквиру
jавног часа који је симболично назван
„Причам ти причу“. У оквиру програма,
представили су се: једанаестогодишњи
МихајлоБожовићизПећинаца(„Трипра
сета“), осмогодишња Дуња Гајић из
СремскихМихаљеваца(„Алисауземљи
чуда“), осмогодишњи Никола Гоголи из
Пећинаца („Палчић“), осмогодишња
Марија Гајић из СремскихМихаљеваца
(„Црвенкапа“), једанестогодишњи Игња
тијеТополскиизПећинаца(„ПетарПан“),
тринаестогодишња Ана Гајић из Срем
скихМихаљеваца(„Ружнопаче“),једане
стогодишњиЛазарИвковићизКарловчи
ћа („Мачакучизмама“),деветогодишња
Ивона Бојанић из Пећинаца („Пепељу
га“), четранестогодишњи Јован Јовано
вић из Пећинаца („Пинокио“) и десето
годшњаВања Гајић из СремскихМиха
љеваца(„Маласирена“).
ЈованЈовановићизПећинаца,којивећ

двегодинепохађасекцијукажедамује
драгоштоимаприликудаусвомместу
бесплатнопохађачасовеглуме.
– Пробе имамо сваке недеље током

трајањашколске годиненасценипећи
начкогКултурногцентра.Свакешколске
годинеимамо јавничаснакојемприка
жемознањекојесмостеклитокомвише
месечног рада. Бављење глумом ми је
помоглодастекнемвишесамопоуздања
приликом јавног наступа, али и да се
дружим и забављам, и тако креативно
испунимсвојеслободновреме–рекаоје
Јован.

Јавномчасусуприсуствовалиироди
тељиполазникакојисуисамибилидео
наступа, а међуњима и Драгана Гајић,
ДуњинаиВањинамајка.
–Моје кћерке одовешколске године

похађају секцију и поносна сам што су
вечерасзаједносаосталомдецомпока
зале таленат са великом жељом да се
представеуштобољемсветлу,штоимје
ипошлозаруком.Децасусвојимнасту
пимапотврдиладасе трудоми залага
њем могу направити велики успеси и
постићисамосвестоправимвредности
ма,ауистовремесезабављатиидру
жити–кажеДрагана.
Руководилац секције је студент позо

ришне и радио режије на Факултету
драмских уметности у Београду Слобо
данСтанковићизПећинаца.
–Токомовешколскегодине,полазни

цисуималиниз креативнихиистражи
вачкихзадатака,апоредтога,напроба
ма смо се уз глуму бавили и дикцијом,
сценским покретом и техником гласа.
Њихов задатак је био да у своје име
испричају одабрану бајку, а претходно
смоихзаједничкиодабралиузимајућиу
обзир њихов сензибилитет и интересо
вања.Посебностовогчасабила јеито
што је и публика била део њиховог
наступа–истакаојеСтанковићипозвао
сву заинтересовану децу да се током
септембраупишуудрамскусекцију.
Након завршеног часа, полазницима

су уручене дипломе за успешно савла
данечасовеглумеуоквируДрамскесек
цијетокомшколске2021/2022. годинеи
књиге,апотомјеухолупећиначкогКул
турног центра за полазнике и њихове
родитељеорганизованкоктел.

Јавни час глуме на пећиначком шеталишту
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ПЕ ЋИН ЦИ

Из бор на скуп шти на Цр ве ног кр ста
УскупштинскојсалиОпшти

неПећинци26.јула,одржана
је изборна скупштина Црве
ногкрстаПећинци,накојој је
конституисан нови сазив
скупштине ове организације
замандатнипериодод2022.
до2026.године.
Чланови Скупштине иза

брани сунаоснову предлога
основних организација и
повереништава Црвеног
крста у насељима пећиначке

општине,аизабранјеукупно
21чланновогсазива.
За председника Управног

одбораЦрвеногкрстаПећин
ци,такођенамандатнипери
ододчетиригодине,изабран
је Жељко Ћирковић, за пот
председника Војислав Попо
вић, док су за чланове иза
браниСпоменкаРакић,Ђор
ђеСмиљанић,МиленкоВели
кић, Душан Срећков и Маја
Максимовић.ЗачлановеНад

зорног одбора изабрани су
Вера Великић, Снежана
Петровић и Слободан
Жежељ.
Седници је присуствовао и

секретар Црвеног крста Вој
водине Бошко Митрашино
вић, који је истакао да је
Црвени крст у изузетно
тешкимусловимарадатоком
пандемије постигао огромне
резултате, посебно на пољу
добровољног давалаштва

крви, социјалних програма и
имунизацијестановништва.
–Упретходнечетиригоди

не уЦрвеном крстуПећинци
је дошло до апсолутног уна
пређења у организацији и
видимдатобашидеудобром
правцу. Верујем да ће у
наредном мандату бити још
много боље. Они, наравно,
требадаимајуподршкуинас
каовишихнивоаорганизова
њаинанивоуопштине–изја
виојеМитрашиновићидодао
да посебна захвалност за
успехе Црвеног крста иде
волонтерима и стручним
сараднцима, али и органима
управљања.
СекретарпећиначкогЦрве

ногкрстаГорданаКоњевићје
новисазивупозналасаактив
ностима ове организације у
периоду од 2018. до 2022.
године,анаседници јеусво
јенаиСтратешкаоријентаци
ја Црвеног крста Пећинци за
период20222026.године.

Детаљ са изборне скупштине

Завршени су грађевински
радови на реконструкцији и
проширењу ловачког дома
у Карловчићу, а нови дом је
обишао председник Општине
ПећинциСинишаЂокићзајед
но са председником Ловачког
друштва „Карловчић“ Мила
номСтепановићем.
У оквиру радова, порушена

је стара шупа која се нала
зила поред ловачког дома, а
сама зграда дома је доград
њомпродуженазапетметара,
чиме је добијен знатно већи
просторуунутрашњости,каже
Степановић.
–Изграђенјеновисанитар

ни чвор, замењена комплет
на кровна конструкција и на
објектуинатераси,аитера
са је продужена. Уграђена је
нова ПВЦ столарија, унутра
смоурадиликухињуиоставу,
аурађенојеикомплетноспо
љашње и унутрашње уређе
њеобјекта којиће, кадабуде
завршено и опремање новим
намештајем, у потпуности
задовољавати све потребе
нашег ловачког душтва. Ми
смоса56чланованајбројније
ловачкодруштвоупећиначкој

општини ивећипросторнам
је био неопходан – изјавио
је Степановић и захвалио се
општинском руководству што
јеималоразумевањазапотре
беКарловчићанскихловаца.
Радовисуизвођениунеко

ликофаза,аукупнавредност
је око  три милиона динара,
којејеизбуџетскихсредстава
издвојила пећиначка локална
самоуправа.

ПредседникЂокићјенагла
сио да су ловци најброније
удружењенатериторијипећи
начке општине и да локал
на самоуправа већ годинама
настојидаобезбедипристојне
услове за рад свих 15ловач
кихдруштава.
– У овом тренутку у току

су радови на изградњи новог
ловачког дома у Брестачу, а
уКупинову је откупљенапри

ватна кућа која се преуређује
уловачкидом,којићеКупин
ским ловцима обезбедити
адекватан простор за рад  и
окупљање – рекао је пред
седникЂокићиистакаодасу
ловачки домови вишеструко
корисни објекти, јер их кори
стеимештанизаорганизацију
мањих прослава и окупља
ња, каоидругеорганизације
унасељу.

КАР ЛОВ ЧИЋ

Нови дом за нај број ни је 
ловач ко дру штво

Завршени радови на ловачком дому у Карловчићу
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Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ИРИГ

Утвр ђе на лока ци ја за град њу 
пре чи ста ча отпад них вода
Одлуку о доношењу изме

наидопунаПланагенералне
регулације насеља Врдник,
које је урадило ЈП Завод за
урбанизам Војводине донели
су одборници иришке скуп
штинеједногласно,наседни
цикојајеодржана29.јула.
Ове измене, као и разлоге

за њихово доношење, а пре
свега је реч о утврђивању
новоглокалитетазаизградњу
постројења за пречишћава
њеотпаднихводауВрднику,
одборницима је образложио
ОливерОгњеновић,начелник
Општинске управе Општине
Ириг.
– Имали смо један велики

посаопредсобом,собзиром
на то да је било потребно у
веомакраткомвременуутвр
дити оптималан локалитет с
којим бисмо ушли у процес
исходовања грађевинских
дозвола, као и обезбеђива
ње финансијских средстава
која су била планиарана у
буџету.Наравно,заовукапи
талну инвестицију било је
неопходно добити и сагла
сностнадлежнихрепубличких
и покрајинских институција,
ту првенствено мислим на
Завод за заштиту природе.
Кроз израду овог планског
документа је испоштована
свапроцедураидобијенесве
неопходнесагласностијавних
предузећа,посебноЗаводаза
заштиту природе   указао је
начелникОгњеновић.
Локалитет за изградњу

будућег пречистача,  који је
предвиђен у овом планском
документу,налазисенапар

цели5322/2уВрдникуијав
на јеимовинаОпштинеИриг.
Речјеоповршиниод1,3хек
тара.
–Овимпланом,какобисмо

уштеделивреме,дефинисали
смо директно спровођење и
његову примену, а паралел
но са израдом овог планског
документа кренули смо и у
израду пројектно û техничке
документације  истакао је
ОливерОгњеновић.
Постројење за пречишћа

вање отпадних вода трети
раће употребљене воде како
одстановништва, укључујући
станове,такоималупривре
дуииндустрију.
Планиранајеизградњапре

чистачаудвефазе:капацитет
постројењаћебитизаукупно
20.000 становника, а у првој
фази се планира изградња
постројењаза10.000станов
ника,причемућенекиобјек

тикаоштојепумпнастаница,
објекатзадехидрацијумуља,
упрвна зграда и пратећи
објектибитифактичкиупрвој
фази дефинисани и изгра
ђени комплетно. Сви базени
будућег постројења ће бити
делимичо укопани, а изнад
базена се планира изградња
погонскогделаобјектасанео
пходномопремом.
Оноочемусеводилорачу

на приликом израде овог
планскогдокумента јемакси
мална заштита  природе, те
је планирано да постројење
има један заштитни зелени
појас како би се негативно
деловањепострјења, увиду
буке и непријатних мириса,

наживотнусрединусвелона
минимум.
Дефинисано  једареципи

јент, односно водопријемник
забудућепречишћенеотпад
не воде и будући пречистач
будепотокКудош, којидаље
усвомсливуидекаакумула
цијиуПавловцима.
Ова капитална инвестици

ја је од значаја,  не само за
грађане и општину Ириг, као
и за заштитуживотне среди
не,већи зарумскуопштину
будућидасеПавловачкојезе
роналазиурумскојопштини.
Према процени, вредност

овекапиталнеинвестиције је
двамилионаевра.

С. Џаку ла

Оли вер Огње но вић

Канал Кудош

СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Дра га на Ки јач ки
ди рек тор кa „Ко му нал ца“
ОдборнициСкупштинеопштинеИригсуна

седници одржаној 29. јула, на место в. д.
директора ЈП „Комуналац“ Ириг именовали
ДрагануКијачки,мастерекономисткињу.Пре
тогасуконстатовалиоставкудоскорашњегв.
д.директораовогпредузећаМиланаНовкови
ћа.Такође,поновојенаместов.д.директора
Центра за социјални рад именована Мира
Радуловић,дипломиранаправница.
На овој скупштинској седници су дате и

сагласности на статуте ДУ „Дечија радост“

ИригиСрпскечитаоницеуИригу.Поречима
директорке Српске читаонице у Иригу Вере
Новковић, Статут ове установе је требало
ускладити са најновијим изменама Закона о
културииЗаконаобиблиотечко–информаци
онојделатностииз2021.године.
Исто важи и заДУ „Дечија радост“, која је

билауобавезидаурокуодшестмесециуса
гласи својСтатут, организацију и начинрада
сановимЗакономоосновамасистемаобра
зовањаиваспитања. С. Џ.

Дра га на Ки јач ки
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НО ВА ОД ЛУ КА
О ПАР КИ РА ЛИ ШТИ МА

Ви ше пар кинг
ме ста за ин ва ли де
Одлука о јавним паркиралиштима

ипаркирањудонета јена24.седници
СкупштинеопштинеРума,аоваодлу
каимаидеокојисеодносинапаркинг
места за возила особа са инвалиди
тетом. Тим чланом је регулиасно да
Општинско веће својим решењем од
ређујепаркингместазаовукатегорију
учесникаусаобраћају.Категоријеосо
ба са инвалидитетом, које могу кори
стититаквапаркингместаутврдилоје
својим актомОдељење за друштвене
делатностиОпштинске управе. Особе
саинвалидитетомодЈП„Комуналац“,у
чијојнадлежностијеоваобласт,добија
знакзаозначавањевозила.
Одељењезадруштвенеделатности

једонелоноворешење,којепоредра
није утврђених категорија инвалидних
лица која ово право остварују, право
проширује и на ратне и мирнодопске
војне инвалиде и цивилне инвалиде
рата од прве до четврте групе, као и
особе оболеле од дистрофије, пара
плегије, квадриплегије, церебралне
парализе имултиплекс склерозе, која
за кретање користе инвалидска коли
ца.Ранијикорисницису јошинвалиди
са најмање 80 одсто инвалидности,
особе са најмање 60 одсто телесног
оштећењадоњих екстремитета и кар
лице,слепалицасанајмање90одсто
оштећењавида,лицанадијализикоја
својимвозиломидунадијализу,каои
родитељиилистараоциинвалиднеде
цесаистимоштећењима,подусловом
дапохађајушколуилифакултет,дасу
смештени у установу за дневни бора
вакилидаидунарехабилитацијуили
редовнилекарскитретман.
Одељење за друштвене делатно

стићеубудућеутврђиватииспуњеност
прописаних услова и инвалидним ли
цима издавати решење о признавању
права на бесплатно коришћење пар
кингместазавозилаособасаинвали
дитетом. С. Џ.

„СА ГАЛ“ КРА ЉЕВ ЦИ

Са рад ња за
га си фи ка ци ју ком па ни је

Kомпанији Д.В.А. „Сагал Аграр” у
Kраљевцима бави се производњом
поврћа, као и увозом и извозом воћа и
поврћа.Kомпанија јеоснована јошдав
не1992.године,аимајућиувидупотре
бетржиштауСрбијииземљамауокру
жењузабиолошкиздравомхраном,„Са
гал“ се 2008. године одлучује за произ
водњуповрћаузаштићеномпростору.
У компанији Д.В.А. „Сагал Аграр“ се

одвија хидропонска производња пара
дајза по највишимстандардима, подра
зумева гајењенавештачкој подлози, уз
потпуну контролу климатскихфакторау
пластеникуимогућносткомпјутеризова
неисхранебиљака.Kомпанијаснабдева
највеће трговинске ланце парадајзом.
Тренутнозапошљава38радникаињихо
вапроизводњаипотребазарадномсна
гомјеупорасту.
Овукомпанијујенедавносасарадни

цима посетила председница Општине

АлександраЋирић,апосетајевезанаи
занајавубудућихрадова.
–Речјеозаистаозбиљнојфирмикоја

се бави производњом поврћа, првен
ствено парадајза који седистрибуира у
све велике трговинске ланце у нашој
земљи.Онидосаданисуималиникакву
помоћ и подршку, као и сарадњу са
Општином.Садасунамсеобратилиза
помоћ, јержеледаимају прикључакна
гас, пошто за грејање пластеника кори
стебиомасу.Мићемоимизаћиусусрет
иурадитионошто јенашдео,односно
ЈП „Гас Рума“  рекла је Александра
Ћирић.
ЈП„ГасРума“ћеурадитигасификаци

ју до самог објекта, док ће компанија
урадити прикључак. На тај начин се и
подстиче и помаже рад привредника у
румској општини. Увођење гаснемреже
јепланиранодоновембраовегодине.

С. Џа ку ла

Оби ла зак „Са га ла“

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА РУ МА

Бес плат на ана ли за зе мљи шта
Већ осму годину заредом локална

самоуправафинансираанализуземљи
штаза2.200узорака.
– Пољопривредни произвођачи који

имајуобрадивопољопривредноземљи
штена територије румске општине, без
обзиранаместостановања,битноједа
супарцелеунашојопштини,испуњавају
услов забесплатнуанализу земљишта.
Узорковање земљишта  се обавља по
скидањуусевасапарцеле,апослеура
ђених анализа се даје препорука за
ђубрење за културе које се планирају
сејати у наредне четири године  каже
Снежана Мушицки, стручна сарадница
залабораторијскаиспитивања.
Анализе основне плодности земљи

шта подразумева анализу киселости
земљишта,  укупних карбоната, хумуса,
укупног азота, влаге, лакоприступачног
фосфораикалијумауземљишту.
Узорковањезаратарско–повртарске

усевесеобављанадубинидо30центи
метара, а за воћарско – виноградарске
културенадубинидо30центиметараи
од30до60центиметара.
Одвишепојединачнихузоракасепра

виједанпросечанидовољанјеококило
грамзаагрохемијскуанализу.Пољопри
вреднипроизвођачикојинисуузоркова
липарцелеинемајуанализуземљишта
најмање једном у четири године неће
моћиостваритиправонасубвенције.
Свипољопривредницикојиимајупар

целе на територији румске општине
имају право на бесплатну анализу, док
свиосталикојимасупарцелевантери
торије општине плаћају анализу 2.500
динарапоузораку.
Приликомдоношењаузоракапопуња

васезахтевзаанализу.Узорцисемогу
доносити до 1. децембра ове године у
агрохемијску лабораторију Пољопри
вредне стручне службе Рума која се
налазиуЖелезничкојулицибр.12.
Реч је о акредитованој  агрохемијској

лабораторији, која има овлашћење за
радУправезаземљиштеМинистарства
пољопривреде, водопривреде ишумар
става.

С. Џа ку ла
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ПЈА ЦЕ ТА „МА ЛА ФОН ТА НА“

За вр ше так радова 
кра јем сеп тем бра
Радови на комплетном уређењу пјацете

код мале фонтане у самом центру града
започелису20. јуна,арокзањиховзавр
шетак је 90 дана. Радове који су у току,
обишла је 27. јула председница Општине
АлександраЋирић,којајеподсетиладаје
уфебруару расписан конкурс за извођача
радова на уређењу пјацете „Мала фонта
на“.

– Уређујемо и овај леп простор, оазу
мираусамомцентралномградскомјезгру,
где је више деценија постојала пјацета са
маломфонтаном.Нажалост,зубвременаје
учиниосвоје,такодајепросторзапуштени
требало га је реконструисати. Тако ћемо
поновоиматилепоуређен,зеленипростор
окружен стамбеним зградама, где ћемо
моћидаседимо,какосмотоиранијеволе
ли да радимо  рекла је председница
Ћирић.
Поредзеленихповршина,наовојпјацети

ћесепоставитиклупезаседење,ауцен
тралномделућебитиизграђенановафон
тана. Вредност радова, који иду планира
номдинамиком,износи24милионадина
ра.
– Ако будемо имали лепу, топлу јесен,

свакакоћемокрајемсептембраиматипри
ликудаовдеседимоиуживамоулепоуре
ђеномпросторукажеАлександраЋирић.
Извођач радова је београдска фирма

„Асинг“.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

По ста вље ни
ЛЕД екра ни
Какојеинајављено,уоквирусвеобухват

нихрадованауређењузграде,алииуну
трашњости Културног центра, постављени
су и ЛЕД екрани. То је, уједно, и најава
почеткадругихрадованаобјектуКултурног
центра, који од отварања, 1986. године,
нијеимаоозбиљнијихрадованаодржава
њу.
Следе радови на реконструкцији крова

који прокишњава, а ускоро и постављање
новихседиштаизаменаподаувеликојдво
рани. Планирано је постављање нових
мермернихплочанаулазууобјекат,каои
кречењезграде.
Зарепарацију седиштаи заменуподау

великојдвораниједобијеноседаммилиона
динарапрекопројекта„Градовиуфокусу“,
док локална самоуправа учествује са
додатнихчетиримилионадинаразаостале
радове. С. Џ.

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА РУ МА

Уго во ри за но ве ко ли чи не др ва
Имајући у виду велику потражњу за

дрвимаусусретнеизвеснојзимиигреј
нојсезони,уОпштинскомудружењупен
зионерапонудилисудодатнумогућност
занаручивањедрва.
–Пошто јевеликапотражњазадрви

маинемаихдовољнонатржишту,цена
имјекоригованаисадаје10.500динара
по кубном метру  каже Светислав
Дамјанчук,председникУдружења.
Оваценаважидо15.септембра,када

јеидатумзаиспорукудрва.
Садобављачемједоговоренода,ако

тадаценабуденижа,грађанимакојису
већуплатилиновацзадрвабисевраћа
ла разлика у цени, а ако би цена била
виша,тадасенебимењала.Тозначида

би они који су уплатили новац за дрва
добили по овој цени од 10.500 динара,
бездодатнихдоплата.
Пријавазакуповинудрва језапочела

27.јулаитрајаћедо10.септембра,док
би15.септембраграђанидобилиогрев
накућнуадресу.
Подсетимо,удецембрупрошлегодине

Општинско удружење пензионера Рума
јеуговаралоогревзаовугодинуитадаје
уговорено 1.000 кубних метара дрва и
120тонаугља.
До сада је испоручено 800 кубних

метара дрва и половина уговорених
количинаугља,аостатакћепензионери
којисусетадајавили,добитидополови
неавгуста. С. Џа ку ла

УблизиниазилауРумиутокусура
дови на изградњи претоварног платоа,
односнотрансферстанице,којисегради
уускладусапотребамазаодвожењем
смећанаРегионалнудепонију,попотпу
ном затварању старе градске депоније.
Радовисузапочели14.јула,арокзањи
ховзавршетакје22.август.
Вредностпројекта јеоко9,2милиона

динара,обезбеђенасууопштинскомбу
џету, а реализује их фирма „Борад“ из
СремскеМитровице.Платоћеобухвата
тиоко900 квадратнихметара,асатри
странећебитиограђензидовимаодта
козванихлегобетонскихблокова,шири
не 60 центиметара, који семогу, према
потреби,преноситиипомерати.
Председница Општине Алексан

дра Ћирић је заједно са директором
ЈП „Комуналац“ Рума Драганом Пани
ћем, обишла ову локацију 29. јула, где
је информисана да се радови одвијају
предвиђеном динамиком. Према плану,
смеће из контејнера запремине од пет
кубнихметараћеноситиаутоподизач у
аброл контејнере знатно веће запреми
не,којићесеподизатинаспецијалново
зилоиодноситинаРегионалнудепоније
„Срем–Мачва“.У једнојтури јемогуће
пренетисмећеизминимално12контеј
неразапреминеодпеткубика.
–Овајпретоварниплатоћеимативи

шеструкунаменуибиће користан уна
шемпроцесузаштитеживотнесредине.
ЗатворилисмоглавнуГрадскудепонију,
каоинеколикодивљихдепонија убор
бизачистијуизеленијуРуму.Једандео
ће бити одвојен и за рециклажу смећа,
односнодасеодвојисмеће којесемо
жедонеклеискористити.Имамоуплану
данареднегодиненабавимоидробили
цузаситњењеграђевинскоготпада,који
ћемомоћидаискористимозанасипање
путеваизаизградњуреклајепредсед
ницаЋирић.
КадајеречоГрадскојдепонији,онаје

упроцесурекултивацијекојићетрајати
неколикогодина.
–Битноједајеоназатворенаиједино

штоједозвољенојестедаседеоземље
одвози, што је добро за процес рекул
тивације,данебидошлодоексплозије
метанаиштетних гасова.Нареднихне
коликогодина,депонијаморадасепре
свлачиземљом,какобисеослободили
штетни гасови, дабинакон тогадошло
досадњедрвећакојећепотпуноочисти
тиземљу.Послетогасеравнаповршина
истворићесеједанзеленипростор.Тоје
једанозбиљанидуготарјанпроцес,али
сенадамодаћесесверешитиунаред
них неколико година  истакла је пред
седницаЋирић.

С. Џа ку ла

Гра ди се пре то вар на 
ста ни ца за от пад
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Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“

ПИ ЈАЧ НИ БА РО МЕ ТАР У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ 

Kупци на од мо ру,
про дав ци се жа ле на су шу
Протекличетвртакјебиоглавнипијач

нидануСтаројПазови.Првиутисаккоји
смо стекли доласком на зелену пијацу,
некадаомиљеноместоокупљањаСта
ропазовчана , јестемањиброј купацаи
већецененекогповрћа.Продавцисусе
жалилинасушуинисубилизадовољни
пазаром. Пазовчани  углавном купују
свежеповрћеивоћезадневнепотребе
инежалесенацене.
Парадајз је поскупео и коштао је  од

100до220динаразакилограм,белилук
400, црни 60, кромпир 80, тиквице 60
динара. Брескве и нектарине су имале
ценуод30до150динара,шљивесупро
давализа80динара.Kајсијавишеиније
било.Kупинесукоштале800,малине
700аборовнице1000динара.Грожђеје
ималоценуод200динара.Залубенице
је требало издвојити 30, а за диње 60
динарапокг.
Сиреви на старопазовачкој пијаци су

ималиценуод400динаразакилограм
панавише, јајасупродавализаоко16
динара, пилетина је коштала 380 дина
ра,меснатасланиница1100динара,док
језадомаћеситнеколачебилопотребно
издвојитихиљадудинара.

Д. Г.

ВОЈ КА

Одр жа на
Фи ја ке ри ја да

Унедељу,24.јула јеуВојки
јеодржана2.поредуФијаке
ријада поводом такозване
Партизанске славе. На тере
нима Kоњичког клуба „Сре
мац“ окупио се велики број
љубитељакоња,апредброј
номпубликомучешћеуФија
керијади узели су такмичари
изцелеВојводине.
Такмичилосеувожњипре

цизности двопрега и четворо
прега, а у овој дисциплини
опробаласусеидецавозачи.
Одржанјеимеморијал„Јован

Инђић“ посвећен трагично
настрадалом члану коњичког
клуба из Војке, након чега је
предпубликомодржанареви
јадвопрегаичетворопрега.
ПреФијакеријаде,положени

сувенцинаспоменикупалим
Војчанима у Другом светском
рату,докјеухолуДомакулту
ретокомвикендапостављена
изложба сликара и вајара из
овогсела.Kаоизасваку„Пар
тизанскуславу“,уцентрусела
је био смештен рингишпил и
незаобилазниколачари. Д. Г.

СТА РА ПА ЗО ВА

По ве ћа ва се број 
обо ле лих од ко ви да
Предах између два таласа

ковид инфекције јако кратко
је трајао. Поново долазимо
до бројева који упућују на
брзо ширење вируса у попу
лацији–упоследњојнедељи
јула,  30 процената тестира
них пацијената у старопазо
вачкојсрединибило јепози
тивно.
Упрвојполовинијуна,реги

стровано је осам заражених,
доксеупрвих15данајулатај
бројпопеона166,истакла је
др Снежана Табаковић,
директор Дома Здравља „Др
ЈованЈовановићЗмај“.

Протекле недеље забеле
женојеипетслучајевазара
зе код деце са врло благим
симптомима, која су корону
добилауглавномодукућана.
Лекари и даље саветују
опрез, посебно на градским
базенима и купалиштима,
избегавањевећихокупљања,
ношењемаске,којајеидаље
основнапрепорученамера.
Вакцинација се у старопа

зовачкој Општини углавном
врши четвртом дозом, док
интересовање за прву дозу
вакцинескородаинепосто
ји. Д. Г.
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ИН ЂИ ЈА

На ста вље ни ра до ви на но вој ха ли
Радови на завршетку нове

спортскехалеуИнђијипоче
лисупредвенедељеиодви
јају се предвиђеном динами
ком. Како је на састанку
Система48 уИнђији, одржа
номупетак,29.јула,истакао
начелник Одељења за при
вредуиинвестицијеопштине
Инђија Драган Иброчић, у
токусурадовинапартерном
уређењу.
–Партнерноуређењеизво

дисеузсамуспортскухалуи
преко пута објекта. Тренутно
су у току земљани радов и
припрематереназаизградњу
паркинга.Паралелносаовим
радовима,припремасемеха
низација за изградњу дија
фрагме, односно антифил
трационезавесе,којајепред
услов за наставак радова на

самом објекту објаснио је
начелник Одељења за при
вредуиинвестиције.
Иброчић је подсетио да је

изградња објекта почела
2008.годинеида је,досада
уложено 11 милиона евра.

Шест милиона је неопходно
какобисеокончалирадовии
хала почела са радом, а рок
за завршетак је две године.
Иначе,председникВладеВој
водинеИгорМировићипред
седникОпштинеИнђијаВла

димир Гак су 23. марта оби
шли нову спортску халу у
Инђији  и тада је потврђено
да ће Покрајинска влада
завршитиипоследњипроне
веренипројекатбившепокра
јинске администрације у Вој
водини, зашта су припреми
лифинансијскуконструкцију.
ПредседникВладеВојводине
Мировић јепотврдиодаћеу
наредне две године са више
од680милионадинараулага
ња ставити овај објекат у
функцију.ПредседникОпшти
неИнђијаВладимирГаквише
путаистакаоједајезаврше
так изградње нове спортске
халеодвеликогзначајазату
локалнусамоуправутедаће
коначнобитистављенатачка
на реализацију поменутог
пројекта. М. Ђ.

На ста вље ни ра до ви на но вој ха ли

НОВА ТУРИ СТИЧ КА АТРАК ЦИ ЈА

Инђи ја поста је срп ска Капа до ки ја
Представници Туристичке

организације општине Инђија
претходнатримесецаводили
суразговоресапредставници
ма туристичке области Капа
докијаасвеуциљуформира
њановетуристичкеатракције
уИнђији.Како језаМновине
потврдиодиректорТуристичке
организације општине Инђија
МиланБогојевић,планједасе
у општини Инђија, тачније на
локацији Крчединске аде,
направи„СрпскаКападокија”.
–Напрвомсастанку,одржа

ном25.мајауАнкари,покре
нули смо питање сарадње и
са директором туристичке
областиКападокијаиразгова
ралисмоотојврстисарадње,
уједно,иомоделукојибибио
примењив у Србији истиче
Богојевић.
Ондодаједабитобиовели

киподухватзначајанзадаљи
развој туризма у тој сремској
општини.
–  Кападокија је законом

одредиладанемогуподизати
више од 150 балона у исто
време.Онисутајбројбалона
знатно премашили и врло су
заинтересовани за нове
дестинацијеиискоришћавање
постојећих ресурса, каже
Богојевић.
Онјеистакаодабиподиза

њеоко20балонаизнадКрче
динскеадемоглодабуденај
већатуристичкаатракција,не
самоуИнђији, већ у читавом
регионуу2023.години.

– У плану Туристичке орга
низације општине Инђија за
наредну сезону је и набавка
адекватног катамарана којим
би се туристи превозили од
Крчедина до Крчединске аде.
Наовајначинбисмоуспелиу
потпуности да обликујемо
једанзанимљивизлетидоби
јемо потпуно нови туристички
производ конкурентан и на
међународном тржишту, обја
шњаваБогојевић.
Директор туристичке орга

низације је потврдио да се
преговори настављају 25.
августа када у Инђију, поред
представника Кападокије
долази јошдеветпредставни
ка турских туристичких аген
цијаиорганизацијасациљем
даубудућностиИнђијаугости
штовећибројтуристаизТур
ске.
–ТуристимаизТурскенаша

земља је изузетно привлачна
природе.Такође,привлачеих
инашагастрономијаивинске
руте, али оно што јесте адут
општине Инђија, то је наша
испреплетана историја са
Османским царством. Почев
шиодлегендедаимеИнђија
носипореклоодречиИкинди
ја(Ићиндија),штојетерминза
поподневну молитву код
муслимана,преконајвећебит

кеу17.векунаовимпросто
римаизмеђуОсманскогиСве
тогримскогцарствадоочува
ниххамамауСтаромСланка
мену.Свеовоговориопрису
ствуТурскеуСредњојЕвропи
објашњава директор Тури
стичке организације општине
Инђија и додаје да су турски
туристи заинтересовани да
посетесватаместа.

М. Ђ.

Милан Бого је вић

Илу стра ци ја „Срп ске Капа до ки је“ на Крче дин ској ади
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КР ЧЕ ДИН

Но ви бу нар ре ши ће про блем 
не до стат ка во де
МештаниКрчединанеколи

коданаблокиралису главне
сеоске саобраћајнице неза
довољни честим рестрикци
јама воде.Екстремне темпе
ратуреусловилесуванредно
великупотрошњуводештоје
довело до пада нивоа у ре
зервоарима воде у сеоским
бунаримаиутаквојситуаци
ји пумпе су аутоматски пре
кидале водоснабдевање. Да
би се тај проблем решио, у
недељу, 31. јула у сеоском
Дому културе организован је
састанак којем су присуство
вали председник Општине
ИнђијаВладимирГак,дирек
тор Јавног комуналног пред
узећа „Водовод и канализа
ција“ Драгољуб Трифуновић
као и инжењери и техничка
лицаупоменутомпредузећу.
МештаниКрчединаималису
приликудапостављајупита
ња првом човеку поменуте
Општине,којиих јеизвестио
дајеупетак,29.јула,распи
санајавнанабавказапројек
товањебунараБ5уКрчедину,
аупоредоћебитиисходова
на и неопходна грађевинска
дозвола како би се кренуло
са бушењем бунара. Према
Гаковим речима, очекивања
судаћебунар који ће задо
вољити потребе корисника
у Крчедину бити завршендо
октобратекућегодине.
– Евидентно је да постоји

проблемуКрчедину.Прошле
године, рестрикције су биле
посат,сатиповременаусу

шнимпериодимаиниконије
могао да претпостави да ће
овоглетаувеликојмерибити
повећана потрошња. И вре
менске прилике у претход
них месец дана допринеле
судадођедонестанкаводе
и по неколико сати. Појавио
сепроблемитусмодагаза
једнички решимо, али он не
можедасерешизатридана
објашњаваГак.
Он додаје да је најбитније

дасуурокуоднеколикодана
реаговали ида ће се ускоро
кренути радови на бушењу
новогбунара.
–Крчединћедобитијошје

данбунаритимећемореши
ти проблем водоснабдевања
занаредних15година.Крче
динцисусаправомогорчени
иљути јер јетешкобитибез
воде по високим температу
рама. Једино решење је бу
шење новог бунара и на тај
начин ћемо решити ову си
туацију рекао је председник
ОпштинеИнђија.
Собзиромнатодаћено

ве количине воде бити обез
беђенеуоктобруовегодине,
мештани Крчедина питали
су Гака на који начин ће до
маћинства функционисати
током августа. Јавно кому

нално предузеће „Водовод
и канализација“ редуковаће
водоснабдевање у ноћним
сатима, од поноћидо 5 сати
ујутрокакобисеизбеглере
стрикцијетокомдана.
– Видећемо како ће то

функционисатиичулистеда
акотонебудедалорезулта
та,доћићупоновозанеколи
ко дана у Крчедин да видим
шта можемо даље урадити.
Проблемпостојиирешићемо
га,нијенипрвинипоследњи
рекаојеГакијошједномапе
ловаонарационалнијупотро
шњуводе.

М. Ђ.

Са ста нак Владимира Га ка и ме шта на Кр че ди на

До12. августа јеотворен јавнипозив
за спровођење стандардизоване услуге
менторинга, а сва потребна упутства и
обрасци су заинтересованимадоступни
на електронским странама Развојне
агенције Србије као преко акредитова
нихрегионалнихразвојнихагенција(АР
РА),међукојимасеналазииРегионална
развојна агенција Срем са седиштем у
Руми.
Овајјавнипозивсеобјављујеускладу

сапрограмомМинистарствапривреде–
Стандардизовани сет услуга (ССУ) за
микро,малаисредњапредузећаипред
узетникезатекућугодину,акојисереа

лизујепрекоакредитованихрегионалних
развојнихагенција.Услугеседајууциљу
пружањаподршкенесметаномразвојуи
смањењабројанеуспешнихпривредних
субјекатаизадруга,крозпружањесвео
бухватнеиблаговременеподршкекори
сницима.
Процесменторингасеодвијапомето

дологији РАС, развијеној у сарадњи са
Јапанском агенцијом за међународну
сарадњу (ЈИЦА).Менторингподразуме
ва услуге као што су дијагностиковање
какобисеразумелатренутнаситуација
упривредномсубјекту,помоћуприпре
мањуразвојнихактивностиипројеката,

саветовање за приступањефондовима,
новим технологијама, припремање кре
дитнихапликација...
Заинтересованиподносепријавеутри

категорије: новоосновни привредни
субјектинестаријиодтригодине,посто
јећи,којисурегистрованипрејула2019.
годинеизадруге.Kрајњирокзазаврше
так пружања стандардизоване услуге
менторингаје31.децембар.
Укупанбуџетпоовомјавномпозивује

шест милиона динара, а за пружање
услуге је опредељен бруто износ од
2.000динарапосату.

С. Џ.

РРА СРЕМ

Јав ни по зив за стан дар ди зо ва не
услу ге мен то рин га
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СТА РИ БА НОВ ЦИ

„Ду нав ске аван ту ре 2022“
Смех, граја, песмаидружењесвих генерација,

слика јеМеђународне веслачкерегате „Дунавске
авантуре2022“,којајеодпетка,29.јуладонеде
ље,31. јулаодржанауСтаримБановцима.Више
од 100 учесника из Србије, Босне, Хрватске, Бу
гарске и Румуније окупило се последњег јулског
викендаучувеномкампуПустоловидружилона
Дунаву.
Тродневна манифестација, којка је одржана по

15.пут,налазисеукалендаруРафтингсавезаСр
бије,ауврштенајеиукалендарТуристичкеорга
низацијеСрбије.
Регата има за циљ да промовише веслачки

спортуопштиниСтараПазова,пресвегакодмла
дих,алиипромовисањетуристичкихпотенцијала
приобаља. Носилац пројекта је Kлуб екстремних
спортова„Пустолов“изСтарихБановаца. Д. Г.

ДУ НАВ СКА ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НА РЕ ГА ТА У БА НО ШТО РУ

Тра ди ци ја ду га шест и по де це ни ја

Последњег викенда у јулу
Баношторјебиодомаћин65.
Дунавске,односноТИДрега
те. Реч је о традиционалној,
међународној, спортско –
рекреативној, кајак, кану и
веслачкојрегати.Леповреме
ишло је на руку учесницима
регате и организаторима. У
просекусеучесницизадржа
вајуједанданнастајалишти
ма,аоко43километрапређу
дневно.
–УСрбији није популарна

толико регата, али је Србија
свакако један од оснивача.
Покушвамонасвеначинеда
привучемо људе. Нама није
циљ да дођемо у Баноштор
данас, а сутра наставимо ка
Новом Саду, него да се и
одавде људи прикључе и
наставе да веслају са нама.
Навиклисмоинаовевисоке

температуре. Имаљуди који
су и одустали, али ових 130
учесника је издржало, рекао
је Дејан Јовановић из  бео

градског Кајак клуба „Српски
веслачи“,организаторрегате.
Међународнарегатакрену

лајеизНемачкеиидесведо
луке „Свети Ђорђе“ у Руму
нији. Има 130 учесника из
Немачке, Аустрије, Словач
ке, Мађарске, Хрватске,
Бугарске,Румуније,Швајцар
ске, Француске, Канаде и
Србије.
– Атмосфера је сјајна,

гостопримство јенависоком
нивоуизахваљујемседома
ћинима на разумевању и
подршци,изјавио јеПредраг
Богдановић, секретар Одбо
ра за туризам кајакашког
савезаСрбије.
Регата траје 75 дана, кре

нулаје25.јунаизИнголшта
та, а завршава се на обали
ЦрногморауРумунијипрвог
викендаусептембру.УСрби

јисезадржава18дана.
– У нашем Баноштору је

присутнооко150гостију,ато
је150задовољнихпосетила
ца,што је туристички гледа
но, веома важно за нашу
општину, сматра  Саша
Миловановић, чланОпштин
скогвећаБеочина.
За учеснике регате је у

недељу,31. јулаорганизова
на вечера на обали Дунава
сахраном,којајеаутентична
за ово поднебље. Они су
нешто раније пристигли и
разапели шаторе, уживајући
улепотамареке.Поредпри
јатног поподнева у природи,
запевало се уз гитару, а
сусрет различитих култура
представљао је несвакида
шњиугођај.

А. Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Са ша Ми ло ва но вић
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ДО КРА ЈА ГО ДИ НЕ СЕ ОЧЕ КУ ЈЕ ПО ЧЕ ТАК РА ДО ВА У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

Мо де ран и функ цио на лан обје кат 
за па ци јен те и за по сле не

Реконструкција и доградња Опште
болницеуСремскојМитровици,требало
би да почне до краја године, а цео по
саокојићесефинасиратипрекоКанце
ларијезајавнаулагањаизносићеоко45
милионаевра.Новимпројектом,којиће
сереализоватиунеколикофаза,акоји
јефинансираГрадСремскаМитровица,
здравствени комплекс биће проширен
са 22.000 метара квадратних на близу
40.000квадратнихметара.Уоквируовог
пројекта ће се реконструисати хирушки
блок, породилиште, гинекологија, као и
интерноодељење,докћестаразграда
болнице,којадатираиз1826.године,по
стати административни део ове здрав
ствене установе. Како каже примаријус
докторДраганМалобабић,в.д.директо
ра Опште болнице, током ових радова
здравствена установа ћефункциониса
тинормално.
Упркос свим улагањима, поједини

објекти у болничком кругу су дотраја
ли и захтевају обнову, јер су грађени у
различитимпериодиматокомдвавека.
Најстарија зграда болнице датира из
времена Аустроугарске, коју су зидали
аустроугарскивојници,анајмлађајеса
зиданапре26година.

– Прву фазу ће чинити измештање
одељењаизнајстаријегобјекта.Уњему
се налази одељење интерног које има
106постеља,тујенеурологијакаоидве
интензивне негекардиолошка и неуро
лошка, али и одељење за негу тешких
пацијената.Тазградаћепрвабитинапу

штенаиуњућебитиусељенаадмини
старцијаирачуноводствоболницегово
рипримаријусдрМалобабић.
Након рушења двамонтажна објекта

иједнезградеодчврстогматеријала,на
томместуизградићесезградасличних
габарита, у којој ћебитисмештенанај
већаслужбаболнице,атојеслужбаин
тернемедицине.
У згради у којој је породилиште, до

даћесеједанобјекатиуњемућебити
новапорођајнасалакаои једнаопера
циона. Породилише, дечје одељење и
гинекологијадобићесасвимновиизглед
наконреконструкције,асвесобеупоро
дилишту биће двокреветне са тоалети
ма.
– Свим нашим суграђанкама, пружи

ћемосмештајкојићебитинаквалитету
исти као и код њихових кућа каже др
Малобабићдодајућидајеупланудасе
дозида једанобјекат којићеприпадати
Домуздрављаато јеХитнапомоћ,ко
јасесаданалазиуДиспанзерунаСави.

С. Ко стић

ОпштаболницауСремскојМитрови
ци,јединајеболницауСремскомокру
гу. Са 325.000 осигураника налази се
начетвртомместупобројуосигураних
лицауСрбији.Здравственупомоћпру
жа и 60.000 интерно протераних и
расељенихлица,7.000мигранатаиоко
2000осуђенихлица.Болницаима513
кревета.

–Великибројздравственихрадника
пропустио је да користи годишњи
одмориз2020.године,збогпандемије
корона вируса. Међу њима сам и ја.
Сада користимо одмор из прошле

године. Видимо да број заражених
растеидаћемоускороиматипацијен
те који ће лежати, али смо спремни
иако смо мало уморни говори др
Малобабић.

Че твр та
у Ср би ји

Ма ло умор ни од
бор бе про тив ко ви да

Др Драган Малобабић
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РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

Кон церт „YU гру пе“ и
пре да ва ње о оби ча ју кра љи це

Собзиромнавеликерадовенарекон
струкцији зграде Завичајног музеја, ова
установакултурејезаКултурнолетопри
премила само два програма и оба ће се
одржатиуКултурномцентру.Такојеуса
радњисаАНИП„БранкоРадичевић“25.ју
лареализованпрвипрограм,атојепре
давање из области етнологије „Краљице,
обичаји, нематеријално културно насле
ђе“,очемусуговорилиЈеленаАрсеновић,
вишикустосетнологЗавичајногмузејаРу
ма,иПетарПоповић,шефАНИП„Бранко
Радичевић“Рума.
Управо захваљујући ангажману Петра

ПоповићаиАНИП–а„БранкоРадичевић“,
овајстариобредниобичајкраљицејеотрг
нутодзабораваиод2015.годинесеодр
жаванадругиданДухова.Краљице,одно
снодевојке,суготовоувекишленаДухове
(СветеТројице)итадасуихдомаћинипри
малиусвојадворишта,гдесупослеотпе
ванихпесамадобијалеразнедарове.
–Унекимкрајевимаовојебилаприлика

да„краљице“погледајугдеимакојимомак

заженидбу,аидаимовобудесвојеврсна
промоција. Још јеВукСтефановић Кара
џићзабележиоњиховопостојањеуСрему.
Од1.јуна2015.године„краљице“,атосу
чланице нашег ансамбла, поново су кре
нулеРумом.Обилазилесудомаћинстваи
установекаоисвеонекојисуихпозивали
удомове.Циљјебиодасеобичајвратиу
народидасепреносинамлађегенераци
је,тедасвојутрадицијусапоносомсачу
вамоистакаојеПетарПоповић.
Поповић је овај обичај, пре поновног

увођења, истраживао три године, а по
лазнаоснова јебила једнапесмаи једна
фотографијакојесупомогледасеобичај
веже за Срем и Руму. Краљице предста
вљајуповоркудевојакаобученихунајлеп
шеношње.Закићенесу дукатима,аме
ђусобно су подељене по улогама.  То су
краљеви, краљице, горњи певачи, доњи
певачи,барјактарии краљичица каоцен
тралналичностцелеповорке.Онепроно
себлагословкојиимјесвештеникдао.Ка
да крећууповорку краљицедолазепрво

уцркву,причешћујусе,добијајублагослов
одсвештеникаидаљетајблагословпро
носепозаједници.
Локална самоуправа је подржала про

јекат „Краљице“, који је сада већ постао
традиција.
Културнолетојенастављеноконцертом

групе„GirlsBoysAndToys“30.јула,којису
концертомнаГрадскомтргупоказали за
штоносеепитет једнеоднајбољихкавер
групауСрбији.Уњиховомконцертусупо
себноуживалимлађисуграђани.
Данкаснијејесвојконцертодржалајед

наоднашихнајдуговечнијихинајпопулар
нијихрокгрупа  „YUgrupa“,предможда,
досада,инајвећимбројемпосетилаца,не
самоизРуме.
–Последњипутсмопредрумскомпу

бликом свирали 2019. године. Свирамо
нашедобропознатехитовезасвегенера
ције, а свакакода супесмебез којихне
манашихконцерата„Чуднашума“и„Црни
лептир“ рекао јепредконцертЖикаЈе
лић. С. Џа ку ла

Кон церт ГБТ

Кон церт YU гру пе
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У СРЕ МУ ОД ПО ЧЕТ КА ЈУ НА 320 ПО ЖА РА

Нај че шћи узрок
нео д го вор ност гра ђа на

У ак ту ел ним 
усло ви ма по ја

ча ног ве тра и 
ви со ких днев

них тем пе ра ту
ра, по жа ри се 

ши ре ве ли ком 
бр зи ном

Ууторак,26. јулауатару
на крајуЖелезничке улице
у Лаћарку проширио се
великипожаркоји језахва
тио њиве, али нажалост, и
сено и сламу породице
Обрат, које су припремили
заисхранудомаћихживоти
ња током зиме. Иако је
ватрогасна служба благо
времено дејствовала, ште
танијеспречена.Пожарсе,
према речима мештана,
ширио великом брзином, а
првекућесубилеугрожене.
Али, на сву срећу, ватрога

сци су сузбили стихију и
није било жртава. За сада
мештанинезнајуштаузрок
овогпожара.
– Пожар је почео око

четири сата после подне.
Дошао је унук и рекао да
горе њиве иза наше куће.
Цеокомшилукједотрчаода
гасимо, али нисмо успели
сами, док нису дошли
ватрогасци,којимасмовео
мазахвалнинахрабростии
труду. Ту је било око 200
бала сена и сламе. Лично,
немам своју њиву, све ску

пљаоцело лето по насипу,
ливадама и сада сам Бог
знаштаћударадим.Имам
домаћеживотиње,којесада
немам чиме хранити током
зиме. Помишљам да све
распродам, каже Иван
Обрат.
Пожари на отвореном

нису новина за ово доба
године,нарочитојерсутем
пературе изузетно високе.
НаподручјуСремаодпочет
кајунајеевидентирано320
пожара, од којих је чак 285
наотвореномпростору.Нај

већи број је забележен у
Руми и Сремској Митрови
ци, према информацијама
Министарства унутрашњих
послова. Пожари су углав
ном проузроковани неодго
ворним понашањем грађа
на, који спаљују биљне
остаткежитарица,сувутра
ву, ниско растиње и смеће.
Уактуелнимусловимапоја
чаногветраивисокихднев
нихтемпература,пожарисе
шире великом брзином.
Продукти сагоревања који
настајуупожариманаотво
реном простору у близини
саобраћајницамогудовести
до смањења видљивости и
на тај начин угрозити без
бедностусаобраћају.Почи
ниоциоваквихпожаракада
уочедасеватрапроширила
ипокушајуда га угасе, том
приликом се најчешће
повреде, али и такво пона
шање може довести до
смртногисхода.Затојенео
пходно да када приметимо
пожар одмах позовемо
ватрогасно – спасилачке
јединице, на број 193, како
би спречили свакоширење
пожара и проузроковање
материјалне штете или
угрожавање људских живо
та.

Алек сан дра Плав шић

Одељење за ванредне
ситуације у Сремској
Митровици је, заједно са
другимлинијамарадаМУП
–а,надлежниминспекциј
ским службама републич
ког и локалног нивоа,
интензивирало активности
појачаногнадзораиобила
ска терена ради пронала
жењанеодговорних грађа
накојинепоштујузаконске
одредбе ињиховог проце
суирања.Теактивностиће
се наставити докле год
буде потребно, а све у
циљу смањења броја

пожаранаотвореномпро
стору и повећања безбед
ности грађана и њихове
имовине. У протеклих
седамданајеподнетодва
прекршајнаналогазанепо
штовањезаконскиходред
би о забрани спаљивања
на отвореном простору.
Подсећамо грађане да је
одредбама Закона о
заштити од пожара забра
њено спаљивање траве,
нискограстињаисмећана
отвореном простору и
остатакастрнихусеваида
је за непоштовање ове

одредбе запрећена казна,
заправналицаод300.000
до 1.000.000 динара, а за
физичкалица10.000дина
ра. Истим законом забра
њено је ложење ватре у
шумии на удаљености од
200метараодрубашуме,
изузев на одређеним и за
тообележенимместима,у
складу са прописаним
мерама заштите од пожа
ра. За непоштовање ове
одредбезаконазапрећена
казна за физичка лица
износиод10.000до50.000
динара.

Ка зне и до ми ли он ди на ра

Иван Обрат
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ЧЕТР НА Е СТО ГО ДИ ШЊИ МИТРОВ ЧА НИН ЛЕОН ЖАР КО ЛАУ РЕ АТ МЕЂУ НА РОД НИХ 
ТАК МИ ЧЕ ЊА У ПИЈА НИ ЗМУ

Леон за кла ви ром
осва ја Евро пу

У Музич кој шко ли 
„Петар Кран че вић“ 
још су под ути ском 

њего вог мае страл ног 
изво ђе ња Рах ма њи но

ва и Баха у немач ком 
гра ду Кол диц, где је 
ова ци ја ма испра ћен 
и сви рао бис. „Бра

во! Бра вис си мо!“, 
одје ки ва ло је дво ра
ном, када је зах тев на 

немач ка публи ка гром
ким апла у зом награ ди

ла митро вач ког мла
дог пија ни сту

Четрнаестогодишњи Леон
Жарко из Сремске Митрови
це, одличан ученик Основне
школе„СветиСава“иМузич
кешколе „Петар Кранчевић“,
лауреат је престижних међу
народних такмичења у пија
низму.ИзводећиРахмањино
ваиХајднаодушевио језах
тевнунемачкупублику,којаје
овацијаматражилабис!
– Одрастао сам у породи

ци која негује интересовање
за добру музику, мајка пева
у црквеном хору, од малих
ногубиосамопчињеннедељ
ниммисамаизвукоморгуља.
Класична музика уселила ми
сеудушуи,мадасамнајпре
преферирао гитару,ипаксам
сеодлучиозаклавиринисам
погрешио!Клавирјецеоједан
свет,онсамбезиједногдругог
инструментаможедадочара
читав спектар тонова, прича
Леон,неуморноипреколета,
неколико сати дневно, код
кућеиушколи,вежбајућина
клавиру.
Кадаседнезаклавир,вели,

заборављанасвеиништаму
није тешко, јер црне и беле
типке представљају, уз поро
дицу,читавњеговсвет.

– Одушевљен сам Рахма
њиновом и њега најрадије
изводим и на такмичењима.
Његоваделамеинспиришуи
водекрознајдубљеемоцијеи
страсти.Оношто га каракте
ришејестеприсуствозвонаи

црквени корали,и таностал
гичнарускажицакојасестал
нопровлачи.ВолимиЧајков
ског и Бетовена, каже Леон,
позавршеткуизведбеРахма
њиновогпрелидаоп32бр12
подбуднимокомпрофесорке

иментораМаргаритеВујовић.
– Сви наши ученици са

успехом уписују и завршава
јумузичкеакадемијеуземљи
и свету. Посебно надарени
овдеувежбавају,осимредов
не наставе, и тежак програм
намењен студентима музич
кихакадемија.Овагенерација
митровачке деце је одлична,
мадасеодсвихЛеониздваја
својомхаризмомименталним
склопом.Одњегасаразлогом
очекујемнајвише,предвиђам
му блиставу пијанистичку
каријеру, поносна је профе
сорка Вујовић, набрајајући
свеЛеоновенаграде,призна
њаипрваместанафестива
лимаимеђународнимтакми
чењима.
У Музичкој школи „Петар

Кранчевић“јошсуподутиском
његовог маестралног изво
ђењаРахмањинова иБаха у
немачкомградуКолдиц,гдеје
овацијамаиспраћенисвирао
бис. „Браво! Брависсимо!“,
одјекивалоједвораном,када
је захтевна немачка публика
громким аплаузом наградила
митровачког младог пијани
сту.

Нар ци са Божић

Лено Жар ко

Мар га ри та Вујо вић и Леон Жар ко
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КАКО СУ СЕ МИТРОВ ЧА НИ УЧИ ЛИ ГРАД СКОМ ЖИВО ТУ? (6)

Овдје код уре да леже нов ци
које је један човек нашао 

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

Градска управа у Митровици која ће
након1881.годинеидобијањастатуса
Града функционисати као Градско
поглаварствоиздавала јепрогласекоји
сусадржалисвебитнеодлукевезанеза
свакодневни живот грађана Митровице
иоколнихнасеља.Овеодлукеобјављи
ванесууПрогласнимкњигама,причему
сустрогоодређенаместањиховогобна
родовања (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....).ПрогласнекњигеГрадске
управеуМитровицисачуванесууИсто
ријском архиву „Срем“ и представљају
драгоцено извориште података о исто
ријиСремскеМитровице,Сремаинека
дашњихдржаванаовимпросторима
Прогласброј 3355 од 6.априла 1879.

године је обавештење изРедарственог
листа за подручје целог котара. Њиме
сепозивајуграђанидаусвојимподруч
јима(укључујућиимитровачкосаоколи
ном) поведу потрагу за родитељима
седмогодишњег дечака који је као про
сјакдошаокодједногопанчарауБаби
ној греди (месту у Хрватској) и ту се
разболео, при чему ништа о себи није
знаоосимдасезовеАндријаидамује

отац позанимањушустер,тренутноу
винковачкојболници.Грађаникојиимају
било какве податке о овој породици
позванисудатопријаведо15.априла
1879.

„У вла сти том под руч ју нека се пове
де потра га за роди те ље нје ког дје ча
ка, око 7 годи на матор, који је као про
сјак код јед ног опан ча ра у Баби ној гре
ди дошао, те се ту раз бо лео, пак није 
знао дру го ништа каза ти, него да му је 
име Андри ја и да му је отац шустер, те 
се исти сада у бол ни ци вин ко вач кој 
нала зи, па ако се про на ђи има се ова мо 
до 15. трав ња при ја ви ти.“
Прогласом општинског уреда број

200од18.априла1879.годинетражисе
особа која би преузела вођење српске
Чoрде(већибројживотињакојесеизво
денапашу)јерједосадашњи„чордаш“
Тоша Репаић због убиства доспео у
затвор.
„Чoрдаш Тоша Репа ић јес због зло чи

на уби ства у затвор доспи јо и с тим 
срп ска Чoрда без пасти ра оста ла. Ко 
чoрдаш за ту Чoрду бити жели нек се 
код уре да данас или сутра при ја ви.“
Упрогласуброј1579од9.маја1879.

године презентује се жалба чалманске
општинедапојединижитељиучалман

скеливаде„упуштају“својумарву,услед
чега се извршиоци оваквог чина упозо
равају да могу платити велику казну.
Ово је једанод многобројнихпрогласа
којисведочиоконтролисаномпореткуу
пољопривреднимпоседима.

„Чал ман ска обћи на јавља да овда шњи 
жите љи упу шта ју у тамо шње лива де; 
усли јед тога се сва ки упо зо ру је да то 
не чини јер може лако запа сти вели ке 
казни“
Прогласомброј1585од9.маја1879.

опомињусесвимајсториизанатлиједа
чимпримепомоћникеусвомпослуима
јуобавезудаопштинскомуредудоставе
њиховепутнелистовеиликњиге.Овим
сепотврђуједајеопштинскавластима
лаувидубројностање,положајикрета
њезанатскихкалфи.

„Сва ки мај стор и зана тли ја опо ми ње 
се да чим помоћ ни ка у посао узме, 
његов пут ни лист, одно сно књи гу 
обћин ском уре ди доне се ради антло га 
и ко то про пу сти бити ће нов ча ном 
гло бом кажњен. “
Упрогласуброј247од16.маја1879.

годинестоји:
„Овдје код уре да леже нов ци које је 

један човек нашао и овдје пра дао. Ко је 
изгу био нека се код уре да при ја ви“
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Те1946.формалнојеоснованаДру
га Југославија доношењем новог
устава, Виторио Емануеле III je

абдицирао, а Италија је постала репу
блика. Престало је да постоји Друштво
народаиформиранајеОрганизацијаује
дињенихнација,омладинцииомладинке
из целе Југославије су почели да граде
пругу Брчко  Бановићи и завршени су
Нирбершки и Београдски против немач
ких нациста и Драже Михајловића. Те
године су се родили Фреди Меркјури,
Ђани Версаче, Сју Таунсенд, Дејвид
Линч, Марина Абрамовић, Слободан
Шијан, Оливер Стоун, Горан Марковић,
Шер, Зоран Симјановић, Слободан
Тишма,ДејвидГимлор,ТимотиДалтон...
Те 1946. се родио Бранко Цвејић, Бане
Бумбар.
Незнамдаливамуглавионаностал

гичнаСимјановићевамузика,алиБранко
Цвејић је кроз можда најносталгичнију
серију на свету обележио једну епоху
невероватних промена и развоја света,
крозкоју јеисамодрастаоитосаврло
кратким, али довољним отклоном да
шездесетегодинедвадесетогвеказами
шљамобаштакокаосерију„Грломујаго
де“.БранкојерођениодрастаоуБеогра
ду, а поседујући тај интелектуалистички
глумачкиизразуствариурбаногградског
типа,вероватнониконијемогаобољеда
одигра Банета Бумбара. Симпатично
дежменкастликовнојебиоправиизбор,
међутим избор је био најбољи и карак
терно, јер је Бранко Цвејић увек играо
оне јунаке у борби против ветрењача и
потрази за одговором прилагођеном
себи.
„Изузетносампоносаннатусерију.Не

припадамглумцимакојипричајукакоим
непријајунадимцикоједобијуполикови
ма из филмова и серија, уопште ми не
сметаштомезовуБанеБумбар.Садна
основувременакојејепрошлотврдимда
миприја.Зато,зовитемеБанеБумбардо
краја живота, и када умрем зовите ме
Бане Бумбар. А каквим ми се чини то
време? Нервирају ме чиче који причају
дајеуњихововремебилосвебоље,али
стварно,верујтеми,умојевремејебило
некаколакшеибоље.Тада је свебило
изводљиво,чакикадајебилокомплико
вано.Ондамиништанијесметало,нида
се пресвлачим на улици, а сад не бих
желео тако нешто да урадим. Сад кад
подвучемцрту,изацртејесерија„Грлом
ујагоде“–нештонајдражештосамура
диоуживоту“,говориојеБранкоЦвејић,
анаводисеунедељнику„Време“.

Те1975.БобиФишерјеодбиодаигра
шаховскимечпротивАнатолијаКарлова,
Бил Гејтс иПолАлен су основалиМај
крософт,Франковом смрћу је завршена
Франкова диктатура, окончан је Вијет
намскират,аамеричкиисовјетскисате
лити„Аполо18“и„Сојуз19“спојилисусе
уЗемљинојорбити.Тегодинерођенису
ватерполоселекторДејанСавић,глуми
цеШарлизТерон и КејтВинслет, затим

Енрике Иглесијас, умро је нобеловац
ИвоАндрић,аСрђанКарановићиРајко
Грлић су одлучили да са малим, али
довољнимвременскимотклономпочињу
дастварајумагијуоодрастањувезануза
неке колоритнешездесетенекогдваде
сетогвека,отренуткутектонскихпроме
наусветуиједанзаписосрећном,ујед
наченомилепомживоту.Серијајееми
товананаредне1976. годинеиучинила

јеБранкаЦвејићаводећимглумцемсво
јегенерације.
Треба знати да је Бранко Цвејић дао

велики допринос позоришту, како глу
мачки,такоименаџерски.Својеулогеје
играо стилски уобличено, једноставно,
природноиненаметљиво.Садругестра
нејекаоуправникЈугословенскогдрам
ског позоришта је подигао ово позори
штеизпепелапослепожара1997.годи
не,анаконтогајеовукућуувеоуЕвроп
скутеатарскуконференцију,најзначајни
јуевропскупозоришнузаједницу.Мена
џерскевештинејеучиоодЈованаЋири
лова, који га је са сцене повукао „тамо
горе“.Ипак,шира јавностћегапамтити
по улогама симпатичних страшљиваца
талентованихдапреживеиникотонеби
могао тако лепо да „одшмира“ као он.
Због тога се чини да је Синиша Павић
некеулогеписаобашзањега.Такав је
Листериз„Породичногблага“когјеЦве
јићодиграосавршеносимпатичнољига
во.
Но,БранкоЦвејић јеостаоБанеБум

бар, остао је и после смрти како је и
желеоикакоприличи.ЈерБанеБумбар
јечуварједнегенерацијеилекцијаодра
стањасваке,и „Јагоде“небибилеисте
да Банета није одиграо дежменкасти
младићсаасфалтаиправогбеоградског
шмека.Затокадаумренекокојепознат,
апоготовозакогајевезанаулогакојаје
посталакултисимбол,миосећамодаје
умронеконаш.Збогтогабибилосимпа
тичнодасеприсетимоонеСимјановиће
веносталгичнетемеипочнемоданабра
јамонекедогађајеизсвојихмладихгоди
на, јерштасу годиненегодогађаји,али
ни случајно не смемо да жалимо за
нечим. Већ са том музиком у глави и
осмехомналицусетимосесвојих „јаго
да“и„руда“.

Те2022. године Русија је извршила
инвазију на Украјину, вирус корана
је и даље харао, Бранимир Џони

Штулић јеиздаопрвисолоалбумпосле
двадесетпетгодина.Српскаправослав
нацрквајепризналаМакедонску,врхов
нисудСједињенихАмеричкихДржаваје
укинуопресудукојомсегарантовалопра
воженанаабортусиништанеуказуједа
ћета2022.годинабитинормална.Умрло
јемноговеликихиважнихљуди,онихза
којеимамоосећајдаихпознајемо.Адок
у глави свира онаСимјановићева тема,
Бранко Цвејић није одлучио, али јесте
преминуо26.јулате2022.годинеиоста
виоједансетаносмехиносталгију.

Читан ка

ПОВО ДОМ СМР ТИ БРАН КА ЦВЕ ЈИ ЋА: „ГРЛОМ У ЈАГО ДЕ“ И „ЈАГО ДЕ У ГРЛУ“
ЈЕД НЕ ГЕНЕ РА ЦИ ЈЕ

Зови те ме Бане Бум бар
Не знам да ли вам у гла ви она ностал гич на Симја но ви ће ва музи ка, али Бран ко 

Цве јић је кроз можда нај но стал гич ни ју сери ју на све ту обе ле жио јед ну епо ху неве
ро ват них про ме на и раз во ја све та, кроз коју је и сам одра стао и то са врло крат
ким, али довољ ним откло ном да шезде се те годи не два де се тог века зами шља мо 
баш тако као сери ју „Грлом у јаго де“

Те 2022. годи не Руси ја је 
извр ши ла инва зи ју на 

Укра ји ну, вирус кора на је и 
даље харао, Бра ни мир 
Џони Шту лић је издао 

први соло албум после 
два де сет пет годи на. Срп
ска пра во слав на црква је 

при зна ла Маке дон ску, 
врхов ни суд Сје ди ње них 
Аме рич ких Држа ва је уки

нуо пре су ду којом се 
гаран то ва ло пра во жена 

на абор тус и ништа не ука
зу је да ће та 2022. годи на 
бити нор мал на. Умр ло је 
мно го вели ких и важних 

људи, оних за које има мо 
осе ћај да их позна је мо. А 

док у гла ви сви ра она 
Симја но ви ће ва тема, 

Бран ко Цве јић није одлу
чио, али јесте пре ми нуо 
26. јула те 2022. годи не и 

оста вио један сетан осмех 
и ностал ги ју
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КОН ЦЕРТ РО ЛИНГ СТОН СА У БЕ ЧУ

До зве зда и на зад

Дан пре концерта Ролинг
Стонса, 14. јула, бечки
медијиидруштвенемре

же су објавили да су Стонси
стиглиуБеч!Заједносањима
ихиљадеихиљадефановаса
разнихстранасветакојисусе
моглисрестинабечкимулица
ма и лако препознати јер су
фестивалски расположени
ишлиградому„Ролингстонсо
вим“ мајицама, качкетима,
шеширима и разним детаљи
ма који су разоткривали раз
лог њихове посете Виени.
Узбуђење је у ваздуху. Имам
утисакдарасте  каоиочеки
вањедатребанештосјајнода
седеси.
Јутроуочиконцерта,надру

штвеним мрежама су освану
лефотографијеМикаЏегерау
ноћнојшетњиВиеномислика
испред ћевабџинице „Босна“.
Гледајући фотографије, схва
тамдасмосиноћистимделом
градашеталемојапријатељи
ца и ја. Узбуђује ме помисао
дасмосесиноћсрели,алисе
нисмопрепознали,тј.мињега
нисмо препознале. Ускоро
озбиљно верујем у то.  На
фотографијама је он неупа
дљивообученсакачкетомна
глави као било који други
туриста или Бечлија у вечер
њојшетњи.Крозкојитренутак,
мојауобразиљанезнаштаје

доста и замишљам да смо
заједнопрелазили улицу, гле
дали излоге, чак и да смо га
замолиледанасзаједносли
канаТргуСветогСтефана,не
знајућидајетоон...
Ролингстонсе сам слушала

уБеограду премного година.
Заменејетадтобионајбољи
концерт на којем сам икад
била. Знамда немадва иста
тренутка у животу, а камоли
концерта, међутим, ниједног
тренутканесумњамдаћемој

утисак од пре много година
бити покварен. Кад је реч о
Стонсимаонисудавнопоста
виливисокестандардесвојих
наступа и никад нису изневе
рилинисебенипублику.Што
је свакако једина дефиниција
трајањаиуспеха.
Крећемонаконцертбечким

градскимпревозом,којисавр
шенофункционишеидајелек
цијусвимпревозиманасвету
какојетомогуће.Крозпрозор
гледам дивне, чисте грађеви

неикажемсебикаоибезброј
пута досад: „Беч је диван“.
Што се више приближавамо
местуконцерта,превозсесве
више пуни фановима Ролинг
Стонса. У једном тренутку
имам утисак да превоз ради
тогданасамозбогфанова.То
суљудиразличитихгенераци
ја, од клинаца до оних који
газеозбиљнегодине.Можесе
рећидасудекеибакеповели
своје праунуке на свирку за
коју знају да је сигуран, зага
рантован провод и ужитак.
Посебно су ми драге мајице
фановаиздавнихпређашњих
година које поручују колико
тогајепрошлоалинеи„олинг
Стонси.

Стижемо заједно до
„ЕрнстХапел“ стадиона
и улазимо у луду гужву

узбуђених људи. Чекамо у
редудауђемонастадион,као
наулазакурај.Свефункцио
нише савршено и ускоро се
налазимнасвомседишту,које
доживљавам као моје парче
раја у гужви од 75.000људи.
Учини ми се да у километар
ском реду за пиво, упознајем
људе из Мексика, Мађарске,
Италије, Немачке и сасвим
сам сигурна да почиње једна
несамоевропска,већсветска
забава.
Насамомпочетку,видеоса
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сликамапреминулогбубњара
ЧарлијаВотса,једногоднајве
ћихбубњарасвојегенерације.
КаоштојенекорекаозаЧар
лија, танано и стоичко срце
Стонса.
„Ladies and Gentlemn THE

ROLLING STONES!” Стонси
излазенасценуи75.000људи
устадоше и овацијама их
поздравише. Чудесно осећа
ње. Имам утисак да свирка
крећеизклимаксаикаоимно
гидругиљудитапшем,певам
из свег гласа, играм, имајући
утисак да одскачем у ритму
изнадстадиона,изнадВиене,
изнад Аустрије и Европе,
изнадсвета,праводозвездаи
вртећисеуваздухуслећемна
нумерисано седиште које
зовем моје парче раја. У том
тренуткуконзумирамлетине
знам да ли размишљам о
билочему,аликаснијезакљу
чујем да је сасвиммогуће да
се 75.000 људи различитих
нација,вера,политичкихопре
дељењаисвихдругихразли
читости,својевољноујединеу
тренуткуипоздравеистуиде
ју. Моћан осећај својевољног
припадањаизаједништва.
Нижусехитови“LikeaRol

ling Stone“, „ Let’s spend the
night togheter”, “ Out of time”,
МикЏегерпоздрављаВиенуи
покретима старог култног
шоуменаосвајапросторинеу
морноигра,пева,трчи,скаче,
наначинкојисамоњемупри
пада наредна два сата. „Wild
Horses“ и пале се телефони,
сија цео стадион, а ја разми
шљам о неком ко је много
волеоовупесму,онекомкога
вишенема...
„Paint it in black”, „Start me

up”, „Honky Tonk Women”,
„Simphatyforthedevil“имноги
други хитови… „You can’t

always get what you want”
посвећујуУкрајинииовупесму
изводе са дечјим хором из
Кијева.

Чувени Кит Ричардс
поздравља публику и
сведено,вештоибраву

розноизводи„Slippingaway”и
„Happy“. Тај моменат је усто
времеискроманигламурозан
као и сваки сличан  тренутак
кадсветлоснитопобасјавели
кана.Овацијесуједнимделом
за изведене песме, а другим
деломзаживотиделоиколо
салнукаријеруКитаРичардса.
Стонси завршавају свирку

са “I can`t get no satisfaction“.
Играмипевам,мадавећпро
мукло, најјаче досад са свим
људима на стадиону у исти
глас. Поново до звезда и
назад,каоимногопутатоком
концерта,слећемтамандасе
придружим најгромогласнијим
овацијама док се поклањају
МикЏегер,КитРичардс,Рони
ВудиСтивЏорданзаједноса
екипомсакојомсуреализова
ли овај сјајан концерт, док је
наекранувелико„DANKE“.
Задовољниконцертомсаби

рамоутиске.Унекоммоменту
закључујем да је ова свирка
прошлабезватрометаислич
нихатрактивнихефеката који
прате њихове наступе. Једна
пријатељицамикажедајојсе
свиђа што је било тако јер
данас свако за свашта испа
љујеватромет.Налазимда је
управу.Употпуностиуправу.
Јер,самапомисаона„Стонсе“
испаљује лепши, већи и јачи
ватрометодсвихвећвиђених.
Сутрадан медији објављују

да Стонси остају у Бечу до
недеље као и ја. Помишљам
да јемогућеда сеипак срет
немо...

Је ле на Јан ко вић   

СРЕ МАЧ КЕ ЂАКО НИ ЈЕ

Чвар ци дели ка тес 
и током лета

Добро јепознатода јесре
мачка трпеза једна од најбо
гатијих и најразноврснијих.
Месним ђаконијама искусних
Сремаца тешко ко може да
одоли, а чварци су за многе
прави специјалитет, посебно
кадасусвежи,текизвађенииз
ораније.Баштаквеувекимају
упољопривредномгаздинству
НиколинуВојки,којесепоред
сточарства бави и производ
њоммеснихпрерађевина.

–Имамо тајну којућурадо
открити.Нашичварцисуисце
ђени на пресу и нису масни,
што је многе определило да
постанунашемуштерије.Ина
че,Сремцисупознатипотоме
даволедобродаједу,ачвар
цисуспецијалитетзамногеод
њих, каже Светлана Николин
изВојке.
Поред врућих и укусних

чврака које се поред базара
иманифестацијамогу купити

и уВојки,Николини у понуди
имајуисушенусланину,пече
ницу, кулен, домаћу сремску
кобасицу. Све то справљено
од домаће сировине, јер се
бавеисточарством.
– Ми смо једно право сре

мачкогаздинствокојесебави
ратарствоми сточарством, а
да бисмо заокружили један
производнициклусбавимосе
ипрерадомтакодапоредчва
ракаимамоиукуснусланину,

димљену печеницу, кулен,
домаћусремскукобасицу.Све
је домаће, свиње су гајене у
нашемобору,амесојесуше
но на буковини, додаје Све
тлана.
Наша саговорница каже да

квалитет увек пронађе купца,
тако да са продајом немају
проблема.Ценесуприступач
незасвењиховепроизводе,а
цена чварака је 1000 динара
закилограм.

Све тла на Нико лин 
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ФЕЉ ТОН: СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (13) КО СА РА, ЖЕ НА КРА ЉА ЈО ВА НА ВЛА ДИ МИ РА, КРА ЉА ДУ КЉЕ

Ма гич на љу бав
Вла ди ми ра и Ко са ре

Пише: др Сне жа на Булат

Чувена легенда о љубави
између Владимира, зет
скогакраљаилепебугар

скепринцезеКосаределујенам
потпунобајковитоинестварно.
Љубавкојусу једнодругомне
себично даривали, тешкоће и
мукесакојимасусесуочавали,
дирљиво је описао непознати
Дукљанин.
Деретићсправомвелида„у

скраћеном облику унети су и
неки ранији списи од којих се
посебноспомињекњигаопод
визима св. краља Владимира.
Дукљански летопис излаже,
у облику родослова владара,
историју наших земаља од до
ласка Словена до средине 12.
столећа. Он је, нарочито у пр
вом делу, пун поетских прича
и легенди – прича ољубави и
страдањима Владимира и Ко
саре најлепша је и најпознати
ја одњих– у којиманалазимо
препричананароднапредањаа
мождаитраговеишчезлеепске
поезије“.
Историчариоводелосматра

ју несигурним извором. Ипак,
Живковић наглашава да се
Владимирова владавина, об
ухваћена једним опширнијим
одељком Ле то пи са, за разли
куодпретходнихпоглављакоји
делујупопутсамукомуређених
и прикупљених народних пре
дања,издвајаобиљемисториј
скихподатакаидетаља.Билоје
онихкојисумислилидајецела
причаοбракуВладимираиКо
саре само прерађена историја
бракаКосаринесестреАшотеи
њеногмужаМирослава.
Да је имебугарске принцезе

билоКосара,зналисмоизЛе
то пи са по па Ду кља ни на.Међу
тим,захваљујућидопунитекста
дела ЈованаСкилице које даје
Михаило Деволски, сазнали
смодајењеноправоимебило
Теодора. Жена Јована Влади
мира била је кћер цара Саму
илаикраљицеАгате.Историја
непознаједатум,каониместо
њеногрођења.Косарајерасла
и развијала се у двору свога
оца,„уонимвременимакадасе
стварала,ширилаијачаланова
држава која је, по замисли Те
одориног оца, требало да обу
хватисрпскеибугарскеземље
и да их споји у једну државну
целину“.
Да бисмо отпочели при

чу о магичној љубави између
Владимира и Косаре, морамо

претходно проговорити о похо
дима Косариног оца Самуила.
Поход бугарског владара на
Далмацију је једна епизода у
склопу дуготрајног византијско
бугарскогсукобакојијетрајао
између976.и1018.године.То
ком похода Самуило је заузео
кнежевину Дукљу и опустошио
градовеКоториДубровник.На
име,увремекадајеВладимир
јошбиомладић (Vladimirus es
set adolescens) царСамуило и
његова велика војска нападају
Дукљу.Самуилопродиреудал
матинскекрајеве,тесеВлади
мирсклањанапланинуОблик,
данашњи Тарабош. Према на
водимадубровачкогхроничара
Растића „Самуило није успео
даосвојиУљцињјерсубрани
оцидобијалипојачањеморским
путем из других далматинских
градова.“Упркосгрчевитојбор
би,младикраљВладимир,уви
девшитежинуситуације,акако
би спасао своје поданике про
пасти, одлучио је да се преда.
Заточен и заробљен у ланце,
бива превежен у Самуилову
престоницунаПреспанском је
зеру.

Како кажеВукићевић, док се
поцарскомдвору,којисеогле
даоудивнојводијезерској,ше
таламладаКосараибавиласе
питањимадалидасеуда,или
не, дотле је Владимир тамно
вао, а његово младо тело ис
пијала је мемла од камена. У
тамницијеВладимир,проводио
данеиноћи,молећиседадоче
касутрашњидан.

Једног дана, принцеза Ко
сара је замолила свог оца
да је пусти, да са својим

дворкињама сиђе у мрачну ће
лију, како би обишла затворе
нике,указалаиммилост,гладне
нахранила, а жедне напојила.
Дукљанин каже: „И тако једног
дана, кћер цара Самуила, по
имену Косара, потакнута и на
дахнута светим духом, приђе
оцуизамолидасиђесасвојим
слушкињама да опере главу и
ноге окованих и заробљених,
штојојотацдозволи.Итакоси
ђе и изврши добро дјело. Ме
ђутим угледавши Владимира и
видјевшидадоброизгледа,по
коран,благискроман,каодаје
пунзнањаибожјемудрости,за
држисесањимуразговору,јер

јојсењеговговоручинисладак,
вишенегомедисаће.Ионага
језавољела,алинеизпожуде,
већ због тога што се сажалила
нањеговумладостилепоту“.
Снажно је Косаражелелада

свог вољеног ослободи окова,
те је скупила храброст и стала
предсвогоца.Клечећи,крозсу
зејеговорила:„Мојочеигоспо
дару,знамдаћешмеудати,као
што је то обичај. Сада, дакле,
ако је по вољи твом величан
ству,илићешмидати замужа
краља Владимира којег држиш
уоковима,илизнајдаћуприје
умријетинеголисеудатизане
когдругогчовјека“.
Велики освајач, „савршен

ратниккојинијезнаозаумор“и
„вештвојсковођа“,имаојеједну
слабост.Тојебилањеговакћер,
којој је одмалена испуњавао
свакужељу,волеојесвимсрцем
инасвемогућеначинепокуша
ваода је учини срећном.Изне
нађена јебиламладапринцеза
када је цар без поговора при
стао нањен предлог.Међутим,
још једна ствар је доста утица
ладацародобрисклапањеовог
брака.Знаојецар„даВладимир

Су срет у там ни ци
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла
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је доделио средства.

потиче од краљевског рода, те
сеобрадујеипристанедањену
молбуиспуни,паодмахпошаље
по Владимира и нареди да му
га прикажу окупаног и одјеве
ног у краљевску одјећу. И бла
гонаклоно га гледајући и пољу
бивши пред великашима својег
краљевства,дадемусвојукћер
зажену.Поштојенакраљевски
начинпрославиовенчањесвоје
кћери, цар постави Владими
разакраљаидадемуземљуи
краљевство његових предака и
читавуземљуДрачана“.
Владимир и Косара, живели

сууКрајини,ублизиниСкадар
ског језера, у великој љубави,
јединству и слози. Деловало је
даништанећемоћидапореме
ти срећу младог брачног пара.
Ипак,жељаистрастзавлашћу,
утицаћенатрагичанследдога
ђаја.Након смртицараСамуи
ла,наступилесунедаће.Јован
Владислав, син Самуиловог
брата Арона, је већ у августу
или септембру 1015. године
убио Гаврила Радомира након
чега је намеравао да смакне и
Владимира. Узевши царство,
Владислав је пожелео да еле
минише и христољубивог кра
ља Владимира. Тако је послао
гласнике,којисуупутилипозив
краљуВладимирудадођекње
му. „Када је то чула краљица
Косаразадржавалагајеговоре
ћи:мој господару,немојићида
тисе,далекобило,недесикао
момбрату,пустименедаодем
и да видим и да чујем како се
краљ држи. Ако хоће мене да
погуби,некамепогуби,самода
тинестрадаш“.
КакопрецизноуочаваТомин,

Косарајенаслутилаопасносту
позивукојијеВладиславупутио
њеном мужу и није желела да
га тој опасности изложи.Њене
речисведочеовеликојљубави
и пожртвовању, али и о пуној
свести и ризику који преузима.
С Владимировим одобрењем
краљица оде код свог рођака

ион јепримиспочастима,али
лукаво.Упркоспокушајудаспа
се свог мужа, Владимир губи
живот. „Кад је цар сазнаода је
краљ стигао, разгњеви се ве
ликимгнијевом, јер јенаумиоу
свомсрцуданапутубудеуби
јен,пријенегоштодоњегастиг
некаконебиизгледалодајеон
саучесник у његовом убиству
или сагласан сањим затошто
себиозаклеоидаокрстуруке
епископа и пустињака и из тог
разлога напутуму је поставио
засједу. Али када је већ видео
да је његово веома рђаво де
лооткривено,седећизаручком
пошаљекрвникедамуодсјиеку
главу“.
Непознати Дукљанин наводи

неизмерну Косарину тугу због
мужевљеве смрти: „Жена бла
женог Владимира плакала је
великимплачем,вишенегошто
семожеисказатиимногодана.
Гледајући,пак,царчудеснадје
лакојабогтамочињаше,доста
се уплаши и наведен кајањем,
дозволи својој рођаци да узме
његовотијелоиоднесеуместо
које се зове Крајина, ђе је био
његов двор и положи га у цр
квиСветеМарије.Његовотије
лолежиуцијелоимиришекао
да је намазано многобројним
мирисима, а руком држи онај
крст који једобиоодцара.Иу
истојцрквисвакeгодиненање
говпразниксеокупљамноштво
народа,изахваљујућињеговим
заслугама и његовом посредо
вањутусеиданасчинемнога
добраонимакојимолеискрена
срца“. Жена блаженог Влади
мира,Косара,замонашиласеу
истојцркви,укојојјеиокончала
живот и  „ту би сахрањена код
ногусвогамужа“.

Магична љубав Владими
раиКосаре,била јеин
спирација многим ства

раоцима. Владимиру и Косари
су посвећена дела од изузетне
литерарневажности,какоусрп
ској, хрватској,македонској, та
коиубугарскојкњижевности.
КаоштобирекаоСтеванСре

мац:„Додирнимилогласнестру
не,Бујане,пјесничеиздревних
времена, и запјевај нам пјесму
из старина, пјесму о љубави
Владимира и Косаре, и припо
вједи намжалосну кончину да
нањихових.Јерсустарепјесме
слаткекаомедимилекаосла
вујево пјевање кад га повјета
рацдонесе до нас помијешана
с мирисом ружиним, у тихим
звјезданимноћима.Адушана
шажељна је пјесме каожедна
њивакише,каоцвјетнапољана
росе јутарње, као мразно дрво
топлихзракасунчаних“.

У сле де ћем бро ју: 
Ја квин та, же на
кра ља Бо ди на

Све ти му че ник Јо ван Вла ди мир

„БОМ БА ШУ“ ИЗ ПУ ТИ НА ЦА ПРО ДУ ЖЕН 
ПРИ ТВОР

Зо ра но ви ро ди те љи 
под не ли ту жбу
На предлог Вишег јавног

тужилаштва Зорану Ради
војевићу (40) из Путинаца,
осумњиченомзакривичноде
лотешкоубиствоупокушају,
изазивање опште опасности
и недозвољена производња,
држање, ношење и промет
оружја и експлозивних ма
терија, продужен је притвор.
Какокажезанашлистњегов
отацМирко, Зоран ће крајем
следећег месеца изаћи пред
истражног судију да изнесе
своју одбрану. Док се Ради
војевић налази у притвору,
његови родитељи поднели
сутужбупротивДраганаК.и
ДанијелаС.каконаводезбог
малтретирањањиховог сина,
изнудеиотмице.
Догађај који се протеклог

месецаодиграокаосценаиз
филма у једном угоститељ
скомобјектууИнђији,првоје
узнемирио госте локала који
су се у том тренутку налази
ли, а затим и ширу јавност.
Радивојевић је са пиштољем
уруципришаодвојицимушка
раца док су седела у башти

кафићаииспалиохитацујед
ногодњих,који га јенасре
ћупромашио.Какосевидело
наснимкукојесузабележиле
камереизлокала,наконпуц
њаве двојица мушкараца тр
чећимкорацимакрећупрема
нападачукојибежи,алисеон
враћа,улазизањима,улокал
ибацаручнубомбу,одкојена
срећуниконијезадобиотеже
повреде.
–Зоранјеидаљеуистра

жном притвору и требало би
крајем следећег месеца да
изнесе своју страну приче.
Радесевештачења,утврђују
се околности које су довеле
до тог догађаја.Ми смо под
нелитужбупротивтедвојице
мушкараца,јерсуониЗорана
малтретирали,аодетаљима
не могу да се изјашњавам 
кажеМирко.
Отац ухапшеног у ранијој

изјавиотврдиоједајењегов
синтоурадиокакобиставио
тачку на претње Драгана К.
иДанијелаС,којесутрајале
дужевреме.

С. Ко стић

УВеликојРеметисуутоку
радовинаизградњи36вила,
које ће по комплетном завр
шетку,битипонуђененапро
дају.
– Велика Ремета је једино

местоунашојопштиникојеје
комплетно викенд зона, јер
имамомалибројнашихжите
ља.Углавномсутољудикоји
уВеликојРеметиимајувикен
дице и долазе са територија
других општина и градова.
Надамоседаћесе,ипрода
јом ових вила, ситуација
побољшати, односно, да ће
људикојиихкупетуживети
истиче Тихомир Стојаковић,

председникОпштинеИриг.
Треба рећи да је Велика

Ремета једно од највиших
насеља на Фрушкој гори, јер
се налази на надморској
висиниод240до290метара.
Колико је мало стално

насељених грађана у овом
селупоказујеиподатакдаје,
према последњем попису,
билосвега16домаћинстава,
и да има 37 пунолетних ста
новника.
Колико се ситуација изме

нила, знаће се тачно после
новог пописа који почиње у
октобруовегодине.

С. Џ.

Гра ди се 36 ви ла 
за про да ју

ВЕ ЛИ КА РЕ МЕ ТА
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СЕЗОНА БОСТАНА СЕ ПРИВОДИ КРАЈУ

Иако је суша, произвођачи 
задовољни
Сремцисунадалекопознатипопроиз

водњи бостана. Некада је свака кућа у
селу гајила диње и лубенице. Било је и
стајског ђубрива, јер је сточарство било
развијено,адобројепознатодалубенице
нисумогледасесејудоксеукућицуне
ставистајскођубривокојеседобронага
зипазатрпаземљом.Тектадасеставља
семе.Некадапластениканијебило,није
било ни производње расаде. Семе је
директностављаноукућицу,абилојето
време када су, кажу старији пољопри
вредници,илубеницебилепосебнеслат
ке. Сада је друго време па се већина
окреће пластеничкој прозводњи посебно
диње, која стиже раније и доноси бољу
зараду.
Ове године, они који су ималипласте

ничкупроизводњудиње,ималисушансу
дапрвиродпродајучакиза120динара
покилограму,штојеизузетнодобрацена.
Диња, како пластеничка, тако и она која
сегајинаотвореномпољу,овегодине је
билавеоматражена.Накупцисуобилази
ли сремска села и откупљивали дињу,
додуше, како је повећавана количина на
тржиштутакојеиценападала.Тренутно
јеоко10динара,кажупаориизБуђанова
цакојисунадалекопознатипопроизвод
њидињаилубеница.Истаситуацијајеи
уДобринцима,којитакођесловезаједне
однајвећихпроизвођачадињаилубени
ца у нашој земљи. Буђановачке, добри
начкеишашиначкелубеницесунајпозна
тије и увек су најтраженије на тзржишту.
Саданадалекомањемпростору,анека

да уцелој Југославији, посебно уБосни,
гдесуСремцитокомцелоглетапродава
лилубенице.Садајеповршинаподдиња
ма и лубеницама далеко мања, али на
срећу, постоје пољопривредници који од
овеврстепроизводњенеодустају.Имаи
онихкојисеодлучеидаовуврступроиз
водње заснују и на неколико десетина
хектара, што јесте ризик, посебно због
високих улагања.Ипак када добро роди,
свесеисплати.Јошакоивременскиусло
вибудуповољни,ондарезултатнеможе
даизостане.
Међутим,овегодиневремеинијеишло

нарукубостанџијама.Ондакадајетреба
локише,нијејебило,такодајезаливање
билонеопходно,штојесвакакоповећало
трошкове овогодишње производње. Сре
ћаје,кажеМиланБоројевић,произвођач
лубеницаизПутинаца,што јеценабила
добрапасеозарадииможеговорити.
– Ова година за лубенице баш и није

биланајбоља.Производњајебилатешка
посебно због временских услова и недо
статкакише.Користиосамнаводњавање
системом кап по кап, али нисам задово
љан.Помогло је, алиније онако какоби
требало. Без праве, добре кише нема
ништа. Принос је био такакв какав је.
Сезону сам привео крају и донекле сам
задовољан.Билојерода,анајтежалубе
ницајеималанештовишеод18килогра
ма и као таква победила нашашиначкој
бостанијади, која је одржана недавно,
кажеМилан.
Одпроизводњелубениценећеодуста

тииакосетекпоследњихнеколикогодина
бавитимпослом.
–Бостан сејем последње четири годи

не. То сам наследио од стрица и ујака.
Заволеосамтоиевосадаимамприлику
даузгојембостана.Мислимдаћунаста
вити са иако је доста ризично, посебно
збогвремснкихуслова,додајеовајпроиз
вођач.
Попут овог путиначког произвођача,

многи Сремци су овогодишњу сезону
бостанапривеликрају.Сумирајурезултат
инаосновутогапланирајунареднусезо
ну,мадаимаи оних који због традиције,
чакиакоимајугубитак,оддињаилубени
цанеодустају.

З. Марковиновић

Милан Боројевић

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АП ВОЈ ВО ДИ НА, ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА, ОП ШТИН СКА УПРА ВА
О де ље ње за ур ба ни зам, комуналнoстамбенe по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не
Заводниброј:50176/2022IV02
Дана03.08.2022.године
ЦараДушанаброј1
Инђија
Тел.022/561322 
Одељењезаурбанизам,комуналностамбенепословеизаштитуживотнесрединеОпштинскеуправеопштинеИнђија,у

складусачланом20.став1.и3.Законаопроцениутицајанаживотнусредину(‘’СлужбенигласникРС’’,број135/04и36/09),
чланом2.и3.Правилникаопоступкујавногувида,презентацијиијавнојраспаравиостудијиопроцениутицајанаживотну
средину(‘’СлужбенигласникРС’’,број69/05)ичланом66.Законаоопштемуправномпоступку( ‘’СлужбенигласникРС’’,
број18/16и95/18аутентичнотумачење)дајеследеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамовасдајеподнетзахтевзадавањесагласно

сти на студију о процени утицаја на животну средину за 
из град њу ста ни це за снаб де ва ње го ри вом накатастарској
парцелиброј7240/11КОИнђија, уУлициВојводеПутикабб,
на територији општине Инђија, oд стране носиоца пројекта
„М&BTRANS“д.о.о.изНовогСланкамена,БранкаРадичевића
број47А.
Сагласночлану20.став1.и2.Законаопроцениутицајана

животну средину (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и
36/09), овај орган обезбедиће ће ЈАВНИ УВИД у предметну
студијуопроцениутицајаупросторијамаОдељењазаурба
низам,комуналностамбенепословеизаштитуживотнесре
дине,ЦараДушанаброј1,упериодуод03.08.2022.годинедо
23.08.2022. године.Заинтересована јавностможедаизврши
увидусадржинунаведенестудијеидостависвојамишљења

завреметрајањајавногувидауписменомобликунадлежном
органу.
Студијаопроцениутицајанаживотнусрединусеможепре

гледатииназваничномсајтуОпштинеИнђија–www.indjija.
rs–уделуЈавниувиди.
ЈАВНАПРЕЗЕНТАЦИЈАИЈАВНАРАСПРАВАоподнетојсту

дијиопроцениутицајабићеодржанауконференцијскојсали
СкупштинеопштинеИнђија,Инђија,ЦараДушанаброј1,дана
24.08.2022.године,сапочеткому1300часова.
Ујавнојпрезентацијиијавнојрасправиопредметнојстудији

опроцениутицаја,сагласночлану20.став4.Законаопроцени
утицаја,учествоваћеносилацпројектаиобрађивачстудије.

Одељењезаурбанизам,
комуналностамбенепослове
изаштитуживотнесредине
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ФК „ИНЂИ ЈА“

Про мо ци ја клуба
и дру же ње са децом
Са идејом популаризације спорта у

самомцентруИнђије,испредТуристич
ког инфо– центра у четвртак, 28. јула,
одржанајепромоцијаФудбалскогклуба
„Инђија“идружењедецесафудбалери
ма.Упитању јесвојеврснаманифеста
ција коју су заједнички организовали
ТуристичкаорганизацијаопштинеИнђи
ја и поменути клуб. Како је истакао
МиланБогојевић,директорТОО,сарад
њасаФудбалскимклубом„Инђија“траје
успешновећтри годинеиусвиминфо
– центрима доступни су дресови овог
прволигашакаодеопонудесувенира.
–Идејаиосновнициљнашесарадње

јесте да се промовишемо здраве нави
ке,бављењеспортомалиидапозовемо
свенавијачеФудбалскогклуба„Инђија“
ионекојинису,датопостану,даунас

нареднојсезонибудештовишенатри
бинама„Тојотајерс“аренеидапружимо
подршку„зелено–белом“тиму,истакао
јеМиланБогојевић,директорТООИнђи
јаидодаодајеФудбалскиклуб„Инђија“
један од најпознатијих брендова овог
сремскогграда.
ТокомпромоцијеФК„Инђија“,акценат

је стављен на дружење са најмлађима
којимајеомогућенодаиграјустонифуд
бал,ножнитенис,дасесликајусапрво
тимцимаалиидаразговарајусаиграчи
маитренеримасвихкатегорија.
– Највише нас радује што је међу

посетиоциманајвишедеце,чемусмои
тежили када смо планирали овај дога
ђај.Бићејошсличнихакција,усарадњи
сатренеромЈованомГолићеморганизо
ваћемо један спортски дан у Келтском
селу,ускладусатимпростором,најавио
је директор Туристичке организације
општинеИнђија.
У склопу активности на промоцији

Фудбалског клуба „Инђија“ присутни су
првиималиприликудавиденовидрес
„зелено – белих“. Представници клуба
додалисудасупромоције,попутовеу
центру града, веома значајне додајући
дажеледавратепородиценастадион,
какојетоиранијебило.
–Затосмоодлучилиданапрвојутак

мициуоквирупрвенствасвакомдетету
које дође са родитељима поклонимо
„зелено – бели“ дрес, рекао је Драган
Пилиповић,председникФК„Инђија“.
Онједодаодајесужелелидапокажу

како клуб функционише, колико деце
тренираусвимстароснимкатегоријама
иколикосеулажеуомладинскикадар,
јернаманијеприоритетсамопрвитим.
– Позивамо све наше суграђане, и

старијеимладе,дапратеутакмицеида
насподржекакрајњемциљу,атојеула
закуСуперлигуСрбије,истакаојеПили
повић.

М. Ђ.

Сти гло но во
по ја ча ње
Ново име у редовима Фудбалског

клуба„Инђија“јеАндријаМијаиловић,
штопер који је у овај сремски град
дошао из трећелигашког клуба „Зе
мун“. Како су истакли представници
клуба,Мијаиловићћеупотпунитипра
зно место у тиму које је упражњено
после одласка Алексе Јовановића у
београдски„Графичар“.Мијаиловићу
млађимкатегоријамаиграо за „Црве
нузвезду“и„Партизан“,дабикасније
фудбалскукаријеруградио,углавном,
побеоградскимклубовима. Усезони
2017/18.наступао јеиза  „Раднички“
изНиша.Рођенје7.јула1995.године.
Мијаиловић се одмах прикључио
новимсаиграчиманатренинзима.

Дру же ње са прво тим ци ма

По раз на стар ту пр вен ства
ФК „Ин ђи ја“ ОФК „Вр шац“ 0:1 (0:1)

ФК „Инђија“: Рнић, Ђоковић, Ризнић,
Десанчић, Србијанац, Ђурић, Стојано
вићМ,Рађен(К),Ђурковић,Стојановић,
Радосављевић. Играли су и Недељко
вић,Станојевић,РакићиГајиловић
Тренер:ГоранДрагољић
ОФК„Вршац“:Марковић,Мажић,Илић,

Павлов,Брауновић,Парађина,Лазевски
(К), Николић, Терзић, Главинић, Кадије
вић.ИгралисуиСтанисављевић,Стојко
вић,Миливојевић,ВујићиМршуља.
Тренер:НенадМијаиловић
Пред око 600 гледалаца на „Тојо та

јерс арени“, инђијски „зелено – бели“
одигралисупрвуутакмицууовирунове
такмичарскесезонеуПрвојлигиСрбије.
ПротивникјебионовајлијаОФК„Вршац“,

који јенапрвомгостовањуузеосватри
бода.
Свејерешеновећупетомминутумеча

наконгрешкеЖелимираЂурковића,но
вајлије уредовимаФК „Инђија“.Уместо
да избије лопту ван казненог простора,
он јеупослиоиграча „Вршца“,овајлоп
тупослаодоБрауновићакојијезатресао
мрежуза0:1.
Пробали су Инђинчани дугим лопта

мададођудоизједначењаиевентуалне
победе.Првашансавиђенајеуседмом
минуту,кадајеСтефанЂурићушаоука
зненипросторишутираоискосасалеве
стране напада. Лопта одлази крај ста
тиве,аузалуданјебиопокушајРадоса
вљевићадастигнедотелопте.Докраја

полувременавиђенесујоштриприлике
загол.Ђоковићјеглавомпослекорнера
шутираопрекогола,док јеудругојпри
лицибиоСрбијанацкојијеизслободног
ударца погодио пречку голмана Вршча
на.Гостисумоглидадођудовећепред
ностиу24.минутумеча.Наконизведе
ног корнера Радосављевић је шутирао
главом,алинедовољнопрецизно.
Притисак домаћина у наставку меча,

алинитонијеуродилоплодом.Виђена
суидвацрвенакартонакојисудобили
тренерголманадомаћеекипе,докједру
гицрвенидобиоиграч„Вршца“Павлову
80.минутумеча.Сусретјенакон90.ми
нутаигреузнадокнадусудије,ипак,за
вршенрезултатом0:1. М.Ђ.
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СЛАВ КО СТЕ ВИЋ, СКА КАЧ У ВИС АТЛЕТ СКОГ КЛУ БА „СРЕМ“, РЕПРЕ ЗЕН ТА ТИ ВАЦ 
СРБИ ЈЕ И СТУ ДЕНТ АМЕ РИЧ КОГ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА ЈУГО И СТОЧ НЕ ЛУИ ЗИ ЈА НЕ

Tалентовани митро вач ки спор ти ста 
који је доса њао „аме рич ки сан“ 

Доса да шња кари је ра 
мла дог атле ти ча ра обе ле

же на је инте ре сант ном 
чиње ни цом – држав ни 

првак у ско ку у вис поста
јао је сва ке непар не годи

не. Било је то 2015. годи не 
у кон ку рен ци ји ста ри јих 

пио ни ра, 2017 годи не као 
мла ђи јуни ор, 2019. годи не 
као ста ри ји јуни ор и 2021. 

годи не у сени ор ској кон ку
рен ци ји. На Бал кан ском 

првен ству боје Срби је 
бра нио је 2017, 2019 и 

2021. годи не, а на европ
ском  атлет ском шам пи о
на ту, 2019 и 2021. годи не. 
Сво јим нај ве ћим успе хом 

Слав ко Сте вић сма тра 
наступ у фина лу про шло

го ди шњег Европ ског 
првен ства замла ђе сени о
ре. Од мно штва спорт ских 
узо ра из сво је дисци пли не 

наш саго вор ник издво јио 
је катар ског ска ка ча Мута

за Бар ши ма и леген дар ног 
Шве ђа ни на „ста ре гар де“ 

Патри ка Сјо бер га 

Упролећнимиздањима„Митровачких
новина“пратилисмоодличнеатлетске
резултате Славка Стевића, скакача у
висичланасремскомитровачкогАтлет
скогклуба„Срем“којиодјануара2020.
годинекаостипендистаи једаноднај
бољихспортистабранииамблемаме
ричког колеџа Southeastern Louisiana
University. На овом универзитету сту
дира информатички, односно програ
мерски смер. Континуитет Славкових
резултата и чињеница да је ове годи
не остварио лични и клупски рекорд
са висином од 2,18 метара потврђују
речињеговогтренераМирославаЕра
ка да се ради о изузетно перспектив
ном двадесетдвогодишњем такмичару,

репрезентативцуСрбије,којићеугоди
нама које долазе као сениор показати
врхунац својих могућности. Подсети
мо, доскорашњидржавни првак у ско
ку у вис, Славко Стевић у марту ове
године на америчком универзитетском
атлетскоммитингутријумфовао јеско
ком од 2,14 метара. Почетком априла
поправио је резултат на 2,17 а потом
и на тренутно рекордних 2,18 метара.
Напоследњемрегионалномуниверзи
тетском првенству истока у Индијани
неповољнивременскииорганизациони
услови онемогућили су добре скокове
„висаша“.Сличнасудбинањегаидру
ге такмичаре задесила је уСрбији, на
недавномсениорскомдржавноматлет

ском првенству у Крушевцу, где је по
невероватно лошем времену органи
зованофиналескоковаувисидругих
дисциплина.Славко јеовдебиодруги
са скоком од 2,08метара, док је нови
државни првак прескочио свега 3 цен
тиметра већу висину. Националним
првенством окончан је планирани так
мичарски циклус а репрезентативни
атлетскисениор још је уСрбији.Овде
под стручном палицом тренера Ерака
намитровачкомАтлетском стадиону и
покрајпеска„Бриона“свакодневнобру
ситаленатзанаступајућеизазове.Раз
говорпочињемоосвртомнарезултатеу
приличнојакојстудентскојконкуренцији
прекоАтлантика.

Слав ко Сте вић са сво јим тре не ром Миро сла вом Ера ком
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– Задовољан сам својим учешћем
на последњем такмичењу студентске
конференцијеуАмерицијерсамоства
риопобедуисвомфакултетудонео10
бодова. На последњем регионалном
такмичењузаподручјеамеричкогисто
ка које је представљало и квалифика
цију за најбоље национално студент
ско такмичење, нисам освојио бодове
алиједоброштосампоновонаступао
у таквој конкуренцији.Нисаммогаодо
бољегрезултатајерјебилајакакиша,
ветар и знатно хладније време него у
Луизијаниабилојепроблемаисапро
сторомзазалет.Прескочиосамвисину
од2,10метараазапролазсетражило
2,15, каже Славко Стевић који у лет
њојпаузисвојихфакултетскихобавеза
редовнодолазиуСрбијугдесетакмичи
занационалнуселекцијуисвојматични
клуб.
Интересантнесуоколностиподкоји

мајеталентованиМитровчанинзавре
део пажњу Американаца и обезбедио
квалитетно школовање и напредова
ње у атлетском спорту. Момак који је
рођен 2000. године као ученик митро
вачкеОсновнешколе „ЈованПоповић“
у овој скакачкој дисциплини први пут
се опробао у школској сали као уче
никпетогразреда,алигаскакањеувис
нијеосвојило„напрву“.Текдвегодине
каснијенапозивтадашњегнаставника
физичког, а данашњег тренера Миро
славаЕрака,Славкоћепочетиозбиљ
није тренинге и наступе на школским
такмичењима. Тренер је уочиоњегове
физичке предиспозиције и потенција
ле.Већнапрвимтакмичењимапоказао
се квалитет,апослесвега тримесеца
озбиљнијег рада вижљасти осмак из
Сремске Митровице освојио је титулу
државногпрвакаСрбијезастаријепио
нире.Упретходномпериоду,кошаркаје
биладоминантанСлавковспорт,сведо
петогразредаосновнешколе.Играоје
ушколскојселекцијинаставникаРаде
таМилића и био је довољно квалите
тандазаслужипозив„Срема“.Какосам
каже,чињеницаданијеслушаосавете
тренера,„обиламусеоглаву“кадјеу
првојгодинисредњешколерекреатив
но играјући кошарку повредио скочни
зглоб.МождабиСлавкоданас постао

ичувеникошаркаш,даседефинитивно
нијепосветиоскакањуувисиустраху
одновеповреде,играњебаскетасвео
наповременоубацивањелоптеукош.
Текдагажељамине.
Досадашња каријера младог атле

тичара обележена је интересантном
чињеницом–државни првак у скоку у
вис постајао је сваке непарне године.
Било је то 2015. године у конкуренци
ји старијих пионира, 2017. године као
млађијуниор,2019.годинекаостарији
јуниори2021.годинеусениорскојкон
куренцији. На Балканском првенству
бојеСрбијебраниоје2017,2019и2021.
године,анаевропскоматлетскомшам
пионату, 2019 и 2021. године. Својим
највећим успехомСлавкоСтевић сма
транаступуфиналупрошлогодишњег
Европскогпрвенствазамлађесениоре.

Од мноштва спортских узора из своје
дисциплине наш саговорник издвојио
је катарског скакача Мутаза Баршима
илегендарногШвеђанина„старегарде“
ПатрикаСјоберга.
Идеја да део животног и спортског

путапроведекаостипендистаамерич
ког колеџа,што је жељамногих спор
тисташиромпланете,родиласенакон
државногпрвенства2018.годинекадје
Славкооствариорезултатод2.06мета
ра. У разговору са клупским колегама
МаријомВученовић иВојиславомГве
ромраспитиваосезаусловеодласкау
Америку.
–Резултаткојисуамеричкифакулте

титражилизастипендирањестудената
спортистауовојдисциплинибиоје2,10
метара.Јасамсамостално,безагенци

У Аме ри ци се негу је спорт ски дух
ВећинауниверзитетауАмерицицени

инегујеспортскирад.Нашсаговорник
каже да у такозваној Првој дивизији
универзитет мора имати најзначајни
је спортове попут америчкогфудбала,
кошарке, атлетике, тениса или беј
збола.Славкоживии студирау граду
Хаманду који је величине Митровице
али има неколико пута мање станов
ника. Луизијана је држава на америч
комјугуизмеђуТексасаиФлориде.На
самом факултету предавања су чети
ри пута недељно а према Славковим
речима,овајтипичностудентскиграду
преосталатриданакаданеманаставе
изгледапотпунопусто.
– Викендом понекад буде досадно

и није занимљиво као овде у Митро
вици.Најближаплажа јетрисатауда

љена од града. Ни центар града није
каомитровачкии тамоможетевидети
малољуди.Онисуувечеиликућиили
уресторанимаитешкоћетенаћинеког
дашетаулицом.Највишемисесвиђа
у кампусу нашег универзитета, али и
тамокаданемапредавањанеможете
наћиникога.Штосетичесамефакул
тетскенаставеуАмерици,тамо јесве
значајно олакшано јер су професори
усмерени на помоћ студентима.Успех
самихпрофесоразависиодрезултата
њиховихстуденатаизатоседобијају
одговарајућеоцене.Спортскитренинзи
иобавезеуклапајусесачасовимакоје
самибирате.Најбољејекадјенастава
ујутруипреподне,аостатакданаоста
је за тренингиучење, каженашсаго
ворник.

Замолили смо га да опише свако
дневну комуникацију, првенствено са
Американцима. Славко примећује да
суњеговидомаћинидругачијиодљуди
са ових простора, прилично су „хлад
ни“ алии причљиви, додуше кроз она
„small talk“ необавезна питања типа
„какосте,какво јевреме“исличноНе
улазе претерано у неки дубљи разго
вор.Славкокојизавршаватрећугодину
информатичкихстудијанаSoutheastern
LouisianaUniversityвећсадразмишља
омастерстудијаманаистомуниверзи
тетујеримаправодасекаостудентјош
тригодинеактивнотакмичи.Долазаку
Србију и родни град чини га посебно
срећнимјерочигледноовдеакумулира
снагуиинспирацијузацелушколскуи
такмичарскугодину.

Слав ков скок на дво ран ском првен ству Срби је 2019. годи не (Фото: Atlex)
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MOZ ZART BET ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ, 1. КОЛО

Рад нич ки стар то вао
без голо ва

ФК „Рад нич ки“ СМ  ГФК „Сло бо да“ Ужи це 0:0 

ФК „РАД НИЧ КИ“: Драгићевић, Ивић,
Абубакар,Ристић,В.Илић,Чарапић (од
71. Ристовић),Петровић (од 46. Коваче
вић),Милинковић,С.Илић(од57.Грбо
вић ), Спасеновић. Тренер: Дејан Нико
лић.

ГФК „СЛО БО ДА“: Вукашиновић,Цве
тић,Милекић(од90.Вујичић),Рашковић
(од 61. Старчевић), Михаиловић (од 46.
Ђукић),Шушњар,Глишовић,Голубовић,
Ристић, Петровић (од 76. Марјановић),
Миличић.Тренер:ЗоранКостић.
Судија:МиланИлић,помоћници:Божо

вић,Благојевић
Жутикартони:Спасеновић(Раднички),

Ђукић,Ристић(Слобода)
Многобројна публика која је у суботу

30. јула 2022. године испунила трибине
„Агропапукарене“уСремскојМитровици
посматрала је борбену, али неефикасну
утакмицу. Оба тима а нарочито играчи
у црвеним дресовима, остали су својим
навијачимадужнибољеконцентрацијеи
умећаузавршницинапада.Домаћаекипа
билајенештоагилнијаупрвомполувре
мену,удобројмеризахваљујућидобрим
продоримаикретањукапитенаВладими
раИлићаподеснојстрани.Првиозбиљ
нији, али недовољно прецизан шут ка
голуУжичанаупутио јесалевестранеу
37.минутуНиколаМилинковић.Неколико
минутакаснијеистииграчупутио јесна
жаншуталињеговисаиграчипослегужве
ушеснаестерцунисууспешнозахватили
лоптукојујенаконшутаглавомАлексан
драРакићаизбиоголманУжичана.После
паузенаполувременуобеекипезаиграле
су нештоодлучније али себорба углав
номводиланасрединитерена,узповре
мене прекиде. Већ у 55. минуту после
једног контранапада играч „Слободе“
ЂорђеШушњар пропушта идеалну при
лику главом после центаршута са леве
стране. Узвратио је „Раднички“ ударцем
упречкупослецентаршутаМилошаСпа
сеновића. Неколико тренутака касније
гостисуималисрећејерјеуследиоодли

чаншутМилинковићаизслободногудар
цасадвадесетакметара.Лоптајепосле
лошеинтервенцијеголманаЂорђаВука
шиновићапоновопогодилапречкугости
ју и пала испред линије гола. До краја
мечаобеекипенеуспешносуатаковале
ачињеницадајетренерУжичанаЗоран
Костићунадокнадивременавршиотак
тичку измену говори о томе да су гости
задовољнији освојеним бодом. Наредну
утакмицу митровачка екипа игра у Бео
градупротивекипе„Радничког“изНовог
Београда.
Уизјавипослеутакмицетренергости

ју изразио је задовољство оствареним
резултатом јер је његова екипа у утак
мицуушлабезшестстандарднихиграча
којисузараженикоронавирусом.
–Вероватно језбогзначајапрвеутак

мицеупрвенствуовајмечбиовишебор
бен него леп за гледање.Мислим да је
бодзаслужен јерсмоимии „Раднички“
ималисвојешансе,рекаојетренерЗоран
Костић.
ШефструкеМитровчанаДејанНиколић

кажедајеочекиваотешкупрвутакмичар
скуутакмицунарочитозбогчињеницеда
је „Раднички“ променио практично цео
такмичарскипогон.Сложиосесаколегом
Костићемдајеутакмицабилавишебор
бенанегоквалитетна.
– Имали смо своје шансе које нисмо

искористили а и „Слобода“ је у другом
полувремену могла да нас казни преко
Шушњара,такодамислимдајенерешен
резултат најреалнији. Остаје жал, игра
лисмокућиижелелисмопобедуалиће
свака наредна утакмица бити тешка јер
јелигаприличноизједначенаипресуди
ћемањидетаљи.Побеђиваћеекипекоје
будуправилемањегрешака,рекаојетре
нерНиколићиуказаонаевидентнунеси
гурност и неуиграност нападачке линије
„Радничког“собзиромдасушпициграчи
дошлипреседамданаипотребноим је
времезадостизањеформе,припремуи
уигравање. Д. М.

Један од мно го број них дуе ла на сре ди ни тере на

јаипосредникаслаомејловеиконтак
тираоразнефакултетеињихове тре
нере.Факултетикојисумиодговорили
тражилисубољирезултатод2,06,али
јанисамодустајао.Једанодфакулте
таузеојеуобзирмојумолбу.Тражили
су да урадим пријемни тест и оства
римрезултатод2,13метара.Тестсам
одлично урадио али они нису били у
могућностида„покрију“трошковеста
наринеихранекојинисумалииизно
се око 8000 долара годишње. Пошто
је био јануар 2019. године, мислио
самда јевећкасно јер јепрошаорок
запријаве.Умеђувременусепојавио
једануниверзитетспремандапотпише
уговор под условом да дођем наред
не,2020. годинеуавгустуи јасамто
прихватио, каже Славко Стевић који
јенаставиозанимљивупричуоновим
скакачким висинама које је достизао
током 2019. године, припремајући се
заодлазакнаУниверзитетЈугоисточне
Луизијане.
Умеђувремену,надржавномпрвен

ствузамлађесениореСлавкојенасту
пао у вишебоју не би ли се домогао
већевисинеибољегрезултатауско
ку у вис. После трчања на 100 мета
ра у спринту, скока у даљ и бацања
кугле уследила је пауза, након које је
савладана висина од 2,11. До норме
засигуранодлазакуАмерикуфалиоје
само1центиметар.Непланирано,али
са одличним резултатом Славко Сте
вићте годинепостао јепрвакдржаве
увишебоју.Месецдананаконтогана
КупуБеоградаскочиојеутомтренутку
„магичних“2,12метараизпрвогпоку
шаја испунивши норму за Европско
првенство.Истувисинупоновио јена
Балканијади.
– Оваквим резултатом Американци

субилипрезадовољниипозвалисуме
да дођем већ у јануару 2020. године,
јерсуималиодређенаслободнасред
ства. Чим сам дошао на универзитет,
насвомпрвомтакмичењускочиосам
2,10метарааубрзосамрезултатпове
ћао за још пет центиметара. Био сам
дворански првак конференције а наш
универзитетшампион,што је замене
била одлична ствар, каже митровач
китакмичаркојијеимаоиврлобитан
личниусловзаодлазакуАмерикуато
је наставак сарадње са првим трене
ромМирославомЕраком.
Због тога је и данашњи тренажни

процес резултат њиховог координи
раноградаипрограмаосмишљеногу
Митровици.Устручномштабу„Срема“
убеђени су да Славко у „пику“ своје
каријеретребадаскочибар2,30мета
ра.Већовегодине„нападао“јевисине
од преко 2,20метара а пошто је сва
ке од претходних година прогресивно
побољшаваорезултат,заочекиватије
дапрескоченалествицанареднегоди
небуде јошвећа.Ушаликонстатујмо
да је следећа година непарна а то је
по свему судећи време када Славко
убире највише трофеја. Он је иначе
спортиста у правом смислу те речи,
довољно посвећен дисциплинован и
одговоран, кажу у његовом стручном
штабу.

Дејан Мостра лић
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ИН ЂИ ЈА
Ре ми „Же ле зни ча ра“ и „Омла дин ца“

ФК „Же ле зни чар“ Ин ђи ја  ФК „Омла ди нац“ 
Но ви Ба нов ци 1:1 (0:0)

ФК „Железничар“: Благојевић, Суџум, Је
шић, Нишић, Дубајић, Каурин, Трбовић,
Осман,Милојевић,Бајић,Веселиновић.Игра
лисујош:Петковић,Бубало,Вучковић,Лукач,
Љубинковић,Соколовић,МрђаиЧековић.
ФК„Омладинац“:Ђокић,Радовановић,Би

очанин,Љубовић, Павловић, Ћалић, Коста
диноски, Мићић, Лежајић, Суботић и Ракић.
ИграојејошиМедић.
На помоћном терену крај Градског стади

она у Инђији у петак, 29. јула, одиграна је
пријатељска утакмица између домаћег ФК
„Железничар“ и „Омладинца“ из Нових Ба

новацапредоко100гледалаца.Токомпрвог
полувремена домаћин је имао иницијативу,
алисугостиизНовихБановацаималивише
приликапајепрвидеоигрезавршенбезго
лова,0:0.
Унаставкуутакмице,домаћисуискористи

липрвушансудадођудовођстваипрвогпо
готканаутакмици.ПродорБубалапострани
шаљеповратнуСоколовићу, којипрецизним
ударцем тресе мрежу „Омладинца“, 1:0. Го
сти су до изједначења дошли у 70. минуту
мечакадајеМићићшутираоса16метарау
небрањенидеоголаПетковића,1:1. М.Ђ.

ШАХ

Митров чан ке
на Олим пи ја ди

УЧенају (Индија) у току је
Шаховскаолимпијаданакојој
учествују екипе из 186 држа
ва света. У прва три кола
мушка и женска репрезен
тација Србије оствариле су
све три победе и налазе се
у самом врху табеле.Мушка
екипапобедила јеМалту4:0,
Киргистан 3,5:1,5 и Гвате
малу 2,5:1,5 а женска екипа
ШриЛанку4:0,Чиле3,5:1,5и
Филипине2,5:1,5.
УженскомтимуСрбијекога

чинечетирииграчицеиједна
резерва наступају чланице
Шаховског клуба „Сирмиум“
изСремскеМитровице: Тија
наБлагојевић,ЈованаЕрићи
МаринаГајчин.

СТО НИ ТЕНИС

Митро вач ки
вете ра ни бољи
од Бео гра ђа на

Традиционални стоноте
ниски меч најбољих ветера
на из Сремске Митровице
и Београда одигран је про
теклог викенда у Мачван
ској Митровици. Играчи СТК
„Срем  спин“ЖиванЈовано
вић и „Подриња“ из Мачван
ске Митровице Влада Чупић
укупним резултатом 3:2 били
субољиодСлађанаСврзића,
некадашњег играча „Црвене
звезде“ и Жељка Басарића
некадашњег играча земун
ске„Младости“.Игралосепо
системуДејвискупапетпар
тија.Одлучио је дубл који су
Митровчани добили резулта
том3:0.

Д. М.

СБК „РУ МА“

Ана ста си ја дру га у Евро пи
НаПрвенствуЕвропезајуниореуасо–

саватеурепрезентативциСрбијесуосвоји
ли златну, пет сребрнихи једнубронзану
медаљу. Међу освајачима сребрне меда
љејеиАнастасијаИконић,чланицаСава
тебоксклуба„Рума“,којајесреброосвоји
лаукатегоријидо60килограма.
Она је на путу до медаље победила

противнице из Хрватске и Ирске, али је
претрпела пораз од такмичарке изФран
цуске.
– Ово је још један велики успех наше

такмичарке, која је прошле године била
светскапрвакињаусаватеу,аовегодине
је првакиња Војводине и Србије, као и
другауЕвропикажеМиодаргРакић,тре
нерСБК„Рума“.
ПрвенствоЕвропејеодржаноод21.до

24.јулауВајцу,уАустрији. С. Џ.
Ана ста си ја и тре нер Ра кић

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ, ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ, ЛО КАЛ НИ ЕКО НОМ СКИ
РАЗ ВОЈ, ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

Пећинци,СлободанаБајића5
Наосновучлана10.Законаопроцениутицајанаживотнусредину

(“Сл.гласникРС”,бр.135/04и36/09)
објављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ

УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ
Наосновууредногзахтевакоји јеподнео

носилац„CON TI NEN TAL TO BAC CO“ д.о.о. 
Бе о градСта ри град, Кнез Ми хај ло ва 33 
спроведен је поступак процене утицаја на
животнусрединузапројекатИз град ња про
из вод но скла ди шно по слов ног објек та 
(пу ње ње и па ко ва ње ов се них ка ша, су па 
из ке си це, зр на ба де ма, ле шни ка и ора ха) 
налокацијиуШимановцимананакат.парц.
3183/2и3183/3К.О.Шимановци,натерито
рији општине Пећинци. У спроведеном по
ступку процене утицаја донето је решење
бр. 50162/2022III02 од 29.07.2022. године
којимјеутврђеноданијепотребнапроцена
утицајапредметногпројектанаживотнусре
динуиданосилацпројектаможеприступи
тиреализацијипројектаподусловомдасе
применемере које су дефинисане помену

тимрешењемнадлежногорганаииспоштују
свиусловеисагласностидругихнадлежних
органаиинституција,ускладусапосебним
законом.
Донето решење се заснива на анализи

захтеваносиоцапројектаиподатакаолока
цији, карактеристикама пројекта, као и на
основууредбеоутврђивањуЛистепројека
та за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину (“Сл.
гласникРС“,број114/08).
Противовогрешењазаинтересована јав

ност може изјавити жалбу Покрајинском
Секретаријату за урбанизам и заштиту
животнесрединеуНовомСаду,непосредно
илипутемовогорганаурокуод15данаод
данаобјављивањаовогобавештења.
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Дај сад ма ло фуд ба ла
Нешто се одужило ово лето. Попи

здешељудиоднесноснихврућина,
Луцифера,метеоупозорењараз

личитихбоја,апеладасередовнохидри
рамоиносимошешире.
Аспортанизалека.Онинајвећиенту

зијастимоглисудапратепочетакквали
фикација заевропскафудбалска такми
чења.Алиштоби,заимебога,акоиоле
држишдосебе,гледаотупатњу?
Ваљдајенајгорезанама.Садаследи

онајлепшидеолета,каданашиклубови
играјузавршницуквалификацијаипоку
шавајудасеумувајуунекиодеврокупо
ва.
Уметодабудејакостреснозагледати.

ОбичноПартизаниЗвездакренукилаво,
тромо,вукусеногепотерену, тешкеод
тек завршених припрема. Овога пута је
другачијаситуација.Домаћепрвенствоје
увеликоутоку,иочекујеседанашадва
највећа клуба много спремније уђу у
европсканадметања.
Звезда је, рекло би се, почела ову

сезонумногоозбиљнијеодсвојихкомши
јаизХумске.Појачаласелепо,вратила
некеиграчепослеизлетауиностранству
и чини се да јача него прошле године.
Једино што нема десног бека. Већ 10
година.Алитонијевест.
У сваком случају, биће занимљиво

видетикакоћеекипаДејанаСтанковића
изгледатинатерену.Нападзасадафунк
ционишеодлично,алипроблемаћебити
у задњој линији.Вратио сеМаксимовић
изИталије,амноги јошувекнемогуда
муопростенеобјашњивекиксевеупрвом
мандатуудресуЦрвенеЗвезде.Абило
их је. Још ако томе придодамо реалну

опасностодтогаданадесномбекугле
дамоГобељу,којисапогледомнеунака
жениммишљусрљаупогибељнестарто
ве–пиздаријаунајави.МалогЕракови
ћа, талентованогштопераипотенцијал

ногрепрезентативца,гледаћедаудајудо
крајалетаиузмулову.
Партизан је катастрофално почео

домаћепрвенствоивећсусеопростили
од титуле. Нешто дебело не штима у
табору црно – белих већ годинама уна

зад, аЕвропа ће имбити јединашанса
да поправе утисак и евентуално згрну
некукинту.Есад,гдећетајновацотићи,
то јевећдругипарчарапа.Они,чијису
џепови већ добрано напуњени, одбијају
даприхватеодговорностзалошерезул
тате.Тренерисутикојиуглавномнајебу,
аИлијуСтолицуунекоммоментусигур
ночекаистасудбинакаоињеговепрет
ходнике.
Ипак, пре неколико дана, пала је и

прважртваизредовауправеклуба.Иви
цаИлијев, спортскидиректор,поднео је
оставкуиз,какокаже,личнихразлога.Из
професионалних разлога му вероватно
небипалонапаметдаоде.
Нажалост,највишећеостатиупамћен

каоактеркраткогвидео–клипасанеког
одбеоградскихсплавова,гдејеснимљен
како, по узору на свог старијег колегу
Вучелића,жвалинекитомпусииграмах
нито као да је, боже ме опрости, узео
некудрогицунанос.Егзотичналобања.

Наредногвикендапочињедасепика
фудбал и у Енглеској, Немачкој и
Француској. Енглеска Премијер

лига,наравно,привлачинајвишепажње.
Идоксеудругимјачимлигамауглавном
знакокосиаководуноси,лудиЕнглези
су направили такмичење у којем је све
могуће. Добро, зна се да су Сити и
Ливерпулекипеодкојихсенајвишеоче
кује, али не треба занемарити и остале
конкуренте који се силно појачавају и
трошеогромнепаре.Отрадицији,стати
стици,медијскојпокривеностииосталим
пратећим садржајима Премијер лиге не
требанитрошитиречи.ЈебоЛуцифера,
дајсадмалофудбала.

РК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“

При пре ме пред се зо ну на Зла та ру
ПрипремеуЖенскомрукометномклу

бу „Железничар“ почеле су 21. јула, а
самонеколикоданакасније,шампионке
из Инђије су отпутовале са стручним
штабомнаЗлатаркакобинаставилеса
базичнимприпремама.Предполазакна
планину, обављено је тестирање на
теренупоредспортскехале,адоодла
скаинеколико тренинга. Пореддобро
познатих лица, виђена су и два нова,
Наташа Ловрић и Уна Обреновић, које
сусешампионкамаизИнђијепридружи
ле непосредно пред почетак припрема.
КакојеистакаоВладаШимичић,тренер
ЖРК „Железничар“,  иако је пристигло
неколиконовихиграчица,стручништаб
јеодлучиодасаставизпрошлесезоне
будеокосницаклуба.
– Припреме на Златару одвијају се

онакокакосмоипланирали.Условису
добри, тренирамо двапут дневно у
спортској хали уНовој Вароши истиче
Шимичић.
Он је додао да су рукометашице

спремнеиорнезарад:
–ПоследњадваданаборавканаЗла

таруискористићемозаодигравањедве
контролне утакмице са екипом ЖРК
„Пријепоље“, која је прошле године
игралауСуперБлиги.Надамседаће
насздраљепослужитиидаћемоуспе
шноокончатиприпреме,казаојеШими
чић.
Након повратка у Инђију, 3. августа,

следи одигравање осталих контролних
утакмица.Инђијскерукометашицеће12.
августа одмерити снаге са „Кикиндом“,
13. августа са новосадском „Војводи

ном“, а 20. августа путују у Подгорицу
где ће са ЖРК „Будућност“, бившим
прваком Европе, одиграти пријатељски
сусрет.
– УПодгорици ће бити одигране две

утакмице, једнућеигратипрваадругу,
друганашаекипа.Поредових,25.и26.
августаодиграћемо иутакмицесадве
мађарскеекипе,„Кишварда“и„Орошха
зом“ рекао је ВладаШимичић, тренер
ЖРК „Железничар“ Инђија и додао да
већ3.септембрапочињеСуперкуп.
Рукометашице „Железничара“, као

шампионкеСрбије,играјуиквалифика
ције за Лигу Европе. Први противник
бићеимхрватскаекипа„Далматинке“из
Плоча.Прваутакмицаиграсе8/9.окто
брауПлочама,ареваншуИнђији15/16.
октобра. М. Ђ.

Зве зда је, ре кло би се, 
по че ла ову се зо ну 

мно го озбиљ ни је од 
сво јих ком ши ја из 

Хум ске. По ја ча ла се 
ле по, вра ти ла не ке 

игра че по сле из ле та у 
ино стран ству и чи ни 
се да ја ча не го про
шле го ди не. Је ди но 

што не ма де сног бе ка. 
Већ 10 го ди на. Али то 

ни је вест
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ОВАН: Сусретсајед
ном особом више
подсећанаигруемо
тивног прикривања и

тестирања него на искрену раз
мену осећања. Избегавајте так
мичарске ситуације, посебно
када не располажете провере
ниминформацијама.Обрадова
ће вас поступак неких блиских
пријатеља.Посветитесеведрим
садржајимаиопуститесе. 

БИК: Вољена особа
игноришевашеидеје
и покушава да вас
наведе на своје пла

нове.Неможетедаседоговори
те о основним стварима. На
пословномпланунеуспеватеда
предвидите нечији одговор на
задату темуилидауспоставите
добар однос у комуникацији са
сарадницима.Пријаћевамвита
минскаисхранаивећаколичина
течности.

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема
потребе да гајите
велике илузије или
емотивнаочекивања,

пред особом коју не познајете
довољно. Лако се заносите.
Будите дискретни. Побољшајте
своју психофизичку кондицију.
Своје мале слабости покажите
самопредпородицомиблиском
особом.

РАК: Сусрет са јед
ном особом за вас
представља велико
задовољство и ужи

так.Нажалост тај врхунацбрзо
пролази.Пословнипроблемиса
којима се тренутно суочавате
захтевајудодатнинапоридобру
концентрацију.Боље једасене
заносите неким необичним иде
јама, већ да сачувате свој
пословни или друштвени углед.
Важноједасачуватеприсебност
духаисамоконтролу.

ЛАВ:Налазитесена
велики корак испред
других,јерумететач
но да предвидите

нечијуреакцијуупословнимпре
говорима. Постављате сувише
строгекритеријумепредвољену
особу,аливашподстицајделује
благовремено на више начина.
Емотивниизазови представљају
добруприликудасепрофилтри
разаједничкиоднос.

ДЕ ВИ ЦА: Неко од
сарадника нема
довољно интересо
вања да испоштује

заједнички пословни договор,
што неминовно условљава
одређени губитак. Делујете
забринуто због нових информа
ција и промена које наговешта
вају ваши сарадници. Упорно
покушаватедаунајкраћемроку
решите неке велике проблеме.
Немаразлогадасејогунитеида
приговаратесвомпартнерузбог
некихситница.

ВА ГА: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад

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

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

те да пренесете стваралачки
импулс на своју околину. Нема
потребе да се упуштате у неке
новчане ризике или да се заду
жујете. Пажљивије ослушкујте
поруке које добијате од блиских
особа. Боље је да покажете
вишескромноступонашању.

СТРЕ ЛАЦ: Све кори
сне информације
могудавамолакшају
успешно решавање

неких пословних питања које
имате.Немаразлогадаодбацу
јете неке идеје само зато што
вам затошто вам звуче сувише
апстрактно.Аковам јесталода
промените или побољшате свој
однос са вољеномособомонда
покажите више разумевања за
критеријуме које користи друга
страна.

ЈА РАЦ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и

поуздане критеријуме али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Пролази
текрозфазуосцилација,склони
стечестимпроменамаупонаша
њу или расположењу. Повреме
но вам је тешко да правилно
ускладите свој љубавни ритам
саблискомособом.

ВО ДО ЛИ ЈА:Делујете
веома опрезно и не
желите превише да
ризикујете у послов

нимпреговорима.Ипакмораћете
да се суочите саизазовима који
нисуповашојвољи.Прижељкује
тевишеразумевањаинежности
уљубавномодносу.Партнерима
некенеобичнеидејетакодасво
јимпонашањемувамаподстиче
осећајемотивненесигурности.

РИ БЕ:Потребноједа
се растеретите од
додатних обавеза,
али немате довољно

енергије да се ангажујете на
више страна истовремено.
Желели бисте да успоставите
бољу контролу над новим дога
ђајима у љубавном животу,
међутим ништа значајно не
можетедаучинитебезпретход
ног договора са својим партне
ром.

VREMEPLOV
3. ав густ

1778. У Милану је отворена
оперска кућа Скала, дело
архитекте Ђузепеа Пјермари
нија.
1858. Енглески истраживач
ЏонСпикоткриојејезероВик
торија,извориштерекеНил.

4. ав густ
1995.Хрватскавојска,уопера
цији“Олуја”,ушлауРепублику
Српску Крајину, зону под
заштитом Уједињених нација.
Око 250.000 Срба напустило
домовеикренулопремаБосни
иЈугославији,унајвећемизбе
гличком таласу у Европи од
Другогсветскограта.

5. ав густ
1716. Аустријски принц Еуген
Савојскисаармијомод40.000
војникаубицикодПетровара
дина нанео тежак пораз тур
ској војсци од 150.000 људи
под командом Дарнада Али
паше. У бици погинуло око
30.000турскихвојника.Годину
дана касније Еуген Савојски
освојиоБеоград, који јеостао
под аустријском влашћу до
1739.

6. ав густ
1926. Америчка пливачица
ГертрудаЕдерлепосталапрва
жена која је препливала
Ламанш. Пивање трајало 14
часова.
1945. Американци у Другом
светском рату бацили прву
атомску бомбу на јапански
градХирошиму.Градразорен,
а 13 квадратних километара
претворено у пустош. Погину
ло око 117.000 људи, а од
последица бачене бомбе још
217.137.

7. ав густ
1858.КраљицаВикторијајеза
престоницу британског доми
нионаКанадеодабралаОтаву.
1876. Рођена је холандска
играчица Маргарета Гертруда
Зеле, позната каоМатаХари.
Под сумњом да је немачки
шпијун, Французи су је стре
љали у октобру 1917. Име
МатаХари,којезначи“јутарње
око”,узелаједокјеживелана
ЈавипреПрвогсветскограта.

8. ав густ
1217. Крунисан први српски
краљ Стефан Немањић,
познатији као Стефан Прво
венчани. Круну, коју је добио
од папе Хонорија III (1216
1227),уСрбијусудонелипап
скиизасланици.

9. ав густ
1945.Америчкеваздушнесна
гебацилесунаЈапанидругу
атомску бомбу. Тада је тешко
разоренНагасаки,трговачкаи
ратналукаЈапана,саокопола
милионастановника.Бомбаје
експлодирала на 600 метара
изнад града и била је нешто
снажнија од оне бачене на
Хирошиму.

HOROSKOP

Сре да, 3. ав густ (21. јул)   
СветипророкЈезекиљ

Че твр так, 4. ав густ (22. јул)   
СветаМаријаМагдалена–Бла
гаМарија

Пе так, 5. ав густ (23. јул)   
Свети мученици Трофим, тео
филидругисњима

Су бо та, 6. ав густ (24. јул)   
Св.муч. Христина; Преп. Поли
карпПечерски;Св.муч.Преби
ловачкииДоњохерцеговачки

Не де ља, 7. ав густ (25. јул)   
УспенијеСветеАне,мајкеПре
светеБогородице
По не де љак, 8. ав густ (26. јул)   
Света преподобномученица
Параскева Петка; Свети Сава
Трећи,Арх.српски

Уто рак, 9. ав густ (27. јул)   
Свети великомученикПантале
имон:Св.КлиментОхридски

Crkveni
kalendar

Уштип ци
са сла ни ном

Са стој ци:Тиквице1кг,3јајета,
сланина100г,црнилук2главице,
брашно150 г, со по укусу, бибер
поукусу,уљепопотреби.

При пре ма:Тиквицеољуштите,
очистите од семенки, нарендајте
накрупноренде,посолитеиоста
витедапустеводу.Сланинуилук
ситноисецкајте,паихпропржите
утигањудоксланинанепоруме
ни,алукнеомекша.Тиквицеоце
дите од вишка воде, додајте им
луки сланину, со, јајаибрашно,
те добро промешајте. Кашиком
вадите уштипке и пржите их у
врелом уљу неколико минута са
обестране.

• Ни је ва жно би ти у цве
ту мла до сти. Ва жно је 
има ти го ди не у цва ту ...
• По не кад по гле даш у 
очи пса и по ми слиш – 
чо век! А он да по гле даш 
у очи чо ве ка и ви диш 
„џу ке ла“!
• Кад ти је нај те же за пе
вај! Не ка и дру ги па те!
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ЛИЧНИ СТАВ

Суживот
Разликујемо се дефинитивно. Неко

однасимавише,другимање,привр
жени смо различитим схватањима
живота, другачије вреднујемо ствари
које нас окружују, различитих смо
склоности,нарави,приступа,темпера
мената...
Стеклосемноштвонеуједначености

наместиманашегзаједничкогбитиса
ња.
Некобитакавсплетпосматраокао

лонац,којисамоштонепрокључа.
Иникакосенебимоглорећида је

далекоодистине.
Сударразличитостиготовоувекпро

изведеконфликтилинајблажеречено,
нарастајућу жељу да се у конфликт
уђе. Почне од мањих локалних кон
фликата, а онда се шири даље на
регионални, државни, међудржавни,
континенталнииглобалниниво.
У свим планетарним сукобима као

коренлежалојепојединачнонезадо
вољство опет проистекло из наших
међусобних многоструких разлика и
осећајанеправдеиускраћености.
Каовиновницинестабилностимогли

бисеименоватиразни.
Рецимо, заговорници једнакости и

равнихчасти,продавачиилузијаиуто
пија.Многибиуперилипрстомуњих.
Другибиокривилинеумереностили

незајажљивост, безосећајност за пра
вумеруинездраветежњеимегалома
нију.
Можемовидетинашаразличитагле

дишта и око узрочника тренутних и

историјскихтурбуленција.
Све би сигурно било далеко мање

погубно захваљујући нашој проми
шљеностиивећојтолеранцији.
Било би другачије ако бисмо одба

цилизаблуде.
Присвајам право да уз сав опрез

дајемставовеопланетарнимпитањи
маихроничнимпроблемимачовечан
ства, задржавајући свест о могућој
недовољној упућености, али уверен
да чисти наум може много тога да
оправда.
Елем, искуства кроз доба и епохе

поучила су нас  да хармонију  међу
људима нијемогуће досегнути.Поку
шавало се и „пером и бичом“ и опет
ништа. Неминовно је да се превагне
на ову или ону страну.Породица као
ћелија што ће рећи и најмања дру
штвенацелина вапи за хармонијоми
идилом, којасеитунамикротерену
једва некако може реализовати уз
доста труда и злопаћења. Како моћи
ондапуновећибројкојичинестанов
нициједнедржавеиширесвестипод
исту раван. Не мо гу ће. Значи, мрка
капа, не заносимо се. Сачуваће се
драгоценивремеиенергија.
Дакле,раздвајанаспунотога.Спаја

нас пак средина у којој живимо због
чега смо свакодневно упућени једни
надруге.Уверењасамданасспајаи
жељада спокојноибезбрижноживи
моирадимо.
Припаданамизбор, сујетаи хисте

ријаједнихпремадругимаилипомир

љивостипосвећеностсвојимциљеви
ма.
Морали бисмо бити одговорнији,

носимо сви такво бреме на плећима.
Дужнисмообезбедитимириблагоста
ње.
На брвну смо, или ћемо адекватно

пролазитиједнипореддругихифунк
ционисатиупркоспостојећимраздори
маилићемодозволитиданаспрепла
ве острашћености и заједљивости и
такосестровалитиупровалију.
Промислимотрезвеноисачуваћемо

сеисачуваћемозаједницуитеритори
јуукојојживимоинакојојживимо.
Напослетку,свакоимасвојуприлику

иобавезанједаурадисведајеиско
ристи, после тога немаместа за кри
вљење других људи и вечито непо
вољнихоколностиинеједнакеинтер
персоналнеконстелације.
Верујмодаместазасвеимаакада

вера буде пољуљана ипак и онда
задржимотрезвеностколикогодтешко
било.Бољејетако.
Амерички и совјетски политичари

свесни саме по себи сукобљености
својих политичких идеологија и разу
мејући неопходност заједничког
опстанка осмисли су и спроводили
доктрине „детант“, „коегзистенција“
што можемо превести и као суживот
супротности који су одсликавали
интенцију избегавања даљих ширих
потреса.
Нећемомисадабитимањепаметни

негоонионда. Стефан Јовић

МАР ТИ НАЧ КА „ДЕЧ ЈА БЕ ЋА РИ ЈА ДА“

„Алај` смо се са ста ли бе ћа ри...“
У домаћинству породице Стојнић у

Мартинцимајеунедељу,31.јулаодржа
на„Дечјабећаријада“.То јеманифеста
ција у којој су учествовала деца пред
школскогузраста, која сусенајпретак
мичила у спортским дисциплинама на
локалном фудбалском игралишту „Бо
рац“, а онда су учествовали у кувању
бећар –паприкаша. За ову прилику су
малишаниимали задатакда осмислеи
песмице, такозване „бећарце“ које су
рецитовали,алиивештоотпевали.
– Прва „Бећаријада“ је одржана про

шлегодине,кадасмопривеликрајупро
јекат„Одсеменкедоплода“,усарадњи
сапородицомСтојнић,којаимапласте
нике и производи поврће. Ове године
смо позвали у госте предшколце из
Кузмина,Босута,СремскеРачеиШаши
наца. Циљ манифестације је дружење,
развијањеспортскогитакмичарскогдуха
кодмалишана,реклајеСлавицаЈовано
вић,васпитачицаПредшколскеустанове
„Пчелица“,објекатуМартинцима.
Учешће је узело 75 малишана, а са

њима су дошле васпитачице и родите
љи.МартаСтојнић,домаћица,обраћају
ћи се присутнима прочитала је стихове
дечјихбећараца.
– Добро дошли, драги гости, овде се

кува,аигости.Бећарацседанасспре
ма,тојездраво,јерјеизСрема.Похра
нинасзнајусви, јерволимојестими.И

доксебећарацспрема,свеухватинека
трема.Самезомонсеслаже,тоидок
тортакокаже.Небрините,драги гости,
бићесвегадасе гости.Бећарацсе код
наскуваоддавнина,анајслађијекадга
спремадечурлија,изрецитовалаједома
ћица.

А. Плав шић

Деч ја „Бе ћа ри ја да“


