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НЕДИМОВИЋ ОСТАЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК:
Као три Палме на отоку среће
1. СЈАЈНА ЗВЕЗДА НА НАПРЕДЊАЧКОМ НЕБУ: Да ли је коначно 
разрешена енигма Недимовић

2. ШТА ОЧЕКУЈУ РАДИКАЛИ АКО УЂУ У НОВУ ВЛАСТ: Не желе да 
испадну будале као 2008. године

3. ВЛАСТ ЈЕ ВЛАСТ, А ЧАСТ ЈЕ НЕШТО ДРУГО: Сваки паметан владар 
има своју дворску луду  

Да ли је изјава градоначелника Сремске Митровице 
Бранислава Недимовића објављена у једном 
београдском дневном листу, развејала и последња 
нагађања везана за Вучићевог „младог лава“ и његово 
место у кадровској слагалици након овогодишњих 
републичких, покрајинских и локалних избора у 
Србији? Дакако, реч је о новој страначкој звезди на 
напредњачком небу, чијом судбином медији спекулишу 
још пре него што су избори званично и расписани, а 
која захваљујући интересовању медија и даље трепери. 
Од човека „типованог“ за председника војвођанске 
владе, па затим министра у новој Вучићевој влади, 
Недимовић се изгледа ипак сложио са чињеницом да 
му је Сремска Митровица најсигурнији део власти, па 
његове последње изјаве све више иду у том правцу. Све 
је више сигуран да ће каријеру наставити на функцији 
митровачког градоначелника; ово би му био трећи 
мандат на тој функцији. 

Оне који су заинтересовани за његову каријеру, 
свакако занима зашто, ако је већ сигуран на којој ће 
функцији бити, још увек не заказује конститутивну 
седницу Скупштине града (као друге сремске средине), 
али то може само да значи да Недимовић очекује 
да види да ли му је и коју партијску функцију у врху 
странке наменио председник СНС Александар Вучић. 
Што не мора да буде у колизији са његовим останком 
на челу Сремске Митровице. Како год, Недимовићево 
често појављивање у медијима, који радо у њему виде 
„Пајтића уместо Пајтића“, министра за ово или оно, 
претворило је првог напредњака Сремске Митровице у 
својеврсну енигму, односно „загонетну личност“ погодну 
за политичко поткусуривање. Тако је писцу ових редова, 
после текста који је недавно објављен у митровачким М 
новинама, који се бави тиме ко ће обављати функцију 
војвођанског премијера, упућено добронамерно 
упозорење и објашњење да би у Војводини могло 
доћи до проблема унутар СНС ако премијер не би био 
дугогодишњи Вучићев сарадник Игор Мировић, који 
слови за најизвесније решење за ову функцију.

Они који немају других аргумената против митровачког 

градоначелника у унутарстраначким надгорњавањима, 
умеју да кажу како неки Недимовићу замерају што је 
дуго година био члан ДСС. Што је глупо, јер чланови 
СНС који су данас на страначким функцијама тешко 
да нису били макар у радикалима, без обзира из које 
странке дошли. Уосталом зашто би се Недимовићу 
замерало што је био члан ДСС, ако му нико не замера 
добру сарадњу са ДС-ом, чак и у време док је члан 
СНС? Што се може објаснити тиме да је ДС до сада 
била у покрајинској власти. Добра сарадња Недимовића 
и Пајтића показала се корисном за Сремску Митровицу 
у једном моменту, а како ће ствари тећи убудуће бумо 
видли.

Како ће тећи сарадња између митровачких 
напредњака и митровачких демократа убудуће, 
видећемо када се конституише седница Скупштине 
града и поделе функције. Нарочито ће бити јасно, 
када се буде видело колико уплива у градски буџет 
имају појединци из Пајтићеве странке. Ако је до сада 
постојала извесна СНС-ДС колаборација која је по 
Недимовића могла бити политички корисна, сада када 
напредњаци имају натполовичну већину, могла би бити 
штетна. Како по Недимовића, тако и по напредњаке. 

У сваком случају, Недимовића по свему судећи чека 
трећи мандат. Још мало па ће бити као онај Палма из 
Јагодине.

Да ли ће сремскомитровачки радикали бити део 
владајуће коалиције? Звучи и логично и нелогично у 
исто време, а они који тврде да се воде разговори на 
релацији одборничке групе СРС и повереника СНС за 
Сремску Митровицу Бранислава Недимовића имају 
своје аргументе за ту тврдњу. Без обзира на чињеницу 
да напредњаци са 35 одборника (од укупно 61) могу 
сами да формирају скупштинску већину, свако ко 
жели да има мир у кући покушао би да са радикалима 
направи некакав споразум. Јер, судећи по ономе што 
је у интервјуу  М новинама рекао шеф митровачких 
радикала Радивој Добрњац, седнице Скупштине града 
неће више трајати колико школски велики одмор.
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ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД

Другим речима, радикали се спремају да отворе разна 
питања по питању трошења буџета, што значи да 
Александар Продановић и његови више неће бити једина 
(нејака) опозиција у градском парламенту, као до сада.

Наравно, није пријатно слушати сталне критике 
опозиције, па можда радикалима буде и понуђен комадић 
власти. То наравно не би било бог зна шта, с обзиром да 
СРС има свега четири одборника, али има ту нешто много 
важније од директорске функције. Да неће бити изиграни 
као 2008. године, када је Ненад Лемајић „преписао“ 
Коштуничин рецепт (којим је намагарчио Тому Николића и 
тада његове радикале), како би имао уцењивачки 
капацитет против наивног Продановића. Радикали су 
добили место председника Скупштине и обећано им је још 
толико. Чим је Продановић устукнуо и пристао на 
Лемајићеве уцене, радикали су пуштени низ воду, исто као 
што ће низ ту воду бити пуштен и Продановић само 
четири године касније. Наравно, данашњи радикали се 
плаше да их не задеси иста судбина као њихову 
дојучерашњу браћу, која је сада добрим делом у 
напредњацима.

Политика је чудесна работа, у којој нема сигурних 
гаранција, па радикали и не очекују „часну реч“, већ желе 
да се другачије обезбеде ако уђу у власт. Посебно желе 
да знају какви су стварни односи између градоначелника 
Бранислава Недимовића и „жутог“ Ненада Лемајића, с 
обзиром да им је позната сплеткарошка улога овог другог 
у политичком животу Сремске Митровице. Они знају да 
њихово ћутање кошта и имају предлог како да обезбеде 
себе ако пристану на ову нагодбу, који за сада не 
откривају. Да ли ће СНС пристати на ову нагодбу или ће 
дужина „монолога“ опозиције добити већу минутажу на 
градској скупштини, напредњаци и радикали одлучиће 
сами.

    

Прошле среде на сцени митровачког Позоришта 
Добрица Милутиновић имали смо прилику да гледамо Ноћ 
Богова, Мире Гаврана, у изванредној глумачкој игри 
Војина Ћетковића, Небојше Илића и Дејана Луткића. 
Драма Ноћ Богова је написана 1986. године и до сада је 
имала много извођења широм света. И сигурно ће их 
имати још у будућности. Овај комад ставља своје јунаке 
на муке којима су људи изложени од кад живе у 
заједницама. Човек који је разапет између жеље да уради 
оно што осећа да је праведно и начина како мора да живи 
у свету и односи се према моћнијима од себе. Како 
моћнији од нас никад нису сигурни у нашу љубав и да ли 
је она само из интереса или је искрена. И да ли су 
најмоћнији и даље уопште људи као ми остали? 

Иако обрађује време Луја Четрнаестог, питања која овај 
комад поставља пред нас пружа различите одговоре, али 
и бројне паралеле са данашњим временом. Јер свака 
власт је иста и неке ствари се никад не мењају. Као и 
истина да паметни владари не скраћују за главу Дворску 
Луду, јер не желе да чују критике на свој рачун. Паметни 
владари, ма какви били аутократи, Дворску Луду користе 
да из њеног спрдања чују глас народа. Јер је лакше 
манипулисати рајом, ако је боље упознаш.

Само неинтелигентни провинцијски „политичари“ и 
манипулатори попут митровачког „владара из сенке“ 
Ненада Лемајића могу да владају тако што желе да 
ућуткају све друге. И донекле у томе успевају, јер је руља 
којом „владају“ још неинтелигентнија. Зато живимо у 
каљузи, без поноса и људскости, толико да не можемо да 
дишемо од смрада. 

3.
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КОН СТИ ТУ ТИВ НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ШИД: На пред ња ци са ми
фор ми ра ли власт

Пре драг Ву ко вић но ви
пред сед ник Оп шти не Шид

За пред сед ни ка
Оп шти не Шид

име но ван је
по ве ре ник Срп ске 
на пред не стран ке

у Ши ду Пре драг
Ву ко вић, док је
ње гов за ме ник

Зо ран Се ме но вић,
та ко ђе из СНС-а.

Но ви пред сед ник
Скуп шти не оп шти не

Шид је Ве ли мир
Ра ни са вље вић (СНС),

а ње гов за ме ник
је Ни ко ла Ви дић

из ПУПС-а Но ви пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић

Кон сти ту тив на сед ни ца СО Шид
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На кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп
шти не оп шти не Шид, ко ја је одр
жа на у по не де љак, 16. ма ја, иза

бра но је но во оп штин ско ру ко вод ство, 
по твр ђе ни су ман да ти од бор ни ка и 
иза бра ни но ви чла но ви Оп штин ског 
ве ћа. 

За пред сед ни ка Оп шти не Шид име
но ван је по ве ре ник Срп ске на пред не 
стран ке у Ши ду Пре драг Ву ко вић, док 
је ње гов за ме ник Зо ран Се ме но вић, 
та ко ђе из СНС. Но ви пред сед ник Скуп
шти не оп шти не Шид је Ве ли мир Ра ни
са вље вић (СНС).

На са мом по чет ку сед ни це раз мо
трен је из ве штај Оп штин ске из бор не 
ко ми си је о укуп ним ре зул та ти ма из бо
ра за од бор ни ке СО Шид, ко ји је под

не ла пред сед ни ца Ко ми си је Ми ли ца 
Ра ке тић. За чла но ве Ве ри фи ка ци о ног 
од бо ра, ко ји су до не ли ре ше ња за 
по твр ђи ва ње ман да та од бор ни ка име
но ва ни су Бо јан Би бић, Сне жа на Јеф
тић и Зо ри ца Му со вић.  

Под се ти мо, на ло кал ним из бо ри ма 

убе дљи ву по бе ду од не ла је ли ста 
„Алек сан дар Ву чић  Ср би ја по бе ђу је“. 
Они су осво ји ли 23 од укуп но 39 од бор
нич ких ман да та у ло кал ном пар ла мен
ту. Дру го ме сто осво ји ла је ли ста „Вре
ме је за при стој не љу де“ (Де мо крат ска 
стран ка, Ли га со ци јал де мо кра та Вој во
ди не, Со ци јал де мо крат ска стран ка, 
Зе ле на еко ло шка пар ти ја  Зе ле ни), 
ко ја је до би ла 13,54 од сто гла со ва или 
шест ман да та. Срп ска ра ди кал на 
стран ка је осво ји ла 12,8 од сто гла со ва 
или пет ман да та, за тим сле ди ко а ли
ци ја Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је – 
Је дин стве на Ср би је, ко ја је до би ла 
по др шку од 10,37 од сто гла со ва би ра
ча тј. пет ман да та. 

Но ви пред сед ник Оп шти не Шид 
Пре драг Ву ко вић је при ли ком име но
ва ња на го ве стио да ће Срп ска на пред
на стран ка, за са да, са ма фор ми ра ти 
власт у шид ској оп шти ни.

 За хва љу јем се Срп ској на пред ној 
стран ци, Оп штин ском од бо ру СНСа, 
пре ми је ру Алек сан дру Ву чи ћу, ко ји нас 
је до вео на овај пут ко ји смо сле ди ли. 

За ме ник пред сед ни ка шид ске
оп шти не Зо ран Се ме но вић

Но во и за бра ни пред сед ник Скуп шти не 
оп шти не Шид Ве ли мир Ра ни са вље вић

За ме ник пред сед ни ка
СО Шид Ни ко ла Ви дић

На ло кал ним из бо ри ма у Ши ду убе дљи ву по бе ду од не ла је ли ста „Алек-
сан дар Ву чић - Ср би ја по бе ђу је“ са осво је них 23 од укуп но 39 од бор нич-
ких ман да та у ло кал ном пар ла мен ту. Дру го ме сто осво ји ла је ли ста „Вре-
ме је за при стој не љу де“ ко ју чи не ДС, ЛСВ, СДС и ЗЕП, ко јој је при па ло 
шест ман да та. СРС и ко а ли ци ја СПС – ЈС има ју по пет од бор нич ких ме ста 
у СО Шид

На кон за вр шет ка кон сти ту тив не сед
ни це СО Шид, за го вор ни цу је иза шао 
од бор ник Срп ске на пред не стран ке 
Ву ја дин Ва сић, ко ји је том при ли ком 
оба ве стио од бор ни ке да да је нео по зи ву 

остав ку на ме сто од бор ни ка. Уме сто 
вр ше ња вла сти у ло кал ном пар ла мен ту, 
ка ко је из ја вио, на ста ви ће да ра ди у 
Оп штин ској упра ви, где је и до са да 
ра дио.

Ву ја дин Ва сић оста је
у Оп штин ској упра ви  

Избор новог руководства
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Ве ћи део кон сти ту и са ња 
ло кал не вла сти у Ру ми, 
по сле из бо ра одр жа них 

24. апри ла, оба ви ће се на кон
сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не 
оп шти не Ру ма ко ја би тре ба ло 
да се одр жи 3. ју на. 

Та да би тре ба ло да се по твр
де ман да ти но вих од бор ни ка, 
али и иза бе ре пред сед ник и за
ме ник пред сед ни ка Скуп шти не 
оп шти не Ру ма, по ста ви се кре
тар СО Ру ма, али и оба ви из бор 
из вр шних ор га на Оп шти не.

Сва ка ко да ће се у но вом са
зи ву на ћи и до ста од бор ни ка из 
прет ход них са зи ва, али и не ки 
но ви бу ду ћи да је СНС до би ла 
знат но ви ше ман да та не го ра
ни је, а ту су и не ке стран ке и 
по кре ти ко јих ра ни је ни је би ло.

А ево и да се под се ти мо ка
ко су на из бо ри ма за ло кал ни 
пар ла мент гла са ли Ру мља ни и 
ка кав је са став но во кон сти ту и
са не СО Ру ма.

На осно ву из бор ног ма те ри
ја ла при мље ног од би рач ких 
од бо ра Из бор на ко ми си ја Оп
шти не Ру ма је утвр ди ла да је 
од 47.293 ли ца са пра вом гла
са на из бо ри ма гла са ло 27.103 
би ра ча, што из но си 57,31 од сто 
од бро ја ус пи са них у би рач ки 
спи сак.

На осно ву ко нач них ре зул
та та и осво је них од бор нич ких 
ме ста, ли ста АЛЕК САН ДАР 
ВУ ЧИЋ  СР БИ ЈА ПО БЕ ЂУ ЈЕ 
осво ји ла је 13.906 гла со ва и 
до би ла 26 од бор нич ких ме ста, 
ли ста ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – „Со
ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би

је (СПС), Је дин стве на Ср би ја 
(ЈС)  Дра ган Мар ко вић Пал ма“ 
до би ла је 2.594 гла со ва и пет 
од бор нич ких ме ста у ло кал ном 
пар ла мен ту, ли ста РУ МА МО
ЖЕ БО ЉЕ  Не над Бо ро вић 
2.550 гла со ва и че ти ри од бор
нич ка ме ста, ли ста „Срп ска Ра
ди кал на Стран ка Др Во ји слав 
Ше шељ“ осво ји ла је 2.102 гла
са и та ко ђе, че ти ри од бор нич ка 
ме ста. Ли ста ДО СТА ЈЕ БИ ЛО 
 СА ША РА ДУ ЛО ВИЋ до би ла 
је два од бор нич ка ме ста и као 
ма њин ске стран ке по јед ног 
од бор ни ка има ју Је дин стве на 
Ру ска Стран ка  Го ран Стје па
но вић и ЗЕ ЛЕ НА СТРАН КА  
ЗО РИ ЦА ЈО ЗИЋ.

Чла но ви Ко ми си је ни су има
ли при мед бе на утвр ђи ва ње ре
зул та та из бо ра.

С об зи ром да се од бор нич ке 
гру пе мо гу фор ми ра ти са нај
ма ње три од бор ни ка из ве сно је 
да ће би ти фор ми ра не че ти ри 
од бор нич ке гру пе, а пи та ње је 
ка ко ће се пре о ста ли од бор ни
ци до го во ри ти и да ли ће и ко 
још фор ми ра ти не ку од бор нич
ку гру пу.

На рав но, ни ко не же ли да 
го во ри о ка дров ским ре ше њи
ма ка да су во де ће функ ци је у 
рум ској оп шти ни у пи та њу, али 
ве ро ват но је да би на ме сту 
пред сед ни ка мо гао оста ти до
са да шњи, Сла ђан Ман чић ко ји 
пред ла же и са став чла но ва Оп
штин ског ве ћа као сво јих са рад
ни ка, те евен ту ал но по моћ ни ке 
пред сед ни ка, мо гу ће је нај ви ше 
три по моћ ни ка. С. Џ.

СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ РУ МА

Кон сти ту тив на 
сед ни ца 3. ју на

Кон сти ту тив на сед ни ца Скуп
шти не оп шти не Ириг одр
жа ће се у сре ду, 18. ма ја, 

са по чет ком у 11 ча со ва у са ли 
Ме сне за јед ни це у Ири гу. 

По ред ве ри фи ка ци је ман да та 
од бор ни ка, на овој сед ни ци би ће 
име но ван пред сед ник Скуп шти
не оп шти не Ириг, ње гов за ме ник, 
као и пред сед ник Оп шти не, ње
гов за ме ник и чла но ви Оп штин
ског ве ћа. 

Од 20 од бор нич ких ме ста, 
Срп ска на пред на стран ка осво
ји ла је 10 ман да та. Ко ће по ред 
на пред ња ка још би ти у вла сти, 
по ли тич ки ак те ри не от кри ва ју, 
али ка ко се мо гло чу ти у СНС, 
бу ду ћа ко а ли ци ја има ће ве ћи ну 
од 14 од бор ни ка.

 Би ће то ши ра ко а ли ци ја, ма
да нам је за ве ћи ну по треб но 11 
од бор ни ка  крат ко је ре као Сте
ван Ка зи ми ро вић, до са да шњи 
пред сед ник Оп шти не и кан ди дат 
за бу ду ћег пред сед ни ка Оп шти
не Ириг.

Под се ћа ња ра ди, на одр жа
ним ло кал ним из бо ри ма 24. 
апри ла, по ред на пред ња ка, цен
зус су пре шле ко а ли ци ја оку
пље на око Де мо крат ске стран ке, 
ко ја има три од бор ни ка, Ли га со
ци јал де мо кра та Вој во ди не има 
два од бор ни ка, а по јед ног од
бор ни ка има ју По крет со ци ја ли
ста, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср
би је, Срп ска ра ди кал на стран ка, 
Гру га гра ђа на Зо ран Кне же вић и 
Зе ле на стран ка. С. К.

СЕД НИ ЦА СО ИРИГ 18. МАЈA

Би ра се но во
ру ко вод ство

За хва лио бих се сви ма ва ма 
ко ји сте ме по др жа ли и 
на дам се да ће мо успе шно 
са ра ђи ва ти. Оче ку је нас 
те жак рад, огро ман по сао и 
на дам се да ће нам уско ро 
сви ма би ти бо ље. Гра ђа ни 
су на из бо ри ма ја сно ре кли 
шта је њи хо ва во ља, а то је 
да Срп ска на пред на стран
ка во ди овај град и ову 
оп шти ну. Ми не ће мо кр ши ти 
из бор ну во љу гра ђа на. 
Са ми ће мо фор ми ра ти 
власт, што не зна чи да не ће
мо има ти ко а ли ци о не парт
не ре у на ред ном пе ри о ду. 
Сви ко ји бу ду по др жа ли раз
вој Ши да ко ји кре ће од мах, с 
об зи ром да сам већ по кре
нуо од ре ђе не про јек те, би ће 
до бро до шли  ис та као је 
но во и ме но ва ни пред сед ник 
шид ске оп шти не Пре драг 
Ву ко вић.

Пре гласања за пред сед
ни ка Скуп шти не оп шти не, 
од бор ни ци опо зи ци је су 
на пу сти ли сед ни цу, а у са ли 
су оста ли од чла но ва опо зи
ци је је ди но Де јан Бу ла то
вић, пред сед ник Зе ле не 
еко ло шке пар ти је – Зе ле ни 
и Бра ни слав Ма у ко вић, 
ли дер шид ских со ци ја ли ста. 

Затим је за пред сед ника 
Скуп шти не изабран Ве ли
мир Ра ни са вље вић, а његов 
за ме ни к је Ни ко ла Ви дић 
(ПУПС). На кон сти ту тив ној 
сед ни ци је до не то и ре ше ње 
о по ста вља њу се кре та ра 
Скуп шти не оп шти не Шид, те 

ће ту функ ци ју од са да оба
вља ти ди пло ми ра на прав
ни ца Ми ла на Момчиловић 
Сви ло кос. 

За чла но ве Оп штин ског 
ве ћа иза бра ни су: Дра ган 
Гу тић (СНС), Ђор ђе То мић 
(СНС), Да ли бор Ста ро влас 
(СНС), Ми та Авра мов 
(СНС), Ми ло мир Угље шић 
(СНС), Ми ле на Пет ко (СНС), 
Жи ван Илић (СПО), Цвјет ко 
Ра кић (ПУПС) и Ве ра Ци ку
ша ис пред стран ке СДПСа. 
Од де вет чла но ва Оп штин
ског ве ћа, тро је је на стал
ном ра ду и то Дра ган Гу тић, 
Да ли бор Ста ро влас и Ђор
ђе То мић. 

Од бор ни ци су до не ли и 
ре ше ње о обра зо ва њу 
Kо ми си је за при мо пре да ју 
ду жно сти у са ста ву: Дра ган 
Гу тић, Ми лен ка Су бић, 
Ја дран ка Не дић, Бра ни слав 
Нон ко вић и Ми лан Фи ли по
вић. У од бор за ад ми ни стра
тив на и ман дат ско  иму ни
тет ска пи та ња Оп шти не 
Шид иза бра ни су: за пред
сед ни ка Сне жа на Па вли ца, 
за ме ни ка ко ми си је Зо ран 
Ви до вић и за чла но ве: Сил
виа Ко са нић, Ми ли ца Зец, 
Бран ко Но ва ко вић, Де јан 
Бу ла то вић и др Бра ни слав 
Ма у ко вић.

Скуп шти ном је на са мом 
по чет ку, до из бо ра но вог 
пред сед ни ка СО, пред се да
вао нај ста ри ји од бор ник, 
Ни ко ла Ви дић из ПУПСа.

М. Н.

Пре име но ва ња пред сед ни ка 
Скуп шти не оп шти не, од бор ни ци 
опо зи ци је су на пу сти ли сед ни цу, а 
у са ли су оста ли од чла но ва опо зи-
ци је је ди но Де јан Бу ла то вић, пред-
сед ник Зе ле не еко ло шке пар ти је – 
Зе ле ни и Бра ни слав Ма у ко вић, 
ли дер шид ских со ци ја ли ста
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ЖИВОТ И ИСКУШЕНИЈЕ ЛАЗАРА ЧИКИЋА ИЗ ПЕЋИНАЦА

Божја воља и „случај“ 
председника кућног савета

Ре дак ци ју М НО ВИ НА не дав но је кон
так ти рао ме шта нин Пе ћи на ца Ла зар 
Чи кић, јер се на вод но пла ши за суд

би ну га ра жа ко ја се на ла зе у бли зи ни Па
ро хиј ског до ма ко ји се гра ди у ши рем цен
тру Пе ћи на ца. Чи кић сма тра да би Срп ска 
пра во слав на цр ква мо гла да по ру ши га ра
же ко је су из гра ђе не осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка.   

На и ме, на пар це ли у цен тру Пе ћи на
ца, ко ја је 2004. го ди не при па ла Срп ској 
пра во слав ној цр кви, осам де се тих го ди на 
из гра ђе не су га ра же, на ме ње не ста на ри
ма обли жњих згра да. Ка да су, пре ма ре
чи ма пред сед ни ка кућ ног са ве та згра де 
пре ко пу та ко је се на ла зе га ра же, Ла за ра 
Чи ки ћа, ста на ри хте ли да се га ра же ле га
ли зу ју, ни је им би ло до зво ље но. Због то га 
се Чи кић пи та шта ће би ти са га ра жа ма и 
за што Оп шти на Пе ћин ци ни је до зво ли ла 
ле га ли за ци ју. 

 Ста на ри че ти ри згра де у Пе ћин ци ма 
су же ле ли да ле га ли зу ју га ра же ка ко би 
би ле у њи хо вом вла сни штву. У пи та њу је 
пре ко три де сет га ра жа ко је се на ла зе на 
че ти ри пар це ле. Хте ли смо да се ле га ли
зу ју и до би ли смо од го вор од Ка та стра да 
то ни је мо гу ће, због ка на ла ко ји пре се ца 
две пар це ле. Ме ђу тим, ја сам се пи тао он
да ка ко су да ли до зво лу за из град њу Па
ро хиј ског до ма у бли зи ни га ра жа, кад већ 
по сто ји ка нал. Упу тио сам до пис и Ми ни
стар ству гра ђе ви не, али од го во ра до сад 
не ма. Пар це ла ко ја је да та Цр кви об у хва
та 16 га ра жа и про стор око јед ног ула за у 
згра ду. Па ро хиј ски дом тре ба да се из гра
ди, али бри нем за га ра же, да ли ће би ти 
ру ше ња или не, то не знам – ка же Чи кић.

Он ис ти че да је у ре ду што је Оп шти на 
Пе ћин ци Цр кви да ла ту пар це лу, али се 
бри не да ће при лаз згра ди би ти оне мо гу
ћен. Чи кић до да је да тај про стор тре нут но 
ни је за гра ђен, али да мо же би ти уко ли ко 
или кад Цр ква то по же ли, и на по ми ње да 
лич но не ма ни шта ни про тив ко га. 

Ње го ву при чу ни је мо гао да по твр ди ни
ко од ста на ра или вла сни ка га ра жа. У не
фор мал ном раз го во ру са ме шта ни ма тог 
де ла Пе ћи на ца до шли смо до са зна ња да 
ни је ни би ло ре чи о ру ше њу, што нам је 
и по твр дио пот пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Ми ло ван Гој ко вић. 

Све ште ник Бо јан Ми ја но вић из ја вљу је 
да Цр ква не пла ни ра да ру ши га ра же.

 Ни на крај па ме ти ми ни је па ло да ру
шим га ра же, а иде ја о ру ше њу ни ма ло ми 
ни је при влач на, јер на род пе ћи нач ки по

след њих шест го ди на, од ка ко сам ов де, 
не ру ши не го гра ди. Ка ко ме сто за мо ли
тву, наш храм, ме сто за са ку пља ње и са
би ра ње на ро да – Па ро хиј ски дом, та ко и 
жи ву ду шу на ше де це са да шњих и бу ду
ћих по ко ле ња. Бож јом ми ло шћу, уз по моћ 
вер ног на ро да на дру гом де лу пла ца по
са ђен је млад воћ њак ко ји ће слу жи ти нај
пре де ци из ком ши лу ка ко ја ста ну ју у тим 
стам бе ним згра да ма, док се бу ду игра ла у 
по пи ној ба шти. А ру ши о ци и ван да ли, ко
јих на сре ћу има са мо је дан, не у бе ђен и 
не си гу ран, оста ће не сре ћан и не по др жан 
од сво је око ли не што сте и са ми ви де ли 
– из ја вио је све ште ник Бо јан Ми ја но вић. 

Да ли то зна чи да Ла зар Чи кић пра ви 
про блем та мо где га не ма? 

С. Ста не тић 
ФОТО Ж. Петрас

Ла зар Чи кић

„Спорна“ парцела
на којој су га ра же 

Бо јан Ми ја но вић
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ЗА СПОРТ ИЗ ГРАД СКОГ БУ ЏЕ ТА ИЗ ДВО ЈЕ НО НЕ ПУ НИХ
140 МИ ЛИ О НА ДИ НА РА 

Спорт и политика

Уко ли ко се о вр хун ским спор ти сти ма из Срем ске Ми тро ви це во ди 
до вољ но ра чу на, због че га је он да атле ти чар ка Та тја на Је ла ча сво је вре-
ме но оти шла из гра да на Са ви? Оти шла је јер ни је има ла аде кват не усло-
ве за тре ни ра ње. Ако јед ној олим пиј ки ни су обез бе ђе ни усло ви за рад, 
на шта се он да тро ше ми ли о ни из град ског бу џе та?! Има ли ипак он да 
исти не у при чи да се, за хва љу ју ћи фи нан сиј ској по мо ћи ко ју Град обез-
бе ђу је, на нај лак ши на чин до ла зи до гла со ва би ра ча?!

Град Срем ска Ми тро ви ца је у 
бу џе ту за 2016. го ди ну пред ви
део за спорт укуп но 139.584.000 

ми ли о на ди на ра, док је про шло го ди
шњи бу џет за спорт из но сио 
154.947.000 ди на ра. 

Опо зи ци о не стран ке ло кал ној вла
сти за ме ра ју што су из два ја ња за 
спорт то ли ко ве ли ка, а ка ко је у 
ин тер вјуу за М НО ВИ НЕ из ја вио 
пред сед ник Град ског од бо ра Срп ске 
ра ди кал не стран ке у Срем ској Ми тро
ви ци Ра ди вој До бр њац, гледајући
сумукојајеиздвојеназаспорт,човек
би стекао утисак да овде имамо
самошампионедржаве.Митврдимо
дајетовидкоруптивногделовања,
јаснонамједајеупитањувезивање
људизагласање. 

Ка ко об ја шња ва на чел ник Град ске 

упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну 
Или ја Недић на те ри то ри ји Гра да је 
ак тив но пре ко 150 клу бо ва, те је то 
је дан од раз ло га због че га се то ли ко 
нов ца из два ја за спорт. 

 Сма тра мо да су сред ства ко ја се 
из два ја ју за спорт оправ да на и 
до вољ на да би спорт жи вео и спорт
ски клу бо ви функ ци о ни са ли. Пре 
све га школ ски и рад нич ки спорт, јер 
но ва стра те ги ја о раз во ју спор та 
пред ви ђа пот пу ну афир ма ци ју школ
ског и рад нич ког спор та. Да би се 
по сти гли не ки ре зул та ти, не мо же се 
има ти са мо та ле нат, већ се тим 
та лен ти ма мо ра ју обез бе ди ти усло ви 
за тре ни ра ње, а за то је по тре бан 
но вац. Сва та при ча, да се пре ко 
спор та обез бе ђу ју гла со ви, не пи је 
во ду – на во ди Не дић.  

Из бу џе та Гра да се из два ја ју сред ства 
и за адап та ци ју спорт ских обје ка та. Та ко 
је за ре кон струк ци ју про сто ри ја Ка ја ка
шког клу ба „Вал“ опре де ље но три ми ли
о на ди на ра, а ула же се и у фуд бал ску 
ин фра струк ту ру. Ре но ви ра не су про сто
ри је ФК „Бо рац“ из Ве ли ких Ра ди на ца, за 
шта је из дво је но пре ко три ми ли о на 
ди на ра. Ра ди ће се ре кон струк ци ја обје
ка та Фуд бал ског клу ба „Бо рац“ из Мар
ти на ца, сре ђи ва ће се свла чи о ни це и 
ме ња ти сто ла ри ја. За ове на ме не Град 
Срем ска Ми тро ви ца је из дво јио 1,5 
ми ли о на ди на ра.

Ре кон струк ци ја 
спорт ских
обје ка та
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Град ска упра ва за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну је по чет ком го ди не рас пи
са ла три кон кур са из обла сти спор та, 
за рад спорт ских клу бо ва и ор га ни за
ци ју ма ни фе ста ци ја, за афир ма ци ју 
спор та и за адап та ци ју спорт ских 
обје ка та. Укуп но је из бу џе та Гра да за 
ову на ме ну из дво је но 73,5 ми ли о на 
ди на ра, и то 62 ми ли о на ди на ра за 
не вла ди не ор га ни за ци је из обла сти 
спор та, за спорт ске објек те 10 ми ли о
на ди на ра и за афир ма ци ју спор та 
1,5 ми ли о на ди на ра.

Спе ку ли ше се да се за по је ди не 
спорт ске клу бо ве, ко је на вод но кон
тро ли ше Не над Ле ма јић и за Град ски 
од бој ка шки са вез Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, чи ји је пред сед ник Управ
ног од бо ра упра во Ле ма јић, из два ја ју 
ми ли о ни из град ског бу џе та. 

Пре ма по да ци ма ко је смо до би ли 
од на чел ни ка Или је Не ди ћа, про шле 
го ди не је из бу џе та Гра да Град ском 
од бој ка шком са ве зу у два на вра та 
ис пла ће но укуп но 6,2 ми ли о на ди на
ра (2,5 ми ли о на по чет ком го ди не и 
3,7 ми ли о на ди на ра на кон ре ба лан са 
бу џе та), а истом са ве зу је ове го ди не 
одо бре но 4,2 ми ли о на ди на ра. 

 Са ве зи сер ви си ра ју су ђе ња, ко ти
за ци је клу бо ва. Фуд бал ски са вез Гра
да Срем ска Ми тро ви ца про шле го ди
не до био је осам ми ли о на ди на ра, а 
Ко шар ка шки са вез Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца 1,7 ми ли о на ди на ра. На 
те ри то ри ји гра да ми има мо пет 
ко шар ка шких клу бо ва, 11 од бој ка
шких и 27 фуд бал ских клу бо ва – ка же 
на чел ник за спорт Или ја Не дић.    

Пре ма зва нич ним по да ци ма са сај
та Од бој ка шког клу ба Ми тро ви ца 
(адре са ok mi tro vi ca.rs), ди рек тор клу
ба је Не над Ле ма јић. ОК Ми тро ви ца 

је про шле го ди не ис пла ће но 600.000 
ди на ра, а у овој го ди ни им јe од борeно 
40.000 ди на ра. Град ски жен ски од бој
ка шки клуб Итон Срем Тем по је про
шле го ди не до био 4,4 ми ли о на ди на
ра, а ове го ди не им је из град ског 
бу џе та одо бре но пет ми ли о на ди на
ра. На вод но, ка ко се при ча по гра ду, 
овај клуб кон тро ли ше та ко ђе Не над 
Ле ма јић. Ка да се све сра чу на, ис па да 
да су од бој ка шки клу бо ви и са вез, 
иза ко јих на вод но сто ји Не над Ле ма
јић про шле го ди не до би ли укуп но 
11,2 ми ли о на ди на ра, а у овој им је 
до са да одо бре но 9.240.000 ди на ра. 
Да ли то зна чи да функ ци о нер Пај ти
ће вог ДСа има ви ше при на дле жно
сти од не ких (до са да шњих?) ко а ли
ци о них парт не ра? И да ли то зна чи 
да ће Ле ма јић би ти си гу ран ко а ли ци
о ни парт нер на пред ња ци ма у Срем
ској Ми тро ви ци, или ће мо жда по ко 

зна ко ји пут, пре ћи у но ву стран ку, 
ово га пу та у на пред ња ке? Све ће 
би ти по зна то, ве ро ват но, већ на пр вој 
сед ни ци Скуп шти не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, ко ја би тре ба ла да се 
одр жи по чет ком ју на.        

На чел ник Не дић ис ти че да сви клу
бо ви ко ји до би ја ју сред ства иста 
мо ра ју да прав да ју. 

 Сви ко ји до би ја ју сред ства из 
бу џе та Гра да иста мо ра ју оправ да ти, 
а уко ли ко их не оправ да ју, мо ра ју све 
да вра те и не сме ју да кон ку ри шу за 
сред ст ва две го ди не. Про шле го ди не 
смо до би ли од Кан це ла ри је за са рад
њу са ци вил ним дру штвом при руч
ник, у ко јем се Срем ска Ми тро ви ца 
ис ти че као је дна од пет оп шти на у 
Ср би ји ко ја нај тран спа рент ни је до де
љу је сред ства – ис ти че на чел ник 
Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну.

На кра ју ипак оста је пи та ње да ли 
се оправ да но тро ши то ли ко нов ца за 
спорт, ка да се зна да је на при мер у 
град ском бу џе ту за при мар ну здрав
стве ну за шти ту из дво је но све га 
22.303.000 ди на ра. Пре не ко ли ко 
да на је обе ле жен Ме ђу на род ни да н 
фи зич ке ак тив но сти, а пре ма по да ци
ма из За во да за јав но здра вље Срем
ска Ми тро ви ца, тек осам до де вет 
од сто љу ди се ба ви ре дов ном фи зич
ком ак тив но шћу ка да је Ср би ја у 
пи та њу, а фи зич ка не ак тив ност је 
че твр ти во де ћи фак тор ри зи ка оп штег 
мор та ли те та и сма тра се да до при но
си око ми ли о ну смрт них ис хо да го ди
шње (10 од сто укуп ног мор та ли те та) 
у Евро пи. На шта се он да тро ше сил
ни нов ци, ако смо „ки ла ва“ на ци ја?!

Би ља на Се ла ко вић

Ко шар ка шки клуб Ме га 
Лекс већ дру гу се зо ну сво је 
утак ми це као до ма ћин игра у 
Срем ској Ми тро ви ци и до би ја 
но вац из бу џе та Гра да. Ка ко 
об ја шња ва на чел ник Или ја 
Не дић, Мега Лекс је ре ги стро
ван у Срем ској Ми тро ви ци, а 
пре ма про гра му за до де лу 
сред ста ва, но вац мо гу да 
до би ја ју са мо клу бо ви ре ги
стро ва ни на те ри то ри ји Гра
да. 

 Ме га Лекс је клуб из 
Срем ске Ми тро ви це, а с об зи
ром да се так ми че у АБА 
ли ги, у којој је ове го ди не био 
фи на ли ста, а осва јач је и 
Ку па „Ра ди вој Ко раћ“, про шле 
го ди не су из бу џе та до би ли 
8,4 ми ли о на ди на ра, а до 
са да је ове го ди не клуб до био 
5,4 ми ли о на ди на ра – ка же 
Не дић. 

Уко ли ко се о вр хун ским спор ти сти ма 
из Срем ске Ми тро ви це во ди до вољ но 
ра чу на, због че га је он да атле ти чар ка 
Та тја на Је ла ча сво је вре ме но оти шла из 
гра да на Са ви? Оти шла је јер ни је има
ла аде кват не усло ве за тре ни ра ње. Ако 
јед ној олим пиј ки ни су обез бе ђе ни усло
ви за рад, на шта се он да тро ше ми ли о
ни из град ског бу џе та?! Има ли ипак 
он да исти не у при чи да се, за хва љу ју ћи 
фи нан сиј ској по мо ћи ко ју Град обез бе ђу
је, на нај лак ши на чин до ла зи до гла со ва 
би ра ча?!     

За Ме га Лекс па ре из бу џе та

Ка ко се до ла зи 
до гла со ва 
би ра ча

Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“ реализује се уз финансијску 
подршку Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица“. Ставови изнети

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

На чел ник Или ја Не дић
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До ла ском ле пог вре ме на по че ла 
је и се зо на лет њих ба шти ко је 
су уго сти те љи по ста ви ли ис пред 

сво јих ре сто ра на или ка фи ћа, ма да 
им ки шо ви то вре ме, не иде баш на 
ру ку. Ка ко при ву ћи го сте у ба шту или 
те ра су по ле пом и то плом вре ме ну 
бри га је свих уго сти те ља, али за осве
же ње на отво ре ном, вла сни ци истих 
мо ра ју да при ба ве до зво ле и ис пу не 
од ре ђе не усло ве.

Град ској упра ви за ур ба ни зам, ко
му нал не и ин спек циј ске по сло ве Гра
да Срем ска Ми тро ви ца је ове го ди не, 
до са да, под не то 42 зах те ва за по ста
вље ње лет њих ба шта. Прет ход не го
ди не под не то је 68 зах те ва, укљу чу ју
ћи и објек те на пла жи. 

Лет ње ба ште мо гу да за сме та ју про
ла зни ци ма, а с об зи ром на то да се 
сва ке го ди не тај број по ве ћа ва, да ли 
је из ве сно да кроз ко ју го ди ну мо жда 
не ће мо мо ћи да про ђе мо Град ским тр
гом у лет њим ме се ци ма од сто ли ца и 
сто ло ва. 

М НО ВИ НЕ су ис тра жи ва ле да ли се 
по шту ју про пи си при ли ком по ста вља
ња ба шти и да ли су по ја ча не кон тро
ле ин спек то ра у лет њим ме се ци ма.

 Онај ко же ли да отво ри лет њу ба

шту обра ћа се пр во Ди рек ци ји за из
град њу гра да за до би ја ње усло ва, 
по том Ди рек ци ја из да је усло ве по 
пра вил ни ку и про гра му. За куп лет њих 
ба шти кре ће од 1. апри ла и та се зо
на тра је до кра ја сеп тем бра, с тим да 
је Град ски трг из у зе так, јер се ту ба
ште мо гу по ста вља ти већ од 1. мар та. 
За куп ни на из но си 14 ди на ра по ме тру 
ква драт ном у екс тра зо ни, и 11 ди на ра 
у оста лим зо на ма, та ко да се у бу џет 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца сли је око 
три ми ли о на ди на ра од за ку па лет њих 
ба шти, што је за Град зна чај на ко ли
чи на нов ца. Број зах те ва је сва ке го
ди не све ве ћи, а ин спек ци је ра де свој 
по сао ре дов но  твр ди на чел ник Град

ске упра ве за ур ба ни зам, ко му нал не и 
ин спек циј ске по сло ве Вла ди мир Пет
ко вић. 

Ка ко Пет ко вић об ја шња ва, при ли
ком по ста вља ња лет њих ба шти, по
себ но се во ди ра чу на о пе шач кој и би
ци кли стич кој ста зи. Па та ко на при мер 
лет ња ба шта по ста вље на на ше та ли
шту мо ра би ти уда ље на три ме тра од 
фа са де објек та. До зво ле мо гу да се 
из да ју ви ше пу та у то ку го ди не, јер се 
де си да не ко под не се зах тев за два 
ме се ца па ка сни је тра жи про ду же так, 
а по сто ји и мо гућ ност да се одо бри 
пла ћа ње на две или три ра те.

 Уко ли ко уго сти те љи не ис пла те 
сво је оба ве зе ми по тра жу је мо из нос 

ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГО ДИ ШЊЕ ОД ЗА КУ ПА ЛЕТ ЊИХ БА ШТИ ПРИ ХО ДУ ЈЕ 
ОКО ТРИ МИ ЛИ О НА ДИ НА РА 

Кафански бувљак у 
летњем периоду

На чел ник Пет ко вић ис ти че да је ње го ва 
упра ва над ле жна за кон тро лу ко му нал ног 
ре да на пла жи, од но сно хи ги је не са ме пла
же, али и кон тро ле лет њих ба шти и њи хо вог 
рад ног вре ме на. Ка ко он твр ди, увек по сто ји 
не ки про блем, али се ре сор на упра ва бо ри 
са тим да бу ду са јед не стра не мак си мал но 
то ле рант ни, а са дру ге да ра де свој по сао 
ка ко тре ба. 

Ин спек тор Бо ја нић ка же да су про шле 
го ди не за тво ри ли је дан обје кат на пла жи 
због при ту жби гра ђа на на гла сну му зи ку. 

 У пи та њу је би ла гла сна му зи ка на отво
ре ном про сто ру и мно го је сме та ла љу ди ма 
ко ји жи ве у том де лу гра да. Бр зим ра дом 
ин спек ци је, ука за не су им од ре ђе не ме ре. 
За оста ле објек те на Са ви, то ком прет ход не 
го ди не, ни је би ло при ту жби – ка же Бо ја нић.

Кон тро ла рад ног вре ме на
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Зво ни мир Жиг мун до вац, пен зи о нер: 
Ба ште и сме та ју и не, ста ви ли су сто ли це 
на сред пу та. Ма ло су при ва ти зо ва ли про
стор, ми слим ви ше не го што тре ба. 

Сте ван Ре бу ша, не за по слен: Ше та ли
ште је у цен тру и у ре ду је да не про ла зе 
во зи ла ову да, али ка да из ло ка ла за у зму 
про стор до жар ди ње ра, не мо же ни пе шак 
да про ђе. 

Дра ган Ми хај ло вић, за по слен у Бро-
до гра ди ли шту: Про ши ри ли су простор за 
ба ште. Све ма ње има про стор за про лаз. 
Ме ни лич но не сме та, са мо при ме ћу јем. 

Бо шко Ко ва че вић, не за по слен: 
Ми слим да не ма до вољ но про сто ра за 
пе ша ке, али не сме та ми. Би ци кли стич ка 
ста за тре ба да бу де би ци кли стич ка ста за, 
а не да ка фи ћи да за у зи ма ју про стор. 

Ми о драг Ри стић, не за по слен: Би ло би 
бо ље да су ра ни је по ста ви ли ба ште. Не 
сме та ју ни пе ша ци ма ни би ци кли сти ма. 
Ова ко је у ре ду. 

Јо во Ја ко вље вић: не за по слен: Ба ште 
сме та ју пре те жно. Ле по је то ви де ти, али 
ни је ле по због шет ње. Ипак је та пе шач ка 
ста за направљена за нас гра ђа не, а не за 
њих. 

АН КЕ ТА: Да ли вам сме та ју лет ње ба ште ко је су по ста вље не у цен тру гра да?

Ба ште за у зи ма ју пре ви ше про сто ра  

Зво ни мир Жиг мун до вац, Сте ван Ре бу ша, Дра ган Ми хај ло вић, Бо шко Ко ва че вић, Ми о драг Ри стић и Јо во Ја ко вље вић

ко ји ду гу ју и они убу ду ће гу бе мо гућ
ност пла ћа ња за ку па на ра те. У про те
клој се зо ни ни смо из да ва ли пре кр шај
не при ја ве, не го смо од мах укла ња ли 
ба ште. Јед ном не дељ но се ра ди кон
тро ла и оби ла зак лет њих ба шти ка ко 
би се утвр ди ло да ли има или не ма 
не пра вил но сти. Уко ли ко се на и ђе на 
не ко од сту па ње, кон тро ла се та да ра
ди че шће – из ја вио је Пет ко вић.

Ка ко би смо са зна ли ка кво је тре нут
но ста ње на те ре ну, од но сно, да ли су 
по ста вље не ба ште у скла ду са про
пи сом раз го ва ра ли смо са ко му нал
ним ин спек то рима Ми ло дра гом Бо ја
ни ћем и Ми ло шем Ма џи ћем, ко ји су 
нам об ја сни ли да вла сни ци по слов ног 

про сто ра и уго сти тељ ских обје ка та 
мо гу да за у зму јав не по вр ши не ра ди 
оба вља ња де лат но сти, али са мо они 
при вред ни су бјек ти ко ји су за то ре ги
стро ва ни. 

 Од 1. апри ла ко му нал на ин спек
ци ја сва ко днев но кон тро ли ше јав не 
по вр ши не и ни је дан обје кат не про
мак не кон тро ли. Ни је дан обје кат не 
сме да оме та пе шач ки и би ци кли стич
ки са о бра ћај. Мо рам да на гла сим да 
ин спек ци ја има од лич ну са рад њу са 
гра ђа ни ма и ми смо увек ту да иза ђе
мо у су срет – ис при ча ли су Бо ја нић и 
Ма џић. 

Са ња Ста не тић 
Фо то: Ж. Пе трас

Пре ма ре чи ма ко му нал ног ин спек то ра 
Ми ло дра га Бо ја ни ћа у по след ње вре ме 
ко му нал на ин спек ци ја нај бли жу са рад њу 
оства ру је са По ли ци јом.

 Они су ти ко ји ра де 24 са та и на ма 
при ја ве не пра вил но сти. Ако се уоче 
не пра вил но сти, по но во се ра ди кон тро ла 
обје ка та, али за јед но са по ли ци јом. Од 
по чет ка ове го ди не ми ни смо има ли про
бле ма са рад ним вре ме ном, ни са лет
њим ба шта ма, за са да је све ре гу лар но  
– ис ти че Бо ја нић.

Са рад ња са 
По ли ци јом

Вла ди мир Пет ко вић Ми ло драг Бо ја нић Ми лош Ма џић 

Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“ реализује се уз финансијску 
подршку Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица“. Ставови изнети

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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БИ ЦИКЛ ЗА НА ДУ СТЕ ПА НО ВИЋ

Оп шти на бри не
о сво јим гра ђа ни ма

Оп шти на Пе ћин ци до ни ра ла је сред ства за ку
по ви ну но вог би ци кла На ди Сте па но вић из До њег 
То вар ни ка, ко ја се из ме ди цин ских раз ло га оте
жа но кре ће пе шке, па за пре воз ко ри сти би цикл. 
Ме ђу тим, би цикл ко ји је пе де сет дво го ди шња На
да до са да ко ри сти ла стар је не ко ли ко де це ни
ја и би ло га је све те же одр жа ва ти у ис прав ном 
ста њу, па се Са вет ме сне за јед ни це До њи То вар
ник обра тио ло кал ној са мо у пра ви за по моћ. Но ви 
би цикл је про шле не де ље уру чио пред сед ник до
њо то вар нич ке Ме сне за јед ни це Ми лан Алек сић, 
ко ји је том при ли ком по хва лио пе ћи нач ку ло кал
ну са мо у пра ву што има раз у ме ва ња за про бле ме 
гра ђа на.

 Ва жно је да се оп шти на раз ви ја, ва жно је да 
се отва ра ју но ва рад на ме ста и да се мла ди за
по шља ва ју, ва жно је да се ра ди и гра ди. Али док 
се ба ви мо тим ве ли ким по сло ви ма не сме мо за
бо ра ви ти на по је дин це ко ји ма је на ша по моћ по
треб на. За то ми је дра го што се оп штин ско ру ко
вод ство ни је уда љи ло од гра ђа на и ни је из гу би ло 
осе ћај за ху ма ност, па је увек спрем но да по мог
не гра ђа ни ма у ре ша ва њу њи хо вих сва ко днев них 
про бле ма – ре као је Алек сић. Д. С.

ОСНА ЖИ ВА ЊЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА

Но вац за ма ши не
Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка 

Ко ва че вић Су бо тич ки пот пи са ла је про шлог пет
ка, 13. ма ја уго во ре са ко ри сни ци ма ко ји су уче
ство ва ли на Кон кур су за до де лу по мо ћи за еко
ном ско осна жи ва ње из бе глих ли ца на те ри то ри ји 
оп шти не Пе ћин ци и ис пу ни ли нео п ход не усло ве. 
За овај кон курс из дво је на су сред ства од два 
ми ли о на ди на ра, ко је су обез бе ди ли ре пу блич ки 
Ко ме са ри јат за из бе гли це и ми гра ци је и Оп шти на 
Пе ћин ци.

Пре ма ре чи ма пред сед ни це Ко ва че вић Су бо
тич ки, овај кон курс је кон ци пи ран та ко да ко ри
сни ци са ми тра же оно што им је нај по треб ни је, а 
Оп шти на на осно ву њи хо вих зах те ва спро во ди 
све нео п ход не про це ду ре да обез бе ди од го ва ра
ју ћу по моћ. По де ла до ба ра усле ди ће на кон пот
пи си ва ња уго во ра, ди на ми ком и у ро ку ко ји за ви
се од вр сте до ба ра и до ба вља ча. 

 Оп шти на Пе ћин ци ће на ста ви ти да уче ству је 
у ре а ли за ци ји кон кур са у са рад њи са Ко ме са ри
ја том за из бе гли це, ка ко би смо из бе глим ли ци ма 
са на ше те ри то ри је обез бе ди ли што бо ље усло ве 
за ин те гра ци ју у ло кал ну сре ди ну  ре кла је пред
сед ни ца пе ћи нач ке оп шти не.

На ово го ди шњем кон кур су за осна жи ва ње у 
до хо дов ним ак тив но сти ма, ко ри сни ци су нај ви ше 
по тра жи ва ли по моћ у на бав ци по љо при вред них 
и за нат ских ма ши на и ала та. 

Оп штин ско ве ће оп шти не Пе ћин ци је 
13. ма ја да ло са гла сност на пред лог 
про гра ма ра да са фи нан сиј ским пла

ном за 2016. го ди ну но во о сно ва не Јав не 
уста но ве „Спорт ски цен тар“, у чи јој над ле
жно сти су два зна чај на спорт ска објек та – 
спорт ска ха ла у До њем То вар ни ку и ба лон 
са ла у Спорт ском цен тру „Су ва ча“ у Пе ћин
ци ма.

Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра ЈУ „Спорт
ски цен тар“ То ми слав Ћир ко вић ка же да су 
про гра мом пред ви ђе на ула га ња у опре ма
ње обје ка та у над ле жно сти „Спорт ског цен
тра“, али и мак си мал на ис ко ри шће ност ова 
два објек та у ре а ли за ци ји спорт ских так ми
че ња, као и ре кре а тив них и еду ка тив них 
са др жа ја.

 Про грам ко ји је усво јен пред ви ђа мо гућ
ност суб вен ци о ни са ног ко ри шће ња спорт
ске ха ле у До њем То вар ни ку и ба лон са ле 
на „Су ва чи“ за све спорт ске клу бо ве чла
но ве Спорт ског са ве за „Раз вој спор то ва“, 
обра зов не уста но ве и удру же ња гра ђа на са 
те ри то ри је оп шти не. У на шим објек ти ма ће 
спорт ске ак тив но сти ре а ли зо ва ти 32 спорт
ска клу ба, три основ не и сред ња тех нич ка 
шко ла, као и број на удру же ња гра ђа на. На 
тај на чин ће мо по сти ћи мак си мал ну ис ко ри
шће ност ка па ци те та, а зна ча јан број гра ђа
на на ше оп шти не, по себ но мла дих ко ји је су 
цен тар на шег ин те ре со ва ња, оку пља ће се 
око на ше уста но ве и не ће мо ра ти у зим ском 
пе ри о ду да из најм љу ју спорт ске објек те у 
окол ним оп шти на ма, као што је то до са
да био слу чај. Све ово ће, си гу ран сам, за 
ре зул тат има ти здра ви ју де цу и омла ди ну 
у на шој оп шти ни, а то је при мар ни циљ и 
на ма као спорт ској уста но ви и ло кал ној са
мо у пра ви без чи је по др шке би све ово би ло 
не мо гу ће оства ри ти – из ја вио је Ћир ко вић.

Већ ни ци су да ли са гла сност и на два 
стра те шка до ку мен та: Стра те ги ју без бед но
сти са о бра ћа ја на пу те ви ма у оп шти ни Пе

ћин ци за пе ри од од 2015. до 2020. го ди не 
и Ак ци о ни план без бед но сти са о бра ћа ја на 
пу те ви ма у оп шти ни Пе ћин ци за пе ри од од 
2015. до 2020. го ди не. Ђор ђе Вра њеш из 
По слов ног удру же ња „Ср би ја тран спорт“ из 
Бе о гра да, ко ји је ру ко во дио из ра дом на цр
та ова два до ку мен та, ка же да је у пе ћи нач
кој оп шти ни у по след ње три го ди не знат но 
уна пре ђен ни во без бед но сти у са о бра ћа ју.

 На осно ву ис тра жи ва ња ко ја смо вр ши
ли у про те клих не ко ли ко ме се ци до шли смо 
до за кључ ка да су у прет ход не две до три 
го ди не ло кал на са мо у пра ва и Са вет за без
бед ност са о бра ћа ја ре а ли зо ва ли ве ли ки 
број пре вен тив них ак тив но сти – кам па ња, 
ак ци ја и ра да са де цом, што је пре ма по
ка за те љи ма ре зул то ва ло сма ње ним бро јем 
по ги ну ле и по вре ђе не де це, али и сма ње ни 
бро јем на стра да лих пе ша ка и би ци кли ста 
у са о бра ћај ним не зго да ма – ре као је Вра
њеш.

Он је та ко ђе об ја снио да су ис тра жи ва
њем утвр ђе ни и кри тич ни фак то ри у на
стан ку са о бра ћај них не зго да  вре ме на и 
ло ка ци је на стан ка и нај че шћи уче сни ци у 
са о бра ћај ним не зго да ма.

 При ме ће но је, на при мер да те рет на во
зи ла уче ству ју у чак 57 од сто са о бра ћај них 
не зго да, а да се не зго де са смрт ним ис хо
дом нај че шће до га ђа ју из ме ђу 18 и 19 ча
со ва. Ове по дат ке ће мо про сле ди ти по ли
ци ји и апе ло ва ти да по ја ча кон тро лу упра во 
у пе ри о ди ма и на ло ка ци ја ма на ко ји ма се 
не зго де нај че шће до га ђа ју, као и да по ја ча 
над зор над нај че шћим уче сни ци ма у са о
бра ћај ним не зго да ма, чи ме ће мо зна чај но 
уна пре ди ти без бед ност у са о бра ћа ју – на
гла сио је Вра њеш и об ја снио да по себ но 
зна чај ну уло гу у пре вен тив ном де ло ва њу 
има ју ме ди ји, без чи је по др шке не ма ефи
ка сног пре вен тив ног ра да и тран сфе ра зна
ња. 

Ду шан Срећ ков

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ

Ула га ња у спорт

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа

Оп шти на Пе ћин ци ор га ни зу је Да не оп
шти не 2016. при пре мљен је бо гат про
грам, ко ји је за по чео 16. ма ја и тра је до 

не де ље, 22. ма ја. 
У сре ду, 18. ма ја са по чет ком у 11 ча со ва 

би ће ор га ни зо ван тур нир у од бој ци за же не, а 
сат ка сни је у Кул тур ном цен тру ће би ти до де
ље ни до да ци за но во ро ђен чад.

 Дан ка сни је, 19. ма ја у хо лу Кул тур ног 
цен тра у Пе ћин ци ма са по чет ком у 11 ча со
ва би ће про гла ше ни по бед ни ци на ли ков ном 

и ли те рар ном кон кур су Кул тур ног цен тра, 
док ће у 10 ча со ва би ти одр жа на Олим пи ја да 
пред шко ла ца. 

За пе так, 20. мај у 11 ча со ва за ка за на је 

све ча на сед ни ца Скуп шти не оп шти не Пе ћин
ци, а на ше та ли шту у Пе ћин ци ма у под не ће 
пле са ти ма ту ран ти, у окви ру ма ни фе ста ци је 
Ма ту рант ски плес.

У су бо ту, 21. ма ја у До њем То вар ни ку ће 
се одр жа ти Спорт ско так ми че ње у ри бо ло ву, 
као и за тва ра ње Ли ков не ко ло ни је у Ет ноку
ћи у Ку пи но ву. 

За крај обе ле жа ва ња Да на оп шти не у Пе
ћин ци ма ће се у не де љу, 22. ма ја одр жа ти 
Фи ја ке ри ја да.

Дани 
општине
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

МО ШТИ СВЕ ТЕ МАЈ КЕ АН ГЕ ЛИ НЕ У ХРА МО ВИ МА ОП ШТИ НЕ

Пет ве ко ва од
упо ко је ња мо на хи ње

Ан ге ли на Бран ко вић за Купиново има по се бан исто риј ски 
зна чај, с обзиром да се ове го ди не обе ле жа ва 530 го ди на од 
до ла ска Мај ке Ан ге ли не са си но ви ма у ово село пећиначке 
општине, као и 500 го ди на од упо ко је ња мо на хи ње

Пр ви пут на кон пет ве ко ва, 
ки вот са мо шти ма Све те 
Мај ке Ан ге ли не, срп ске 

де спо ти це и мо на хи ње, из нет је 
из ње не за ду жби не, фру шко
гор ског ма на сти ра Кру ше дол, и 
по нет на хо до ча шће по Епар хи
ји срем ској у окви ру ко јег ће 
бо ра ви ти у свим на се љи ма 
Сре ма.

Од су бо те, 7. ма ја, мо шти 
Све те и пре по доб не Ан ге ли не 
Бран ко вић, по хо ди ле су оп шти
ну Пе ћин ци. Нај пре су пре но ћи
ле у До њем То вар ни ку, у хра му 
по све ће ном апо сто ли ма Пе тру 
и Па влу где је Вла ди ка срем ски 
го спо дин Ва си ли је за јед но са 
вла ди ком ша бач ким Ла врен ти
јем 8. ма ја слу жио све ту ар хи је
реј ску ли тур ги ју. Истог да на, 
крај мо шти ју Мај ке Ан ге ли не 
слу жен је ака тист у хра му у 
Су бо ти шту.

По сле то га, у по по днев ним 
са ти ма, ру ку Мај ке Ан ге ли не 
Кру ше дол ске, де спо ти це срп
ске, на бла го слов ме шта ни ма 
Пе ћи на ца до нео је вла ди ка 
срем ски, го спо дин Ва си ли је. 
Ли ти ја је у 17 ча со ва кре ну ла 
ше та ли штем до ме сног хра ма 
ко ји је по све ћен пре но ше њу 
мо шти ју све тог Ни ко ла ја. Ли ти ју 
су пред во ди ли вла ди ка Ва си ли
је и све ште ни ци Срем ске, Бе о
град ске и Ша бач ке епар хи је, а 

ак тив но су би ли укљу че ни 
пред став ни ци оп шти не Пе ћин
ци, кул тур но  умет нич ка дру
штва, ло вач ко удру же ње, удру
же ња же на, број ни пред став ни
ци јав них уста но ва и удру же ња, 
као и број ни гра ђа ни Пе ћи на ца. 
У хра му, пре ма ле ном да при ми 
све ко ји су при до шли, слу жен је 
ака тист Мај ци Ан ге ли ни и бла
го си ља ње ме шта на.

По сле слу же ња ака ти ста, 
при сут ним вер ни ци ма обра тио 
се Вла ди ка срем ски Ва си ли је.

 Не ка је срет но и бо гом бла
го сло ве но ово ве че у хра му у 
Пе ћин ци ма, на до че ку на ше 
де спо ти це и све ти тељ ке мај ке 
Ан ге ли не. У сва ком ис ку ше њу, 
Бог нам ша ље ве ли ке мо ли тве
ни ке да нам бу ду пот по ра, на ша 
уте ха, да нас по др же у на шем 
хри шћан ском опре де ље њу. 
Го ди не 1486. го ди не све та по ро
ди ца Бран ко вић до шла је у 
Ку пи но во, шти ти ла је свој на род 
од ра зних на је зда и не зго да у 
оно не срећ но вре ме. Чу ва ли су 
ве ру пра во слав ну, чу ва ли на ша 
име на, и ко зна ка ко би смо се 
ми зва ли, да ни је би ло Бран ко
ви ћа и њи хо ве ми си је  ре као је 
вла ди ка Ва си ли је.

Овом при ли ком, у пе ћи нач
ком хра му до де ље не су гра ма
те и ор де ње до бро тво ри ма и 
кти то ри ма хра ма, а на пред лог 

све ште ни ка од ли ко ва не су мај
ке ко је су ро ди ле тро је или 
ви ше де це.

Мо шти Све те Мај ке Ан ге ли не 
по том су би ле у хра мо ви ма у 
Си ба чу, Ши ма нов ци ма и оста
лим ме сти ма, на бла го слов 
свих гра ђа на пе ћи нач ке оп шти
не. У ши ма но вач ком све том 
хра му ки вот је све ча но до че кан 
9. ма ја, а ака тист Мај ке Ан ге ли
не слу жио је епи скоп Ва си ли је 
са свим све ште ни ци ма. 

Све ча ни до чек мо шти ју све
ти тељ ке у Ку пи но ву одр жан је 
11. ма ја у при су ству ве ли ког 
бро ја вер ни ка ко ји су то га да на 
обе ле жи ли „по вра так Мај ке 
Ан ге ли не у ње но Ку пи но во“, 
бу ду ћи да Ан ге ли на Бран ко вић 
за ово срем ско се ло има по се
бан исто риј ски зна чај и да се 
ове го ди не обе ле жа ва 530 го ди
на од до ла ска Мај ке Ан ге ли не 
са си но ви ма у Ку пи но во, као и 
500 го ди на од упо ко је ња мо на
хи ње. Ки вот је на ру ка ма вер ни
ка про нет од Цр кве Све тог Ду ха 
до Цр кве Све тог Лу ке, а у све
ча ној ли ти ји су по ред све штен
ства уче ство ва ли пред став ни ци 
це ло куп не ло кал не за јед ни це.

Све те мо шти мај ке Ан ге ли не 
у хо до ча шћу Срем ском епар хи
јом, у Ку пи но ву су бо ра ви ле 
се дам да на, у пе ри о ду од 11. до 
17. ма ја.

Ли ти ја у Пе ћин ци ма

СПОРТСКИ САВЕЗ 
„РАЗВОЈ СПОРТОВА“

Фит нес 
такмичење

На те ре ни ма за ма ле спор
то ве и у са ли за фи зич ко вас
пи та ње пе ћи нач ке основ не 
шко ле 14. ма ја је одр жа но 
так ми че ње „Fit ness chal len ge 
2016“, ко је је оку пи ло так ми
ча ре из це ле Ср би је. 

Уз по др шку Спорт ског са ве
за „Раз вој спор то ва“ и Фит нес 
са ве за Ср би је, так ми че ње је 
ор га ни зо вао пе ћи нач ки Фит
нес клуб „Fit&Wel lness“. Тре
нер клу ба Дар ко Та нац ко вић 
ка же да ово так ми че ње у 
Пе ћин ци ма по ла ко по ста је 
тра ди ци ја.

 Пр ви ути сци о так ми че њу 
су вр ло по вољ ни, јер смо 
ус пе ли да оку пи мо так ми ча ре 
свих уз ра ста и по ло ва из 
Сен те, Аде, Те ме ри на, Но вог 
Са да, Па ра ћи на, Ја го ди не 
Ла за рев ца, Ру ме и из на ше 
оп шти не – из ја вио је Та нац
ко вић. 

По бед ни ци по уз ра сти ма 
би ли су: ју ни о ри, Ма ри ја Ђур
ђе вић (Ла за ре вац) и Лу ка 
Ву њак (Ру ма); се ни о ри, На та
ша Ми ли ће вић (Но ви Сад) и 
Ла зар Ђу кић (Те ме рин); ве те
ра ни, Не на Ра јић (Ру ма) и 
Де јан Сте вић (Но ви Сад).

По моћ у ор га ни за ци ји так
ми че ња, као и мно го пу та до 
са да, пру жио је Спорт ски 
са вез „Раз вој спор то ва“.

 Наш са вез увек ће по др
жа ти, пре све га, ма сов ни и 
ама тер ски спорт. Дра го нам је 
што ви ди мо мно го мла дих 
спор ти ста, а и пу бли ка је 
би ла све вре ме при сут на, 
што зна чи да овај спорт у 
Пе ћин ци ма има „здра ву под
ло гу“ у сва ком по гле ду. Спорт 
је је дан од на чи на да се на 
пра ви на чин ре пре зен ту је 
на ша оп шти на. Ве ру је мо да 
ће се тра ди ци ја ор га ни зо ва
ња ова квог тур ни ра на ста ви
ти  и да ће сле де ће го ди не, уз 
на шу по моћ, би ти још ма сов
ни ји  ис та као је пред сед ник 
„Раз во ја спор то ва“ Си ни ша 
Ђо кић, ко ји је са се кре та ром 
То ми сла вом Ћир ко ви ћем 
пра тио „Fit ness chal len ge 
2016“.

Д. С. 
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КУД „ЈА РАК“

Кон церт за шест 
ме се ци ра да

У при су ству мно го број них 
го сти ју, по што ва о ца тра ди ци је и 
до бре игре ко ју вер но чу ва ју 
чла но ви Кул тур но – умет нич ког 
дру штва у Јар ку, 8. ма ја про сла
вље но је шест ме се ци од осни
ва ња и ра да КУД „Ја рак“. Све
ча ност је одр жа на у са ли До ма 
кул ту ре у Јар ку, а раз ли чи те 
ге не ра ци је игра ча пред ста ви ле 
су из ван ре дан ре пер то ар. У 
из вед би су осим до ма ћи на, уче
ство ва ли и чла но ви кул тур но 
умет нич ких дру шта ва из Сте ја
но ва ца, Хрт ко ва ца и Вог ња. 
Го сте је по здра вио Бран ко 
То до ро вић, а на кра ју про гра ма 
су се чла но ви КУД „Ја рак“ 
за хва ли ли свом ко ре о гра фу 
Ива ни Ра кић. 

Б. Т.

ДОМ ЗДРА ВЉА РУ МА: МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СЕ СТРИН СТВА

Љи ља Јо ва но вић нај бо ља 
ме ди цин ска се стра
Про шле го ди не је по пр ви 

пут, Дом здра вља Ру ма 
обе ле жио Ме ђу на род ни 

дан се стрин ства, 12. мај. Та
ко је би ло и ове го ди не, а све 
у же љи да се под се ти на дан 
ка да је ро ђе на Фло ренс Нај
тин гел, за чет ни ца мо дер ног 
се стрин ства, ко ја је ини ци ра ла 
ула зак про фе си о нал но обра зо
ва них же на у здрав стве ну не гу 
бо ле сних. Она је, дав не 1860. 
го ди не, у Лон до ну отво ри ла и 
пр ву шко лу за ме ди цин ске се
стре. 

За по сле не, као и пен зи о не ре 
До ма здра вља по здра ви ла је 
ди рек тор ка др Сне жа на Бо ја
нић Сто јић, ко ја је ис та кла да је 
рум ска оп шти на до сти гла зна
ча јан ни во здрав стве не за шти
те, и да су за то под јед на ко за
слу жни и ле ка ри и ме ди цин ске 
се стре. Она је до да ла да ове 
го ди не по сао око из бо ра нај

бо ље ме ди цин ске се стре ни је 
био лак, а ову је ти ту лу по не ла 
Љи ља Јо ва но вић, ме ди цин ска 
се стра ко ја је углав ном ра ди ла 
у ин тер ни стич кој слу жби.

Др Бо ја нић Сто јић је ис та кла 
да је Љи ља увек има ла и до
бар од нос пре ма мла дим ле ка
ри ма, а не са мо па ци јен ти ма и 
пожелела јој да дру ги део свог 
жи во та про ве де у здра вљу. 

За до при нос у ра ду и афир
ма ци ји стру ке, по ред за хвал ни
це, Љи ља је до би ла и ве ли ки 
срп ски на род ни ку вар.

 За и ста сам из не на ђе на 
овом на гра дом. Ре кла сам ди
рек то ри ци да ћу до ћи на про
сла ву, али ни сам оче ки ва ла да 
ћу баш ја до би ти ову на гра ду. 
Дир ну та сам и за и ста не знам 
шта да вам ка жем, сем да се 
за хва лим сви ма  ре кла је Љи
ља Јо ва но вић.

С. Џ.

На пла та по тра жи ва ња у 
ЈКП „Во до вод“ Срем ска 
Ми тро ви ца је као и прет

ход них го ди на на за до во ља ва
ју ћем ни воу и тре нут но из но си 
око 95 од сто. 

Код прав них ли ца на пла та је 
84 од сто, што је пре све га по
сле ди ца пла ћа ња ста рог ду га. 
Укуп но гле да но, ова ка те го ри ја 
по тро ша ча ду гу је око 28 ми ли-
о на ди на ра. 

Пре ма по ка за те љи ма ми тро
вач ког „Во до во да“ фи зич ка ли
ца на те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца ду гу ју овом јав ном 
пред у зе ћу за ис по ру че ну пи ја

ћу во ду око 30 ми ли о на ди на-
ра. Нај ви ше њих, око 80 од сто, 
ду гу је из нос до 3.000 ди на ра. И 
по ред ово га на пла та ра чу на код 
ове ка те го ри је по тро ша ча је ре
ла тив но ви со ка и из но си око 99 
од сто. 

Уко ли ко по тро ша чи има ју дуг 
ве ћи од 3.000 ди на ра, ша љу се 
опо ме не пред ис кљу че ње. Ка
ко не би до ла зи ло до са мог ис
кљу че ња са мре же ми тро вач ки 
„Во до вод“ гра ђа ни ма и пред у
зе ћи ма да је мо гућ ност пла ћа ња 
ду га у ви ше ме сеч них ра та. По
треб но је да од мах по до би ја њу 
опо ме не ду жни ци до ђу у Ди рек

ци ју пред у зе ћа, адре са Ста ри 
шор 114, Срем ска Ми тро ви ца, 
ка ко би се на пра вио про то кол о 
из ми ре њу ду га.

Та ко ђе, ЈКП „Во до вод“ има 
прак су да со ци јал но угро же ним 
ста нов ни ци ма не на пла ћу је по
тро ше них пет ме та ра куб них по 
чла ну до ма ћин ства, ко ли ко им 
је ре ал но по треб но за основ не 
жи вот не по тре бе. Ли ца у ста
њу со ци јал не по тре бе, њих око 
40, су ис кљу чи во са еви ден ци је 
Цен тра за со ци јал ни рад „Са ва“ 
по ја сно де фи ни са ним кри те ри
ју ми ма ко је про пи су је та уста но
ва.   М. Н.

ЈКП „ВО ДО ВОД“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Дуг на ви ше ра та
РУМА

При ја ве
за мађарско
др жа вљан ство

Ме ђу др жав ним до го во ром, 
уз од ре ђе не усло ве, мо гу ће је 
апли ци ра ти, а ка да се про ђу све 
про це ду ре, и до би ти ма ђар ско 
др жа вљан ство и па сош, што је 
за оне ко ји се за то од лу че  про
лаз у Европ ску уни ју. Већ три го
ди не за ре дом, апли ка ци је се не
ко ли ко пу та го ди шње ор га ни зу ју 
у Ру ми, у ор га ни за ци ји Са ве за 
вој во ђан ских Ма ђа ра. 

Ми хаљ Ба лог, пот пред сед ник 
СВМ за Срем се, са но стал ги јом, 
се ћа вре ме на ка да је, као млад, 
пу то вао и та да су му го во ри ли 
да чу ва „цр ве ни“ ју го сло вен ски 
па сош, ко ји је та да био на це ни.

 Са да ту про ла зност у Евро пу 
обез бе ђу је ма ђар ски па сош. За 
ма ђар ско др жа вљан ство ја вља
ју се мла ди, ви со ко о бра зо ва ни 
љу ди или ква ли тет ни мај сто ри. 
Те ши ме то, што у раз го во ру, ка
жу да има ју на ме ру да се вра те 
у Ср би ју, са мо да обез бе де но
вац за не ке ма ши не за при ват
ни би знис, или ако су ин те лек
ту ал ци, да се до дат но уса вр ше 
и стек ну но ва ис ку ства  ка же за 
на ше но ви не Ми хаљ Ба лог.

Кра јем апри ла одр жа ни су 
раз го во ри са они ма ко ји су апли
ци ра ли за ма ђар ске па со ше. Из 
Сре ма их је би ло при ја вље но 
140, а са пред став ни ци ма ма
ђар ског кон зу ла та раз го ва ра ло 
је око 90 љу ди.

С. Џ.

Љиља Јовановић
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ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ 
ДАН ФИ ЗИЧ КЕ АК ТИВ НО СТИ

Са мо де се ти на ста нов ни штва 
ре дов но фи зич ки ак тив на

По во дом Ме ђу на род ног 
да на фи зич ке ак тив но
сти, ко ји се већ де це ни

ја ма обе ле жа ва у све ту, у уто
рак, 10. ма ја За вод за јав но 
здра вље Срем ска Ми тро ви ца 
ор га ни зо вао је у Сред њој ме
ди цин ској шко ли „Дра ги ња 
Ник шић“ јав ни час фи скул ту
ре, на ко ме су би ле пред ста
вље не раз ли чи те вр сте пле
со ва.

У ери су пер и ор них тех но ло
ги ја скре ну та је па жња са оног 
што је бит но за пра ви лан пси
хо  фи зич ки раз вој мла дих.

Др Бо ја на Ца њар спе ци
ја ли ста со ци јал не ме ди ци не 
апе лу је на љу де да се по
све те што ви ше фи зич кој ак
тив но сти, ка ко би са чу ва ли и 
уна пре ди ли сво је здра вље и 
упо зо ра ва на ве о ма ма ли про
це нат оних ко ји су из ло же ни 
ре дов ној фи зич кој ак тив но сти.

 Са зна ње ко је имам о фи
зич ком здра вљу на ци је ни је 
баш по хвал но. Епи тет „спорт
ске на ци је“ ипак при па да по
је дин ци ма ко ји нас пред ста
вља ју у све ту. Ге не рал но, за 
на ше ста нов ни штво ка рак те
ри стич но је да њих 44 од сто 
рад ни дан про во де у не здра
вом по ло жа ју, се де ћем и сто

је ћем, и то нај ви ше же не, ста
нов ни штво ве ли ких гра до ва, 
ви со ко обра зо ва ни и мла ди 
од 15 до 24 го ди не, што је по
себ но про бле ма тич на ка те го
ри ја. Оно чи ме би као Вој во
ђа ни мо гли да се по хва ли мо је 
афи ни тет пре ма во жњи би ци
кла, што у оста лим де ло ви ма 
зе мље ни је слу чај. Тру ди мо се 
да под стак не мо љу де да што 
ви ше вре ме на уло же у шет њу 
и тр ча ње. Тек осам до де вет 
од сто љу ди се ба ви ре дов ном 
фи зич ком ак тив но шћу ка да је 
Ср би ја у пи та њу. Фи зич ка ак
тив ност има огро ман зна чај 
у пре вен ци ји хро нич них не
за ра зних бо ле сти, као шо су 
кар дио и це ре бро ва ску лар на 
обо ље ња, ди ја бе тес, рак дој

ке и де бе лог цре ва, де пре си
је. Осо би фи зич ки не ак тив ној 
сма њу је се и пси хич ка моћ и 
сна га, та ко да мо ра да се ус
по ста ви рав но те жа из ме ђу те
ла и ду ха  ре кла је Ца ња ре ва.

Фи зич ка не ак тив ност је че
твр ти во де ћи фак тор ри зи ка 
оп штег мор та ли те та и сма тра 
се да до при но си око ми ли о ну 
смрт них ис хо да го ди шње (10 
од сто укуп ног мор та ли те та) у 
Евро пи.

Што се ти че про мо ци је фи
зич ког здра вља, здрав стве ни 
рад ни ци ни су је ди ни ко ји се 
бо ре са тим про бле мом. На
и ме, ве ли ка за слу га при па да 
и пе да го зи ма ко ји пре да ју фи
зич ку кул ту ру и вас пи та ње.

Ср ђан Шу ла ја, про фе сор 

фи зич ког вас пи та ња у ми тро
вач кој ме ди цин ској шко ли, 
ка же да ни је ла ко у да на шње 
вре ме мо ти ви са ти де цу да се 
по све те фи зич ком здра вљу и 
да све ви ше до ла зи до од сту
па ња од пра вил ног фи зич ког 
раз во ја де те та.

 Да нас ка да је ера ком пју те
ра, де ца су све ма ње фи зич ки 
ак тив на. За раз ли ку од де це 
ко ја се ак тив но ба ве спор том, 
оној дру гој су школ ски ча со ви 
фи зич ког мо жда и је ди ни вид 
из во ра здра вља и пра вил ног 
пси хо  фи зич ког раз во ја. Ни је 
их ла ко мо ти ви са ти и као по
сле ди ца до ла зи до кри вље ња 
кич ме, го ја зно сти и оста лих 
не при јат них по сле ди ца. Што 
се ти че де це са де фор ми те
том, ра ди мо са њи ма ин ди ви
ду ал но, на пра ви ли смо ма лу 
те ре та ну и од ла зе код фи зи
ја тра, а на ча со ви ма фи зич ког 
ра де про пи са не ве жбе у скла
ду са сво јим мо гућ но сти ма. У 
од но су на не ки ра ни ји пе ри од 
де ца су да нас знат но фи зич ки 
не ак тив ни ја и не спрем ни ја. У 
то ку не де ље јед но оде ље ње 
има два пу та час фи зич ког, 
што је не до вољ но  ре као је 
Шу ла ја.

А. Ћо сић

Спе ци ја ли ста со ци јал не
ме ди ци не др Бо ја на Ца њар

Професор физичког
Ср ђан Шу ла ја

Ме ди ци нар ке на ча су сал се 
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ПРО ИЗ ВО ЂАЧ МЛЕ КА ЈО ВАН ЧИ КИЋ ИЗ СИ БА ЧА

Му ко тр пан по сао ко ји
се ра ди из љу ба ви

У ста рој Ју го сла ви ји 
сва ка ку ћа је у овој 

ма лој ули ци др жа ла 
кра ве. Сад нас је 

са мо дво ји ца. Љу ди 
су пре ста ли да се 

ба ве про из вод њом 
мле ка, пр вен стве но 

због це не, али
и због то га што

про из во ђа чи мле ка 
немају подршку 

државе

Се ло Си бач у пе ћи нач кој оп шти
ни, де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка би ло је на да ле ко по зна то 

по уз го ју сви ња и кра ва и по про из вод
њи мле ка. Из тог се ла је и чо век ко ји је 
у вре ме санк ци ја др жао нај ви ше кра ва 
и био не ка да шњи ју го сло вен ски ре кор
дер у про из вод њи мле ка Слав ко Ра до
ва но вић. 

Да нас је све ма ње сто ча ра у Си ба чу, 
но осам де се то го ди шњи Јо ван Чи кић 
сво јим при ме ром по ка зу је да је ипак 
љу бав пре ма сто чар ству и про из вод
њи мле ка нај ва жни ја, те и у сво јим 
по зним го ди на ма не од у ста је од по љо
при вре де, не го вред но ра ди. 

Чи кић се већ 40 го ди на ба ви се про
из вод њом мле ка и уз го јом кра ва, а ка
ко ка же, че сто му љу ди за ме ра ју што 
још увек ра ди овај те жак и зах те ван 
по сао. Он ис ти че и ве ли ку по моћ су
пру ге и сма тра да ни шта не би мо гао 
ура ди ти да не ма ње ну по моћ. 

 Кад сам се оже нио, су пру га и ја 
смо се опре де ли ли да уз га ја мо кра
ве. У вре ме ста ре Ју го сла ви је би ли 

су удру же ни зе мљо рад ни ци, за дру ге 
су функ ци о ни са ле и ни је би ло те шко 
ни кре дит по ди ћи, ла ко се от пла ћи вао. 
Не мо же се по ре ди ти са да шње вре ме 
са оним ка ко је би ло не ка да. У ста рој 
Ју го сла ви ји сва ка ку ћа је у овој ма лој 
ули ци др жа ла кра ве. Сад нас је са мо 
дво ји ца. Имам шест кра ва, а ра ни је 
сам имао и по 15. Љу ди су пре ста ли 
да се ба ве про из вод њом мле ка, пр вен
стве но због це не, али и због то га што 
про из во ђа чи мле ка немају подршку 
државе. Тре нут но је це на мле ка 24 
ди на ра. Ја  са ра ђу јем са мле ка ром из 
Бе ле ги ша и они ми пла ћа ју 27 ди на ра 
по ли три и до би јам се дам ди на ра пре
ми је, по што је мле ко до брог ква ли те та. 
Ка да су ис пи ти ва ли мле ко и узи ма ли 
узор ке ра ди про ве ре ко ли чи не афла
ток си на, уста но ви ли су да сам имао 
нај бо ље мле ко у овом де лу оп шти не. 
Ја му зем, мо ја ба ба си па и но си мле
ко, по ма же ми у све му, нас дво је смо 
са ми за ду же ни за то. Све док сам ја у 
мо гућ но сти да ра дим, то ће та ко би ти 
– при ча де ка Јо ван из Си ба ча. 

ЈО ВАН ЧИ КИЋ: Кра ва ма се мо ра по све ти ти до ста па жње
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Ге рон то ло шки цен тар „Срем“ у Ру ми 
обе ле жио је 12. ма ја сво ју сла ву, Све
тог Ва си ли ја Остро шког, уз при су ство 

вла ди ке срем ског Ва си ли ја и све штен ства 
рум ске цр кве не оп шти не. 

По сле осве ће ња слав ског ко ла ча и жи
та, ко ри сни ци услу га ове Уста но ве из ве ли 
су при го дан про грам, а овом при ли ком ГЦ 
„Срем“ је по се тио и Не над Ива ни ше вић, др
жав ни се кре тар у Ми ни стар ству за рад, за
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња. 
Он је ука зао да се ов де осе ћа као код ку ће. 

 Док сам био ди рек тор ГЦ у Су бо ти ци 
је ди ни дом ко јем сам за ви део је био рум
ски. Да нас мо гу да ка жем да је он мо жда 
и бо љи од ГЦ Су бо ти ца. Ми ни стар ство је 
у овај дом про те кле две го ди не уло жи ло 
пре ко пет ми ли о на ди на ра, што по ка зу је да 
це ни мо шта се ов де ра ди, а укуп но пре ко 
ми ли јар ду ди на ра је уло же но у уста но ве 
со ци јал не за шти те у Ср би ји. Ми же ли мо да 
сти му ли ше мо оне ко ји до бро ра де. Ка да је 
реч о ли цен ци ра њу, ко је је са да ак ту ел но, 
ти ме ће мо утвр ди ти ква ли тет и утвр ди ти 
дис тан цу пре ма они ма ко ји не ра де до бро и 
ту не ће би ти ком про ми са  ре као је но ви на
ри ма др жав ни се кре тар Ива ни ше вић. 

Он је до дао и да ће са ди рек тор ком Да ни
цом Је ре мић раз го ва ра ти и о мо гућ но сти ма 
да се при сту пи од го ва ра ју ћим про гра ми ма 
„ИЗИ“, а ова ква уста но ва има све усло ве да 
за та сред ства апли ци ра.

 Ис пра ти ће мо све зах те ве ко је нам под
не се ГЦ „Срем“, јер смо ви де ли да су све 
што су до би ли оправ да ли и на мен ски утро
ши ли. Ка да ула зи те у јед ну ова кву уста но ву 
со ци јал не за шти те зна те да је до бра по два 
кри те ри ју ма  пр во ми рис (не ма не при јат
них ми ри са), а дру го је да се ко ри сни ци не 
бо је осо бља. Ако су на сме ја ни зна чи да су 
за до вољ ни, што зна чи да уста но ва до бро 

ра ди  ис та као је Не над Ива ни ше вић.
Он је ре као и да ће се ли цен ци ра њем 

уве сти и ред у при ват не до мо ве за ста ре. 
 Сва ки су срет са чел ни ци ма др жа ве и ко

ји су у то ку са на шим ра дом је ко ри стан. Ми 
не ма мо не ких ве ли ких про бле ма по во дом 
до би ја ња ли цен ци, али сва ка по моћ нам 
до бро до ђе. Те шко је до сти ћи ви сок ни во 
али и одр жа ва ти га и да ље раз ви ја ти. У на
шем ГЦ „Срем“ има мо и рад но оку па ци о не 
те ра пи је, где на ши ко ри сни ци на кре а ти ван 
на чин упот пу њу ју сво је сло бод но вре ме и 
упра во они су и при пре ми ли да на шњи про
грам за на ше ко ри сни ке и го сте  ре кла је 
ди рек тор ка ГЦ „Срем“ у Ру ми Да ни ца Је ре
мић.

 С. Џ.

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР „СРЕМ“ РУ МА

Обе ле же на сла ва

Ди рек тор ка ГЦ Срем Да ни ца Је ре мић
и др жав ни се кре тар Не над Ива ни ше вић

Ка ко је и на ја вље но, при ли ком пре да је 
три ме ра за ко ше ње тра ве свим рум
ским ме сним за јед ни ца ма, је дан је 

опре де љен и за Гар ни зон Вој ске Ср би је у 
Срем ској Ми тро ви ци. При мо пре да ја, по до
но ше њу од го ва ра ју ће од лу ке од стра не Оп
штин ског ве ћа, из вр ше на је 12. ма ја у Град
ској ку ћи у Ру ми.

Про фе си о нал ни три мер пред став ни ци
ма Вој ске Ср би је уру чи ли су на чел ник Оп
штин ске упра ве Ду шан Љу би шић и члан 

Оп штин ског ве ћа Ми лен ко Се ку лић. 
 По зна то је да рум ска оп шти на има до

бру са рад њу са свим пред став ни ци ма др
жав них ор га на ко ји ни су у над ле жно сти Оп
штин ске упра ве. Дра го ми је што смо да ли 
на ко ри шће ње Вој сци Ср би је три мер за одр
жа ва ње зе ле них по вр ши на у објек ти ма у ко
ји ма је вој ска, а ту пре све га ми слим и на ка
сар ну у Ру ми. Ми ће мо и убу ду ће, у скла ду 
са на шим мо гућ но сти ма, по ма га ти и вој ску и 
по ли ци ју и дру ге др жав не ор га не  из ја вио је 
том при ли ком на чел ник Оп штин ске упра ве 
Ду шан Љу би шић.

Гар ни зон у Срем ској Ми тро ви ци има 
пре ко 30 хек та ра зе ле них по вр ши на и ка
ко ис ти че пот пу ков ник Бо ри слав Кр ња јић, 
ко ма дант Гар ни зо на и ка сар не у Срем ској 
Ми тро ви ци, про фе си о нал ни три мер им је 
за и ста био по тре бан. 

Он ка же да ће овај три мер до ста зна чи ти 
за одр жа ва ње зе ле них по вр ши на и у Ру ми, 
али и у Срем ској Ми тро ви ци.

 Ве ру јем да ће мо на обо стра но за до вољ
ство има ти уре ђе не зе ле не по вр ши не и да 
ће се са рад ња са ло кал ном са мо у пра вом 
у Ру ми на ста ви ти и у на ред ним го ди на ма  
ука зао је пот пу ков ник Кр ња јић.

С. Џ.

ОП ШТИ НА РУ МА ПОМАЖЕ ВОЈ СЦИ 

За уре ђе ни је ка сар не

При мо пре да ја три ме ра у Град ској ку ћи

Он твр ди да су кра ве ја ко зах тев не 
жи во ти ње и да им се мо ра по све ти ти 
до ста па жње. Али то му не пред ста
вља про блем, јер он овај по сао ра ди 
за то што во ли. Уз кра ве је увек. Хра ни 
их, му зе, пра ти тер ми не те ље ња, во ди 
ра чу на о мла дим те ла ди ма.

 То је му ко тр пан по сао и зах те ва 24 
са та де жур ства, и но ћу и да њу. Ако се 
на пра ви са мо ма ли про пуст, мо же се 
де си ти да кра ви пук не ви ме, мо ра се 
па зи ти на мла дун че да не пре си са... 
Де жур ни сам стал но, и кад се кра ве 
те ле и на кон то га,  јер су оне као бо ле
сни ци, зах те ва ју пу ну па жњу. Мо је кра
ве су на у чи ле да бу ду по му же не у по ла 
шест ују тру и у по ла шест уве че. Не ке 
му зем и три пу та. Ако се не по му зе на 
вре ме, до ла зи до упа ле ви ме на – об ја
шња ва овај мле кар.

Про из вод ња мле ка и уз гој кра ва зах
те ва мно го од ри ца ња, тру да и ра да, а 
пре све га зах те ва од лич ну хи ги је ну и 
вр хун ску, нај са вре ме ни ју опре му. Али 
и по ред то га, ве те ри нар ска ин спек ци ја 
из ла зи на те рен да ви ди да ли су се 
ис пу ни ли од ре ђе ни усло ви. Ка ко ка же 
Чи кић, рас хлад ни уре ђај мо ра увек би
ти чист и сва опре ма мо ра би ти уред
на. 

На пи та ње ка кво је тре нут но ста ње 
у по љо при вре ди и сто чар ству он ка же:

 Се љак је пре пу штен сам се би. Не
ма за дру ге као ра ни је од ко је смо жи
ве ли сви. Сад се све пла ћа го то вин ски, 
не ма по вољ них кре ди та. Др жа ва је 
сма њи ла суб вен ци је, не ма од ре ђе не 
це не про из во да, не ма си гур ног от ку па. 
Ра ни је су се пра ви ли ак ци о ни про гра
ми се тве. Зна ло се шта ће се се ја ти у 
Си ба чу, Пр хо ву, Пе ћин ци ма. Да нас не 
по сто ји си гу ран от куп, а то је до каз да 
смо пре пу ште ни са ми се би. Што се ти
че по љо при вре де она је ге не рал но у 
ја ко ло шем ста њу, у шок со би. Бор ба 
је. По ко сио сам че ти ри ју тра де те ли
не да бих хра нио кра ве, а ка ко ки ша 
па да сва ки дан, то ће про па сти. Кра ве 
се не сме ју хра ни ти бу ђа вом и пле сна
вом хра ном, јер кра ва зах те ва вр хун
ску хра ну. Она мо ра да је де и сточ но и 
ку ку ру зно бра шно, со ји ну сач му, де те
ли ну, си ла жу, а то све ко шта – до да је 
Чи кић.  

За кљу чак на ко ји Јо ван по ку ша ва 
да нам ука же, то ком овог раз го во ра, је 
да се не мо же жи ве ти са мо од про да је 
мле ка. 

 Мо је кра ве днев но да ју око 100 ли
та ра мле ка. Ме ђу тим, све је то не до
вољ но за нор ма лан жи вот ка да у ку ћи 
има те ђа ке. За то ми сва шта ра ди мо да 
би смо оп ста ли. Про из во ди мо ку ку руз, 
пше ни цу и со ју. Али опет ка жем, кад ја 
не бу дем мо гао да ра дим, овај по сао 
ће се уга си ти, јер је за и ста ма ло це
њен и пла ћен, а зах те ва мно го – ка же 
за крај Јо ван Чи кић. 

За до вољ ство је би ло слу ша ти овог 
чо ве ка, ко ји у сво јим по зним го ди на ма 
још увек не од у ста је, не го вред но ра ди 
и то из љу ба ви и за до вољ ства. 

Са ња Ста не тић 
Фо то: Жељ ко Пе трас
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ДЕ СЕТ ГО ДИ НА EATO NA У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Де се то го ди шњи ца успе шног 
по сло ва ња у Ср би ји
Eaton је мул ти на ци о нал на ком

па ни ја ко ја по слу је у пре ко 170 
зе ма ља са око 100.000 за по сле

них. У Ср би ји по слу је мо од 2006. го ди
не. По че ли смо као Mo el ler elec tric, да 
би 2008. по ста ли део Eaton по ро ди це.

Кроз ових 10 го ди на се до го ди ло 
мно го. Eaton је за у зео сво ју по зи ци
ју као нај ве ћи по сло да вац у срем ској 
ре ги ји, са пре ко 40MUSD из во за сва
ке го ди не и пре ко 700 за по сле них. До
би је на су мно га при зна ња из обла сти 
дру штве не од го вор но сти, без бед но

сти на ра ду по све ће но сти и раз во ју.
Eatonов бренд се про био на срп ско 

тр жи ште за хва љу ју ћи огран ку про да је 
ко ји по слу је у Ср би ји са се ди штем у 
Бе о гра ду. У Ср би ји се про да ју Eato no vi 
про из во ди ко ји се не про из во де са мо у 
Ср би ји не го ши ром све та, кроз мре жу 
на ших овла шће них ди стри бу те ра.

У Срем ској Ми тро ви ци се про из во
де ауто мат ски оси гу ра чи ко ји се из
во зе по це лом све ту, а мо гу се на ћи 
и у на шим шко ла ма и об да ни шти ма 
за хва љу ју ћи на шим до на ци ја ма и 

парт нер ском од но су са ло кал ном за
јед ни цом.

Ре зул та ти ко је фа бри ка по сти же у 
по след њих не ко ли ко го ди на су на за
вид ном ни воу и у ди ви зи ји PDD и у 
елек трич ном сек то ру.  

За ових 10 го ди на раз ви ли смо ши
ро ку мре жу до ба вља ча, ко ји су ра сли 
за јед но са на ма кроз све ове го ди не. 

По сле 10 го ди на на ши за по сле ни  
мо гу са по но сом да ка жу да су део 
Eato na, из ја вио је ди рек тор Eato na 
Дра ган Та дић.

ФИРМА НА ПОНОС ЗАПОСЛЕНИХ: Директор Eato na Драган Тадић
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Честитке
Ју би леј ком па ни је Eaton, 

по во дом 10 го ди на ра да у 
Срем ској Ми тро ви ци, упри ли
чио је и гра до на чел ник Срем
ске Ми тро ви це Бра ни слав 
Не ди мо вић. Он је том при ли
ком под се тио на скеп ти ке у 
пе ри о ду ка да је ова ком па ни
ја стар то ва ла са ра дом, под
се тив ши при том на та да шње 
ви ше ме сеч не пре го во ре. 
Не ди мо вић је на гла сио да 
Eaton не гу је ви сок сте пен 
кор по ра тив не од го вор но сти.

 Шта ре ћи за ком па ни ју 
ко ја је тре нут но јед на од нај
ве ћих по сло да ва ца у гра ду, 
осим да им че сти там на ових 
10 го ди на. Бр зо је про шло и 
се ћам се бу квал но пр вог 
да на ка да су љу ди до шли из 
та да шњег Ме ле ра, са да шњег 
Eato na, ко ји су пре го ва ра ли с 
на ма. Де вет ме се ци су тра ја
ли пре го во ри, али су на на шу 
сре ћу успе шно за вр ше ни. 
Свим љу ди ма ко ји ра де у 
ком па ни ји Eato na, ко ји су све 
ове го ди не до ста ра ди ли и за 
Град Срем ску Ми тро ви цу, ја 
мо гу да ка жем да је кор по ра
тив на од го вор ност ове ком па
ни је на нај ви шем мо гу ћем 
ни воу и ако бу де мо та ко 
ра ди ли и у на ред ним го ди на
ма, не ма сум ње да ће до бри 
ре зул та ти још ви ше би ти 
ис так ну ти у пр ви план. У 
по чет ку је би ло до ста сум ње. 
Не ма леп ше ства ри не го кад 
све „не вер не То ме“ мо же те 
раз у ве ри ти јед ном ова квом 
ства ри као што је да нас  
ре као је Не ди мо вић.

НО ВА ИЗ ЛО ЖБА У ШИД СКОЈ ГА ЛЕ РИ ЈИ 

ШУМАНОВИЋ:
Фран цу ска епи зо да

Отва ра њем из ло жбе 
„Јед на фран цу ска 
епи зо да Са ве Шу ма

но ви ћа“ про шле сре де, 11. 
ма ја Га ле ри ја сли ка „Са ва 
Шу ма но вић“ у Ши ду по че ла 
је ре а ли за ци ју про гра ма му
зеј ске ма ни фе ста ци је „Му зе
ји Ср би је, де сет да на од 10 
до 10“. Ова из ло жба је ре а
ли зо ва на у са рад њи са Га ле
ри јом Ма ти це срп ске 
из Но вог Са да и про
фе со ри цом др Ли ди
јом Ме ре ник, исто ри
чар ком умет но сти. 

У го ди ни у ко јој Га
ле ри ја у Ши ду обе ле
жа ва 120 го ди на од 
ро ђе ња сли ка ра Са ве 
Шу ма но ви ћа, из ло
жбом „Јед на фран
цу ска епи зо да Са ве 
Шу ма но ви ћа“, ор га ни
за то ри су же ле ли да 
пред ста ве Шу ма но
ви ће ва де ла на ста ла 
то ком ње го вог по след
њег бо рав ка у Фран
цу ској то ком 1929. 
го ди не, ко ја пред ста
вља ју зна ча јан сег
мент у ства ра ла штву 
овог ве ли ког умет ни ка. 

На из ло жби су пре

пле те на де ла из ко лек ци је 
Га ле ри је: пред ста ва, пеј са
жа, ак то ва и град ских при зо
ра, из ве де них у раз ли чи тим 
тех ни ка ма, и две сли ке и 
је дан цр теж из ко лек ци је Га
ле ри је Ма ти це срп ске. Овом 
из ло жбом дат је до при нос у 
ра све тља ва њу ства ра лач ког 
пу та Са ве Шу ма но ви ћа.

 То ком два де се тих го ди на 

20. ве ка Са ва Шу ма но вић је 
у Па ри зу бо ра вио три пу та. 
Пре ма ре чи ма са мог сли ка
ра, овај по след њи бо ра вак 
био му је нај леп ши. Уче ство
вао је и ужи вао у умет нич ком 
и бо ем ском жи во ту европ ске 
пре сто ни це кул ту ре, дру
жио се са умет ни ци ма из 
це лог све та и исто вре ме но, 
то је вре ме ка да је Шу ма но

вић умет нич ки са зрео, 
пре ва зи шао мла да
лач ки за нос и по ста
вио те ме ље све му 
што је ка сни је то ком 
по след ње де це ни је 
жи во та ства рао у Ши
ду. Са да шњом ана ли
зом ства ра ла штва Са
ве Шу ма но ви ћа до шли 
смо до са зна ња да је 
он те по след ње го ди
не у Па ри зу про вео у 
са зре ва њу. По стао је 
све стан се бе, до зво
лио је се би да по ста не 
део тог па ри ског ми
љеа, имао је вре ме на 
да раз ми сли и био је 
за до во љан оним што 
је ура дио у Ши ду. То 
ње го во са зре ва ње се 

„Пеј заж из око ли не Па ри за“

Снежана Мишић, Весна Буројевић
и др Лидија Мереник на отварању изложбе

Градоначелник
Бранислав Недимовић
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ви ди на ње го вим сли ка ма. 
По чео је да ра ди сли кар ским 
но жем и на ње го вим сли ка ма 
осе ћа се јед на по себ на ат
мос фе ра, успех и за до вољ
ство, иако је ко ло рит там ни
ји, хлад ни ји од оно га што смо 
на у чи ли да ви ди мо у Ши ду. 
Ка да по гле да мо сли ке ко је су 
на ста ле у Па ри зу 1929. и оне 
ко је су на ста ле у Ши ду, уоча
ва мо слич ност али и раз ли ку. 
А та раз ли ка је у ства ри емо
ци ја ко ју чо век но си у ср цу са 
кра јем у ко јем је ра стао. А то 
се на сли ка ма ви ди, ви ди се 
јед на за јед нич ка све тлост и 
емо ци ја Са ве Шу ма но ви ћа 
ко ју има пре ма на шем кра ју. 
То је ње гов по клон на ма у ко
ме ми да нас ужи ва мо  ис та
кла је ди рек то ри ца Га ле ри је 
сли ка „Са ва Шу ма но вић“ Ве
сна Бу ро је вић.

Га ле ри ја Ма ти це срп ске и 
Га ле ри ја сли ка „Са ва Шу ма
но вић“ у Ши ду са ра ђу ју већ 
не ко ли ко го ди на. По след њих 
го ди на та са рад ња је ин тен
зи ви ра на, у окви ру обе ле жа
ва ња ме се ца Фран ко фо ни је 
(у мар ту сва ке го ди не), са 
ци љем про мо ви са ња ве зе 
срп ске и фран цу ске кул ту ре.

 Ми као Га ле ри ја Ма ти це 
срп ске по се ду је мо из ве стан 
број де ла Са ве Шу ма но ви ћа. 
Је дан део се на ла зи у на шој 
стал ној по став ци али сва ка
ко да је и на ша но во сад ска 
пу бли ка жељ на да ви ди сли
ке из Ши да. Та ко да смо се 
за ово го ди шњу ма ни фе ста
ци ју Фран ко фо ни је до го во
ри ли да пред ста ви мо сли ке 
из са мо јед не го ди не, 1929. 
ка да је Са ва тре ћи и по след
њи пут бо ра вио у Па ри зу. Од 
20 де ла из Ши да ми смо се 
при кљу чи ли са на ша три де
ла, а на сли ку „Ку па чи це“ ми 
смо по себ но по но сни по што 
је она сти гла у Га ле ри ју Ма
ти це срп ске као те ста мен
тар но за ве шта ње Са ви не 
мај ке Пер си де 1968. го ди не 
 из ја ви ла је про грам ска ди
рек то ри ца Га ле ри је Ма ти це 
срп ске Сне жа на Ми шић, на
го ве шта ва ју ћи и да љу успе
шну са рад њу са га ле ри јом у 
Ши ду.

Из ло жбу „Јед на фран цу ска 
епи зо да Са ве Шу ма но ви ћа“, 
по се ти о ци ће мо ћи по гле да
ти на ред них ме сец да на, а 
про грам ма ни фе ста ци је „Му
зе ји Ср би је, де сет да на од 10 
до 10“ об у хва та низ ак тив но
сти све до 21. ма ја. У окви ру 
њих, пред ви ђе но је одр жа
ва ње кре а тив них ра ди о ни
ца за де цу пред школ ског и 
школ ског уз ра ста, за тим пре
да ва ња, као и про јек ци ја до
ку мен тар но  игра ног фил ма 
„Сли кар и бе ра чи ца гро жђа“.

М. Н.

МУЗЕЈ СРЕМА

Ка ме ни спо ме ни ци 
Сир ми ју ма 

Пи ше: Ја сми на Да ви до вић, ар хе о лог Му зе ја Сре ма

Ма да је по сто јао као 
на се ље и пре до ла ска 
Ри мља на, Сир ми јум је 

свој нај ве ћи раз вој имао од 
кра ја I ве ка ста ре ере до 582. 
го ди не ка да га осва ја ју Ава ри. 
Вр ху нац град до сти же кра јем 
III и у пр вој по ло ви ни IV ве ка 
ка да по ста је Им пе ри јал ни 
град са ве ле леп ним гра ђе ви
на ма ко је су укра ша ва не екс
клу зив ним бе лим и обо је ним 
мер ме ри ма из чи та вог рим
ског цар ства. 

Сир ми јум је ме ђу тим, град 
ко ји је на стао у плод ној рав ни
ци где је ка мен био ре дак и 
где се за из град њу углав ном 
ко ри сти ло др во и опе ка. Са 
бр зим при хва та њем рим ског 
на чи на жи во та, по нај пре но вог 
оби ча ја са хра њи ва ња по кој
ни ка, ка мен је укљу чен као 
по греб но обе леж је. Уво ђе ње 
но вих об ли ка зах те ва ло је 
обез бе ђи ва ње њи хо ве про из
вод ње и ди стри бу ци је из дру
гих кра је ва цар ства где је 
би ло ка ме на. Пр ви до ди ри 
ста нов ни ка Сир ми ју ма са 
об ли ци ма над гроб них ка ме
них спо ме ни ка ко је Ри мља ни 
до но се и уво де у жи вот гра да 
би ли су ве за ни за са хра њи ва
ње пр вих до се ље ни ка, а они 
су у том ра ном пе ри о ду ко ри
сти ли мер мер.  

У то ку шест ве ко ва по сто ја
ња Сир ми ју ма, ка ме на је би ло 
мно го, гран ди о зна је ло ги сти
ка чи та вог тог по ду хва та, јер 
се ка мен ко ри стио и за град

њу. Ка сни је на кон пре стан ка 
по сто ја ња рим ског гра да тај 
исти ка мен је ве ко ви ма ко ри
шћен за но ве град ње, што је 
по не кад зна чи ло да је уни
шта ван. Али исто та ко, у 
Ми тро ви ци се ја ви ла по тре ба 
за очу ва њем ан тич ког ма те ри
ја ла, при се ти мо се са мо пре
да ног учи те ља Иг ња та Јун га 
ко ји је за со бом оста вио ве ли
ку ко лек ци ју пи са ма са ис црп
ним по да ци ма о про на ђе ним 
пред ме ти ма, ве ћи ном ка ме
ним. Ти пред ме ти су од XIX 
ве ка би ли од но ше ни у ве ће 
гра до ве, по пут Бе ча, За гре ба, 
а од XX ве ка Бе о гра да, од но
сно све до осни ва ња Му зе ја 
Сре ма у са мој Срем ској 
Ми тро ви ци 1946. (ове го ди не 
се обе ле жа ва 70 го ди на 

по сто ја ња му зе ја) ка да је и 
ова вр ста ма те ри ја ла до би ла 
сво је трај но ме сто. Та ко је и 
по став ка ка ме них спо ме ни ка 
из Град ског пар ка из XIX ве ка 
за вр ши ла у Ла пи да ри ју му 
Му зе ја Сре ма. 

Због обим но сти ма те ри ја ла, 
тј. ве ли ког бро ја ка ме них спо
ме ни ка ра зних ка те го ри ја 
ов де ће мо го во ри ти са мо о 
две ве о ма за ни мљи ве гру пе. 
Јед на је гру па мер мер них 
над гроб них спо ме ни ка из I 
ве ка, а дру га гру па су за вет не 
аре из бе не фи ци ар не ста ни це 
из дру ге по ло ви не II ве ка и 
пр ве по ло ви не III ве ка.  

Ана ли зе ра ђе не узор ко ва
њем ка ме на из Сир ми ју ма 
ко је се вр ше по след њих де се
так го ди на су по ка за ле да се 

За ви чај ни му зеј Ру ма је и ове 
го ди не узео ак тив но уче шће у 
ма ни фе ста ци ји „Му зе ји Ср би је 
10 да на од 10 до 10“, ко ја тра је 
од 12. до 21. ма ја. Ма ни фе ста
ци ју пра ти са три про гра ма, 
из ло жбе из сво јих фон до ва 
(ар хе о ло шко – исто риј ског, 
умет нич ког и ет но ло шког). 
Пр ва из ло жба „Ис точ ни Срем 
(ар хе о ло ги ја и кар то гра фи ја)“ 
је отво ре на 12. ма ја у са ли 
ле га та Фе до ра Со ре ти ћа, а 

пред ста вља исто риј ско ар хе о
ло шку из ло жбу ко ја пре зен ту је 
ста ре кар те овог де ла Сре ма, 
са озна ка ма ан тич ких и сред
њо ве ков них гра до ва, да на
шњих ар хе о ло шких ло ка ли те
та. Уз кар те су из ло же ни и 
пред ме ти из фон да ар хе о ло
шког оде ље ња, ко ји по ти чу са 
че ти ри нај ва жни ја ар хе о ло шко 
исто риј ска ло ка ли те та, од 
Го мо ла ве, Ба си ја не, Вр ца ло ве 
Во де ни це до Ку пи ни ка.  С. Џ.

Из ло жбе у За ви чај ном 
му зе ју у Ру ми

Град ски парк кра јем XIX ве ка – из до ку мен та ци је Му зејa Сре ма
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над гроб ни про из во ди као што 
су сте ле (вр ста ви со ке, пра во
у га о не пло че) из I ве ка, или 
је дин стве ни спо ме ник – над
гроб на ара (ол тар, жр тве ник) 
ра де од мер ме ра ко ји сти же 
са ис точ но алп ских про сто ра 
из ка ме но ло ма у Сло ве ни ји 
(По хор је ан тич ка Сти ри ја) и 
Аустри ји (Гу мерн по ред Ви ла
ха – ан тич ки Но ри кум). Из 
ових про сто ра сти жу по лу го
то ви про из во ди ко ји се фи на
ли зу ју у Сир ми ју му. Ове сте ле 
из пр вог ве ка су мо ну мен тал
не, ви со ке и до 4 ме тра, али 
од њих се очу вао са мо гор њи 
за вр шни део у об ли ку па ра 
на спрам но по ста вље них 
ла во ва. Сви су они про на ђе ни 
на про сто ру пра во слав ног 
гро бља у XIX ве ку. 

Над гроб на ара цен ту ри о
на Ти та Ко ми ни ја Се ве
ра ра ђе на је од мер ме ра 

из Гу мер на и пред ста вља 
је дан од про из во да ра ди о ни ца 
у ан тич ком Ви ру ну му. Она је 
ме ђу тим, сво јим очи глед ним 

ико но граф ским сти лом бли жа 
про из вод њи Акви ле је (Ита ли
ја), што се мо же об ја сни ти 
ан га жо ва њем скулп то ра из 
Акви ле је, род ног ме ста осо бе 
ко ја је спо ме ник по ди гла свом 
при ја те љу, а то је про ку ра тор 
Сир миј ски, Ка е сер нус Ма ке до, 
при пад ник углед не тр го вач ке 
по ро ди це из Акви ле је. На 
оста лим ара ма из Ви ру ну ма 
не по сто је пре див не пред ста
ве пти ца, гу ште ра, кор ња че, 
ме ди те ран ске ши шар ке у гир
лан да ма акан ту са. Ара је 
та ко ђе про на ђе на на пра во
слав ном гро бљу у XIX ве ку и 
да ту је се у крај I ве ка. 

У ову гру пу спа да и ма ња 
фраг мен то ва на сте ла ра ђе на 
од мер ме ра за са да не по зна
тог по ре кла, ве ро ват но до ла
зи из Ита ли је. Сте ла не ма 
нат пис, а ни пред ста ве по кој
ни ка, ме ђу тим укра ше на је 
из у зет но пре ци зним и фи ним 
ра дом пр во кла сног мај сто ра 
кле са ра ко ји је у из ра ди дел
фи на и ро зе те по ка зао сво 

уме ће овог умет нич ког за на та. 
Ова сте ла има ве о ма за ни
мљи ву пред ста ву ми ше ва ко ји 
гриц ка ју кла сје жи та ко ја пред
ста вља ра ри тет на про сто ри
ма Ср би је и ши ре. За са да се 
ми ше ви ма хва ли са мо јед на 
сте ла из Ви ми на ци ју ма, али 
ту су ми ше ви при лич но не ја
сни. Ми ше ви се ина че ве зу ју 
за бо га Апо ло на у ве зи са бла
го ста њем, на и ме, по зна то је 
да ми ше ва има мно го ка да 
има хра не у из о би љу. Они су 
ве за ни и за Апо ло но вог си на, 
бо га ме ди ци не Еску ла па. 
Че сто се ми ше ви ста вља ју на 
над гроб не пло че рим ских 
ле ка ра, medicusa. Ова сте ла 
ко ја се да ту је у пр ви век је 
про на ђе на при ли ком из град
ње пу та пре ма Ла ћар ку 2010. 
го ди не.

Дру га гру па спо ме ни ка је 
ве за на за из у зе тан на лаз јед
не гра ђе вин ске це ли не ко ја је 
де фи ни са на као бе не фи ци ар
на ста ни ца. Она је про на ђе на 
при ли ком из град ње Хи рур

шког бло ка 1988. го ди не. У 
окви ру те ста ни це у јед ној гра
ђе ви ни, ви ше над кри ве ном 
тре му про на ђе но је 84 пра во
у га о не аре и јед на у об ли ку 
сту ба. Аре су, осим две по све
ће не бо гу Мар су, за ве то ва не 
Ју пи те ру, нај бо љем и нај ве
ћем, вр хов ном бо жан ству 
рим ског пан те о на. Аре су 
да то ва не у пе ри од од 157. до 
231. го ди не. Слу жбе ни ци ко ји 
су по ди гли аре су има ли на зив 
кон зу лар ни бе не фи ци а ри ји и 
у Сир ми ју му су нај ве ро ват ни је 
оба вља ли по ли циј ске по сло
ве и кон тро ли са ли ца ри ну. По 
по да ци ма из пи са ма Пли ни ја 
и би о гра фи је им пе ра то ра 
Ха дри ја на они су при ку пља ли 
вој ну ано ну, а та ко ђе оба вља
ли и ку рир ску слу жбу. Бе не
фи ци ар не ста ни це су ина че 
би ле по ста вља не на пу те ви
ма, у ца рин ским ста ни ца ма, 
на гра ни ца ма про вин ци ја и у 
ви ла ма. Тер ту ли јан, ра но хри
шћан ски пи сац, је оста вио 
све до чан ство да су бе не фи
ци а ри ји би ли при пад ни ци тај
не слу жбе (curiosi) и као та кви 
узи ма ли но вац од коц ка ра и 
ло по ва у гра до ви ма.

Та ко ђе се по ми њу и као 
слу жбе ни ци ко ји ма су се 
пре да ва ле ту жбе упу ће

не пре фек ту гра да, па су чак 
има ли и пра во да зах те ва ју да 
им се оп ту же но ли це пре да. 
Од 79 ара из Сир ми ју ма са 
очу ва ним нат пи си ма 67 се 
мо гло да то ва ти. Оне су да то
ва не у пе ри од од 157. до 231. 
го ди не На осно ву очу ва них 
нат пи са да нас та ко ђе зна мо 
ка ко су се по је ди ни кон зу лар
ни бе не фи ци а ри ји зва ли и 
ко јој ле ги ји су при па да ли. 
Не ки од њих су слу жбу ко ја је 
тра ја ла од две до че ти ри го ди
не, вр ши ли и два пу та, као 
Ulpius Frequentinus (191. и 
195) или M. Flavius Reburrus 
(206. и 207). Слу жбе ни ци су 
би ли при пад ни ци сле де ћих 
ле ги ја: IAdiutrix, IIAdiutrix, IV
Flavia и XGemina.

Ма ни фе ста ци ја „Му зе ји 
Ср би је, де сет да на од 10 до 10“ 
у Срем ској Ми тро ви ци отво ре
на је у че твр так, 12. ма ја из ло
жбом „Од су мра ка до сви та ња“ 
При род њач ког му зе ја из Бе о
гра да, где је пред ста вље но око 
50 раз ли чи тих вр ста ноћ них 
жи во ти ња. Ова по став ка је 
стал на и би ће из ло же на до 17. 
ју на У Му зе ју Сре ма. Ова из ло
жба је ујед но и је дан од глав
них про гра ма 12. европ ске 
Но ћи му зе ја у Срем ској Ми тро
ви ци.

У су бо ту, 14. ма ја Ми тров ча
ни су у Му зе ју Сре ма има ли 
при ли ку да по гле да ју из ло жбу 
фо то гра фи ја са мо ти ви ма 
Ис точ не Ср би је, а у пи та њу је 
оби чај на те ма ти ка тог под не
бља.

Дан ка сни је, 15. ма ја, ра ди о
ни ца буб ње ва и уда раљ ки при
ву кла је нај мла ђе су гра ђа не, 

ко ји су кроз игру на у чи ли 
не што ви ше о древ ним ин стру
мен ти ма и ко ре ни ма му зи ке.

За 20. мај у 21 час за ка за но 
је пре да ва ње о ка ме ним спо
ме ни ци ма Сир ми ју ма, ко ји ће 
одр жа ти Ја сми на Да ви до вић, 
ар хе о лог Му зе ја Сре ма.

У оквиру про грама за вр шног 
да на ове ма ни фе ста ци је, 21. 
ма ја биће одржана че ти ри 
догађаја. У 18 ча со ва би ће 
из ло жен про дај ни штанд кре ма 
фар ма це ут ског оде ље ња 
ме ди цин ске шко ле у Срем ској 
Ми тро ви ци. У истим тер ми ни
ма за ка за не су ра ди о ни це за 
из ра ду све тиљ ки, мо за и ка, 
за тим грн чар ска ра ди о ни ца и 
„Po int – сли ка – Му зеј ра ди о ни
ца“, као и из ло жба „Го лу би нач
ке мач ка ре“. Истог да на у 21 
час би ће одр жа на про јек ци ја 
фил мо ва о Сир ми ју му и на ла
зи ма у Сре му. А. Ћ.

Ноћ му зе ја у Сремској Митровици

Изложба „Од сумрака 
до свитања“

Пар ла во ва са Еро том у сре ди ни

Ма да је по сто јао 
као на се ље и 

пре до ла ска 
Ри мља на

Сир ми јум је
свој нај ве ћи
раз вој имао

од кра ја I ве ка 
ста ре ере до 582. 

го ди не ка да га 
осва ја ју Ава ри
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У ми тро вач кој Би бли о те ци 
„Гли го ри је Во за ро вић“ 
про шле сре де, 11. ма ја 

одр жа на је про мо ци је че твр те 
књи ге др Све тла не Го ге Ко
стић „Су срет са са мим со бом“.

Кроз ову књи гу аутор ка от
кри ва пут ка про на ла же њу се
бе и свр хе жи во та, ак цен ту ју ћи 
на то да су узрок свих про бле
ма по ти сну та осе ћа ња ко ја но
си мо од ро ђе ња. Она твр ди да 
мно ги љу ди бе же од то га да 
по гле да ју у сво је ср це и се би 
при зна ју исти ну.

 Ду го су нас по гре шно учи
ли, па сад мо ра мо мак си мал
но да ра ди мо на се би ка ко би 
раз би ли ша блон пре ма ко је 
да нас жи ви ве ћи на љу ди. Љу
ди се пла ше да ис ка жу сво ју 
ин ди ви ду ал ност и уме сто да 
на спољ ни свет ре флек ту ју 
сво ју кре а тив ност и лич ни пе
чат, ра ди је се при кла ња ју кон
цеп ту по тро шач ког дру штва, 

кре ћу ћи се ли ни јом ма њег 
от по ра. Да би се не што у дру
штву про ме ни ло на бо ље, нај
пре по је дин ци мо ра ју да бу ду 
све сни се бе. Ако од се дам и по 
ми ли о на љу ди ко ји ов де жи ве, 

њих 750 од лу чи да се за у зме 
за исту ствар за ко ју ве ру ју да 
је ис прав на, мо гли би да по
стиг ну ефе кат кон цен трич них 
кру го ва. Реч је о за ко ну при
вла че ња  ре кла је Ко сти ће ва.

Др Све тла на Го га Ко стић ро
ђе на је 28. де цем бра 1961. го
ди не у Бе о гра ду. Сво је нај ра
ни је де тињ ство про ве ла је са 
ро ди те љи ма и бра том у Швај
цар ској. По вра так у Ср би ју у 
ње ном адо ле сцент ном до бу 
унео је у ње ну ду шу по при ли
чан не мир и збу ње ност. Би ла 
је од ли чан ђак, спор ти ста и 
бри љан тан сту дент сто ма то
ло ги је. Она је мај ка пе то ро де
це ко ја су њен нај ве ћи по нос. 
Не за до вољ на сво јим жи во
том, по сле 25 го ди на у стру ци 
опро сти ла се од сто ма то ло ги
је. Што се ти че ње них прет ход
них књи жев них оства ре ња, пр
ву сво ју књи гу „У пра ву си ал’ 
баш ме бри га“ из да ла је 2013. 
го ди не, за тим, сле де ће го ди не 
иза шла је „Ака де ми ја за сре
ћо ло ги ју“, а „Нај леп ша пу то
ва ња са ан ђе ли ма“ из да ла је 
2015. го ди не.

А. Ћо сић  

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ „СУ СРЕТ СА СА МИМ СО БОМ“ У МИ ТРО ВАЧ КОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ 

Љу ди се пла ше да
ис ка жу ин ди ви ду ал ност

Др Све тла на Го га Ко стић на 
про мо ци ји у ми тро вач кој би бли о те ци

ПО ЕТ СКО ВЕ ЧЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Пе сни ци рат ни ци

Дру штво за не го ва ње тра ди ци ја осло бо ди лач
ких ра то ва Ср би је до 1918. го ди не про шле 
сре де, 11. ма ја у са ли Срп ске пра во слав не 

цр кве не оп шти не у Срем ској Ми тро ви ци при ре ди
ло је по ет ско ве че „Пе сни ци  рат ни ци“, по све ће но 
Вла ди сла ву Пет ко ви ћу – Ди су и Ми лу ти ну Бо ји ћу.

Ра дој ле Мар ки ће вић, пред сед ник и је дан од по
кре та ча и осни ва ча овог Дру штва ре као је да су 
ова кве ма ни фе ста ци је пре све га по треб не ка ко се 
не би за бо ра вља ла срп ска кул тур на ба шти на и да 
би нај бо ље би ло ка да би мо гао мла де љу де да 
укљу чи у да љу рад овог дру штва, ко је не гу је срп
ску тра ди ци ју.

 Ово дру штво по сто ји од 1989. го ди не и је дан 
сам од глав них ини ци ја то ра ње го вог ства ра ња, и 
од та да сам не пре кид но пред сед ник. Мо лим мла

де љу де да се при хва те ове иде је, али те шко да 
они да нас има ју по тре бу за та квим вред но сти ма, 
или не ма ју вре ме на. Жа ло сно је да се до ма ћа 
исто ри ја у ве ли кој за бо ра вља  ка же Мар ки ће вић. 

Што се ти че кул тур но  умет нич ког про гра ма, 
ми тро вач ки глум ци и ре ци та то ри чи та ли су Ди са 
и Бо ји ћа, те су се за чу ли и сти хо ви чу ве не Ди со ве 
по е ме „На ши да ни“:

„... Под сра мо том жи ви на ше по ко ле ње,

Не чу ју се ни про те сти ни ја у ци;

Под сра мо том жи ви на ше јав но мње ње,

На ра шта ји ко ји си шу к’о па у ци...“ 
А. Ћ.

Пред сед ник Дру штва
Ра дој ле Мар ки ће вић 

Глу мац Алек сан дар Кр ста јић
ре ци ту је сти хо ве Ди са

РУМA

Словенска
писменост

Ма ни фе ста ци ја под на зи вом 
„Да ни сло вен ске пи сме но сти и 
кул ту ре“ одр жа ће се ове го ди не 
по ше сти пут, а тра ја ће од 20. до 
27. ма ја. Ор га ни за тор Град ска 
би бли о те ка „Ата на си је Стој ко
вић“ и по кро ви тељ рум ска оп
шти на се тру де да сва ке го ди не 
она бу де све бо га ти ја и са др
жај ни ја. Све ча но отва ра ње ће 
за по че ти по здрав ном реч ју до
ма ћи на у име рум ске оп шти не, 
по том и про то је ре ја Сре те на Ла
за ре ви ћа. Са му ма ни фе ста ци ју 
ће све ча но отво ри ти Се ли мир 
Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те
ке Ма ти це срп ске, док ће бе се ду 
одр жа ти Ми ле та Аћи мо вић Ив
ков. У умет нич ком про гра му ће 
на сту пи ти ор ке стар хар мо ни ка 
ОМШ „Те о дор То ша Ан дре је вић“ 
Ру ма , рум ски АНИП „Бран ко Ра
ди че вић“ и пе вач ка гру па „Зво
ни ца“ из Ом ска, из Ју жног Си би
ра ко ја не гу је ко зач ку му зи ку.

Исто вре ме но, у хо лу Кул тур
ног цен тра би ће по ста вље на и 
из ло жба ли ков них ра до ва уче
ни ка Основ не шко ле „Ду шан 
Јер ко вић“ на те му „Све та ло за 
Не ма њи ћа“. За ни мљи во је, као 
увер ти ра ових кул тур них де
ша ва ња, и књи жев но ве че са 
до бит ни ком НИНове на гра де 
Дра га ном Ве ли ки ћем ко ји ће о 
свом ро ма ну „Ислед ник“ го во ри
ти 18. ма ја у 19 ча со ва, у Град
ској би бли о те ци.
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ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА 
„СР ЦЕ ЗА ДЕ ЦУ“

Апа ра ти за 
ми тро вач ку 
бол ни цу

У окви ру но ве ху ма ни тар не 
ак ци је Блиц фон да ци је „Ср це 
за де цу“, чи ји је циљ да свим 
по ро ди ли шти ма у Ср би ји обез
бе де апа ра те за ра но ди јаг но
сти ко ва ње евен ту ал ног оште
ће ња слу ха код но во ро ђен ча ди, 
у пе так 13. ма ја, од се ку нео на
то ло ги је у Срем ској Ми тро ви ци 
уру че но је 12 скри нинг апа ра та 
за ту на ме ну.

Ис пред по ме ну те фон да ци је, 
фронт мен гру пе Ван Гог Зво ни
мир Ђу кић уру чио је Оп штој 
бол ни ци у Срем ској Ми тро ви ци 
ове апа ра те.

По кро ви тељ ове ак ци је је 
Ми ни стар ство здра вља, а 
ме диј ски парт нер је РТС.

А. Ћ.

РУ МА

Ску пља ње 
ам ба ла же

Удру же ње про из во ђа ча сред
ста ва за за шти ту би ља у Ср би ји 
(СЕЦ ПА) ће, у са рад њи са 
По љо при вред ном струч ном 
слу жбом Ру ма ор га ни зо ва ти од 
20. до 23. ју на, у окви ру пи лот 
про јек та, при ку пља ње ис пра ног 
ам ба ла жног от па да ко ји по ти че 
од сред ста ва за за шти ту би ља 
СЕЦ ПА чла ни ца. Ова ак ци ја, 
под на зи вом, „Збри ни мо ам ба
ла жу  за шти ти мо око ли ну“ ће 
се вр ши ти у оп шти на ма ко је 
по кри ва ПСС Ру ма  а то су, 
по ред Ру ме, још Ириг и Ин ђи ја. 
По љо при вред на струч на слу
жба и СЕЦ ПА по ру чу ју по љо
при вред ни ци ма да ам ба ла жу 
до бро опе ру (нај ма ње три пу та) 
од мах на кон ње ног пра жње ња 
и да је од ло же на без бед но 
ме сто на има њу до ње ног пре у
зи ма ња. Ак ци ја је на до бро
вољ ној ба зи и бес плат на, а 
ор га ни зу је се пр ви пут на под
руч ју По љо при вред не струч не 
слу жбе Ру ма.

Tим по во дом је 13. ма ја, у 
про сто ри ја ма Тре ће град ске 
Ме сне за јед ни це  одр жан и 
са ста нак са пред став ни ци ма 
свих ме сних за јед ни ца из рум
ске оп шти не, ка ко би се по љо
при вред ни ци на што бо љи 
на чин упо зна ли са пред сто је
ћом ак ци јом. 

Срп ска чи та о ни ца у Ири
гу по кре ну ла је пре че
ти ри го ди не про је кат 

„Ка та лог би бли о те ка фру шко
гор ских ма на сти ра“ ко ји за 
циљ има уре ђе ње, по пис, ин
вен та ри са ње и об ра ду књи га 
у би бли о те ка ма фру шко гор
ских ма на сти ра.

У том вре мен ском пе ри о ду 
овим про јек том об ра ђе не су 
и устро је не би бли о те ке у ма
на сти ри ма Но во и Ста ро Хо
по во, Ве ли ка и Ма ла Ре ме та, 
Кру ше дол, Пет ко ви ца, Врд ник 
и Ја зак, као и у ма на сти ру Гр
ге тег (об ра ду књи жног фон да 
у Гр ге те гу оба ви ли су рад ни
ци Град ске би бли о те ке „Ата
на си је Стој ко вић“ из Ру ме) и у 
на ред ном пе ри о ду пред сто ји 
унос књи жног фон да у елек
трон ску ба зу по да та ка. Та ко
ђе, на ста ви ће се фор ми ра ње 
би бли о те ка и у ма на сти ри ма 
Ђип ша, Ку ве ждин, Вра њаш, 
Ши ша то вац, Ра ко вац и Бе о
чин. По сло ве на овом про јек
ту ра ди ли су струч ни рад ни ци 
Срп ске чи та о ни це у Ири гу, а 
са рад ни ци у про јек ту су др 
До бри ла Бе ге ни шић, На род на 
би бли о те ка Ср би је, мр Гор да
на Ђи лас, Би бли о те ка Ма ти це 
срп ске, Гор да на Ру дић, При
род нома те ма тич ки фа кул тет 
Но ви Сад, Вла ди слав Пу зо
вић, Пра во слав ни бо го слов
ски фа кул тет Бе о град, Рат ко 
Мар ко вић, би бли о граф и књи

жев ник, Гор да на Пан тић, би
бли о те кар у Основ ној шко ли 
„Змај Јо ва Јо ва но вић“ у Ру ми, 
Ари ја на Ку лун џић и Са ња Су
ба, би бли о те ка ри у Основ ној 
шко ли „До си теј Об ра до вић“ у 
Ири гу. Ру ко во ди лац про јек та 
је Ве сна Пе тро вић, би бли о
те кар са вет ник из Би бли о те
ке „Гли го ри је Во за ро вић“ из 
Срем ске Ми тро ви це.

У уто рак, 10. ма ја у ма на
сти ру Ве ли ка Ре ме та одр жан 
је че твр ти струч ни скуп на 
те му „Би бли о те ке це ли не у 
ма на стир ским и цр кве ним би
бли о те ка ма“. На ску пу је Ду
брав ка Си мо вић пред ста ви ла 
збор ник ра до ва са прет ход ног 
ску па „Ма на сти ри и би бли о те
ке чу ва ри кул тур не ба шти не“ 
у из да њу Срп ске чи та о ни це 
у Ири гу и Ма на сти ра Ве ли
ка Ре ме та. На ово го ди шњем 
струч ном ску пу го во ри ли су: 
др До бри ла Бе ге ни шић на те
му „Зна чај по кло на и ле га та 
у по пу ња ва њу би бли о теч ких 
фон до ва са по себ ним освр
том на цр кве не и ма на стир ске 
би бли о те ке“, мр Гор да на Ђи
лас на те му „Ка ко го во ри ти о
за ду жби нар ству да нас?“, мр 
Ду ши ца Гр бић на те му „Књи ге 
бач ког епи ско па Јо ва на Јо ва
но ви ћа“, мр Не над Идри зо
вић „Би бли о те ка Бо го сло ви је 
Све тог Са ве“, Ве ра Нов ко вић 
„Тра гом јед ног из гу бље ног је
ван ђе ља“, Дра го слав Ил кић 

„По клон би бли о те ка игу ма на
Бе не дик та у би бли о те ци ма
на сти ра Ра ва ни ца у Врд ни ку“ 
и  Ве сна Пе тро вић на те му 
„Ле гат Ди ми три ја Ћа ми ло ви
ћа у би бли о те ци ма на сти ра 
Кру ше дол“.

До ма ћин ску па, игу ман 
ар хи ман дрит Сте фан, 
бе се дом је по здра вио 

уче сни ке, из ра зив ши же љу да 
се са рад ња са би бли о те ка ри
ма и у бу ду ће на ста ви и да се 
што ви ше ова квих и слич них 
ску по ва одр жи у овом ма на
сти ру. Ску пу су при су ство ва
ли би бли о те ка ри срем ских 
би бли о те ка, Ма ти це срп ске, 
На род не би бли о те ке Ср би је и 
Би бли о те ке Срп ске Па три јар
ши је у Бе о гра ду, чи ји управ
ник Зо ран Не дељ ко вић је, 
по здра вља ју ћи скуп, ис та као 
да под стак ну ти иде јом и про
јек том ко ји је за по че ла Срп
ска чи та о ни ца у Ири гу, Срп ска 
Па три јар ши ја ће по кре ну ти 
ини ци ја ти ву да уз одо бре ње 
Све тог Си но да и Са бо ра Срп
ске пра во слав не цр кве овај 
про је кат за жи ви на те ри то ри ји 
це ле Ср би је и да се на сли чан 
на чин об ра де би бли о те ке у 
свим срп ским ма на сти ри ма и 
цр ква ма, што ће ре зул ти ра ти 
је дин стве ним ка та ло гом и на 
тај на чин ши рој јав но сти би ти 
пред ста вље но књи жно бла го 
ко је се на ла зи у срп ским цр
ква ма и ма на сти ри ма. С. К.

ЧЕ ТВР ТИ СТРУЧ НИ СКУП У МА НА СТИ РУ ВЕ ЛИ КА РЕ МЕ ТА

Би бли о те ке
у ма на сти ри ма

Уче сни ци ску па у Ве ли кој Ре ме ти
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У Срем ској Ми тро ви ци је про те клог 
ви кен да одр жа но Пр вен ство Ср би је 
у ви ше бо ју за ви ше ка те го ри ја у ор

га ни за ци ји АК „Срем“, Уста но ве Атлет ски 
ста ди он и Збо ра атлет ских су ди ја Срем ска 
Ми тро ви ца. 

Атле ти ча ри АК „Срем“ су по сти гли од
лич не ре зул та те. Нај у спе шни ја је би ла Ања 
Ла јић у тро бо ју, ко ја је у кон ку рен ци ји мла
ђих пи о нир ки по сти гла ре зул тат од 2.176 
бо до ва, што је са мо 10 бо до ва ма ње од 
ак ту ел ног др жав ног ре кор да за мла ђе пи о
нир ке ко ји др жи Јо ва на Ра до је вић, та ко ђе 
чла ни ца „Сре ма“. Ања је 60 ме та ра тр ча ла 
8,57 се кун ди, у даљ из зо не од ско ка је ско

чи ла 5,08 ме та ра, а ку глу од два ки ло гра
ма је ба ци ла на да љи ну од 10,20 ме та ра. У 
ис тој ка те го ри ји Ва ња Бу га џи ја је би ла че
твр то пла си ра на са осво је них 1.935 бо до ва 
(8,95 се кун ди, 4,56 ме та ра и 7,77 ме та ра). 
У ка те го ри ји мла ђих пи о ни ра, та ко ђе у тро
бо ју, Вук Шу ман је осво јио ше сту по зи ци ју 
са осво је них 1.674 бо да (9,12 се кун ди, 4,13 
ме та ра, 7,21 ме тар).

У кон ку рен ци ји ста ри јих пи о нир ки у ди
сци пли ни пе то бој Јо ва на Ра до је вић је осво
ји ла брон за ну ме да љу у ве о ма ја кој кон ку
рен ци ји са осво је них 2.276 бо до ва. Она је 

100 ме та ра ис тр ча ла за 13,59 се кун ди, у 
вис ско чи ла 1,31 ме тар, ку глу од три ки ло
гра ма ба ци ла 10,31 ме та ра да ле ко, у даљ 
ско чи ла 4,87 ме та ра и 600 ме та ра ис тр ча ла 
за 2:03,84 ми ну та. Ње на клуп ска дру га ри ца 
Жељ ка По зна но вић је осво ји ла пе ту по зи
ци ју у ис тој ди сци пли ни ре зул та том 2.137 
бо до ва (14,45 се кун ди, 1,46 ме тра, 10,14 
ме та ра, 4,33 ме тра, 2:23,58 ми ну та).

Истог ви кен да, мла ђи ју ни о ри су на сту
па ли на тра ди ци о нал ном ми тин гу „Тро феј 
Бе о гра да“ у су бо ту, 14. ма ја и „Ме мо ри јал 
Алек сан дар Ма рин ко вић 2016.“ ко ји је одр
жан у не де љу, 15. ма ја. Сре бр не ме да ље 
осво ји ли су Ми лош Ми тро вић у ско ку у вис 

ре зул та том 195 цен ти ме та ра и два пу та Са
ра Ста ни ми ро вић ко ја је ко пље од 500 гра
ма у су бо ту, 14. ма ја ба ци ла на да љи ну од 
36,56 ме та ра, а ста ри је ју ни ор ско ко пље од 
600 гра ма у не де љу, 15. ма ја на да љи ну од 
39,96 ме та ра. 

Вр ло до бро че твр то ме сто осво ји ли су 
Мир ја на Да со вић и Урош Ву кај ло вић у ди
сци пли ни ба ца ње ко пља. Мир ја на је ко пље 
од 500 гра ма ба ци ла 31,08 ме та ра, док је 
Урош Ву кај ло вић спра ву од 700 гра ма ба
цио 42,18 ме та ра да ле ко. 

Д. М. 

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ВИ ШЕ БО ЈУ 

Ве ли ки успех
пи о ни ра Сре ма

Но ви шам пи он Ср би је у де се то бо ју за 
ју ни о ре је атле ти чар ми тро вач ког Сир ми ју
ма Са ша Ба бић. Он је на кон 10 ди сци пли
на са ку пио нај ви ше бо до ва и по пр ви пут у 
ка ри је ри оки тио се злат ном ме да љом на 
шам пи о на ту др жа ве. По себ но се ис та као у 
тр ци на 400 ме та ра ре зул та том 50,70 
се кун ди, у ба ца њу ко пља 49,50 ме та ра као 
и у тр ци на 110 ме та ра пре по не. Де се то бој 
је нај сло же ни ја атлет ска ди сци пли на и у 
све ту спор та де се то бој ци за у зи ма ју по себ

но ме сто, не са мо у атле ти ци не го и у 
спор ту уоп ште. 

Овом по бе дом Са ша Ба бић се озбиљ но 
на мет нуо се лек то ру ју ни ор ске ре пре зен та
ци је Ср би је за пред сто је ће Пр вен ство 
Бал ка на у Бу ку ре шту у Ру му ни ји.

 За до во љан сам, али би ре зул та ти 
би ли још бо љи да Са ша пре не ко ли ко 
да на ни је по вре дио ру ку  ис ти че ње гов 
тре нер Го ран Хо до ба, ко ји оче ку је још 
бо ље ре зул та те у на став ку се зо не.  Г. П.

Са ша Ба бић шам пи он Ср би је

Тре нер Бо јан Ко мле нић и атле ти чар ка Ања Ла јић

МА РИ ЈА ВУ ЧЕ НО ВИЋ ДО НОР МЕ 
ЗА ЕВРОП СКО ПР ВЕН СТВО

Но ви лич ни ре корд 

Срп ски атле ти ча ри ову се зо ну за по че ли су на 
нај бо љи мо гу ћи на чин, оба ра њем ре кор да и 
ис пу ње ним нор ма ма за ве ли ка так ми че ња. Ме ђу 
њи ма је и атле ти чар ка Атлет ског клу ба „Срем“ из 
Срем ске Ми тро ви це Ма ри ја Ву че но вић, ко ја се 
на ла зи на сту ди ја ма у Аме ри ци, на Фло ри ди.

На так ми че њу СЕЦ Кон фе рен ци је (ју жно 
ис точ на кон фе рен ци ја), осво ји ла је дру го ме сто и 
оства ри ла но ви лич ни ре корд у ба ца њу ко пља, 
ко ји са да из но си 57,81 ме тар и ис пу ни ла нор му 
за Европ ско пр вен ство за се ни о ре/ке ко је се одр
жа ва у Ам стер да му (Хо лан ди ја).

 Ја ко сам срећ на што сам ус пе ла да пре ба цим 
пре ко нор ме за Европ ско пр вен ство. По сле че ти
ри го ди не ба ци ла сам лич ни ре корд и ко нач но 
про би ла ту ба ри је ру. Сад се на дам да ће све 
са мо на бо ље да иде и да ћу успе шно пре ста
вља ти Срем ску Ми тро ви цу и Ср би ју на Европ
ском пр вен ству у атле ти ци за се ни о ре/ке ко је ће 
се одр жа ти од 6. до 10. ју ла у Ам стер да му  ре кла 
је Ву че но вић ка. Д. М.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Одр жан крос РТС-а

У пе так, 13. ма ја одр жан је Крос РТСа на сав
ском ке ју ис пред ре сто ра на „Бри о ни“, у ор га ни за
ци ји Основ не шко ле „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ 
и Пред школ ске уста но ве „Пче ли ца“, а ре а ли зо
ван је уз по др шку Град ске упра ве за обра зо ва ње 
и Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну.

По ред уче ни ка из основ не шко ле, уче ство ва ла 
су и де ца из пред школ ских обје ка та „Зве зди ца“, 
„Ма ја“ и „Ма сла чак“.

Све тла на Ми ло ва но вић, ди рек тор ОШ „Бо шко 
Пал ко вље вић Пин ки“ ре кла је да је на кро су на 
сав ском ке ју би ло при сут но пре ко 600 де це.

 Уче сни ци су уче ни ци Пин ки је ве шко ле од 
пр вог до осмог раз ре да, а при дру жи ли су се и 
ђа ци из на ших по дру жних оде ље ња из Гр гу ре ва
ца и Шуљ ма, а има мо и го сте, то су дру га ри из 
вр ти ћа ПУ „Пче ли ца“. На овом кро су уче ству је 
пре ко 500 осно ва ца и 100 ма ли ша на пред школ
ског уз ра ста  ре кла је Ми ло ва но ви ће ва.   А. Ћ.

ЖРК „СЛО ВЕН“ РУ МА

Пр ва ки ње Вој во ди не
Фи нал ни тур нир су пер ли ге Вој во ди не одр жан 

је 8. ма ја, а у од лич ној ат мос фе ри ко ју је при ре ди
ла до ма ћа пу бли ка, пи о нир ке Жен ског ру ко мет
ног клу ба „Сло вен“ из Ру ме су се до мо гле ти ту ле 
пр ва ки ња Вој во ди не. Оне су, у по след ња два ко
ла, са вла да ле Ки кин ду и Аду.

Успе шне Ру мљан ке ће кра јем ма ја у Бе о гра
ду, на Пр вен ству Ср би је бра ни ти ти ту лу пр ва ка 
Ср би је ко ју су про шле го ди не осво ји ле у Аран ђе
лов цу.
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Ре зул та ти утак ми ца 36. 
ко ла: Сур ду ли ца: Рад ник  
Цр ве на Зве зда 1:4, Но ви Сад: 
Вој во ди на – Бо рац 2:0, Бе о-
град: Во ждо вац – Чу ка рич ки 
2:0, Ниш: Рад нич ки – Пар ти зан 
1:0, Но ви Па зар: Ја го ди на – 
Ја вор Ма тис 0:0, Бе о град: 
Мла дост  ОФК Бе о град 3:1, 
Су бо ти ца: Но ви Па зар – Спар
так 0:1, Гор њи Ми ла но вац: 
Рад  Ме та лац 1:1.

1. Ц. Зве зда 35 28 5 2 90:26 48
2. Пар ти зан 36 19 7 10 69:42 37
3.Вој во ди на 36 16 11 9 55:41 36
4.Чу ка рич ки 36 18 8 10 46:34 36
5.Рад нич ки 36 15 9 12 39:34 35
6.Бо рац 35 14 10 11 45:38 29
7.Рад ник 36 11 11 14 40:63 25
8. Во ждо вац 36 11 11 14 34:36 24

1. Спар так 36 11 11 14 36:40 29
2. Мла дост 36 10 14 12 33:44 28
3. Ја вор 36 10 13 13 25:28 26
4. Ме та лац 36 9 15 12 37:46 25
5. Но ви Па зар 36 10 10 16 27:36 25
6. Рад 36 8 13 15 38:46 24
7. ОФК Бе ог. 36 8 5 23 32:56 15
8. Ја го ди на 36 5 13 18 27:55 15

ЈЕЛЕН СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 27. 
ко ла: Бе о град: Бе жа ни ја  ЧСК 
Пи ва ра 0:0, Бор ча: БСК – Ди на
мо 0:2, Бе о град: Син ђе лић – 
Про ле тер 2:0, Пе тро вац на 
Мла ви: Сло га – На пре дак 1:3, 
Зе мун: Зе мун – Сло бо да 1:1, 
Ла за ре вац: Ко лу ба ра  Ло зни
ца 2:0, Бач ка Па лан ка: Бач ка  
До њи Срем 6:0, Кра гу је вац: 
Рад нич ки 1923 – Ин ђијa 2:0.

1. На пре дак 27 19 5 3 44:23 62
2. Бач ка 27 15 7 5 46:25 52
3. Син ђе лић 27 11 8 8 31:21 41
4. ЧСК 27 12 5 10 23:19 41
5. Бе жа ни ја 27 10 10 7 31:22 40
6. Ин ђи ја 27 10 8 9 38:25 38
7. Зе мун 27 10 8 9 28:27 38
8. Ко лу ба ра 27 10 8 9 25:24 38
9. Про ле тер 27 8 12 7 27:26 36

10. БСК 27 10 6 11 30:36 36
11.Ди на мо 27 10 4 13 26:35 34
12. Сло га 27 8 9 10 30:35 33
13. Д. Срем 27 7 10 10 23:35 31
14. Сло бо да 27 6 10 11 32:33 28
15. Ло зни ца 27 6 9 12 19:32 27
16. Рад. 1923 27 2 5 20 20:55 11

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 26. 
ко ла: Но ва Па зо ва: Рад нич ки 
 Сен та 3:3, Па ди на: До ли на – 
ТСЦ 1:1, Бе о чин: Це мент – 
Омла ди нац 2:1, Те ме рин: Сло
га  Бач ка 1901 0:2, Оџа ци: 
ОФК Оџа ци – Вр шац 5:0, Ста ри 
Ба нов ци: Ду нав  Рад нич ки 
(СМ) 1:2, Ба нат ски Двор: 
Ба нат – Же ле зни чар 0:3, Шид: 
Рад нич ки Бо рац 2:0.

1. ОФК Оџа ци 26 16 7 3 43:16 55
2. Рад. (СМ) 26 14 7 5 38:26 49
3. ТСЦ 26 11 10 5 22:13 43
4. Сен та 26 10 11 5 30:23 41
5. Бач ка 1901 26 10 10 6 34:25 40
6. Рад. (НП) 26 11 7 8 27:28 40
7. Же лезн. 26 11 3 12 33:37 36
8. Ду нав 26 8 10 8 28:24 34
9. Рад. (Ш) 26 7 10 9 18:21 31

10. Сло га 26 8 7 11 25:30 31
11. Це мент 26 8 7 11 26:32 31
12. Омлад. 26 7 9 10 24:27 30
13. Бо рац 26 8 3 15 37:39 27
14. Вр шац 26 6 8 12 23:44 26
15. До ли на 26 4 9 13 23:33 21
16. Ба нат 26 6 8 12 15:28 20

НОВОСАДСКО
СРЕМСКА ЛИ ГА

Ре зул та ти утак ми ца 26. 
ко ла: Ве тер ник: Ве тер ник  
Сла ви ја 2:1, Бе шка: Хај дук – 
Је дин ство 3:4 Ла ћа рак: ЛСК  
Бу дућ ност (Г) 3:1, Ер де вик: 
Сло га – Ју го вић 8:0, Ку пи но во: 
Ку пи но во – Ка бел 1:1, Са лаш 
Но ћај ски: Бу дућ ност  ЖСК 5:0, 
Вој ка: Сре мац – Мла дост 1:0, 
Но ви Сад: Цр ве на Зве зда – 
Бо рац 2:1.

1. Ц. Зве зда 26 18 3 5 55:27 57
2. Је дин ство 26 17 4 5 62:30 55
3. Сре мац 26 13 4 9 44:38 43
4. Бу дућ. (Г) 26 12 6 8 37:35 42
5. ЖСК 26 13 3 10 44:54 42
6. Ка бел 26 10 9 7 42:34 39
7. Бо рац 26 10 7 9 50:35 37
8. Мла дост 26 10 6 10 43:38 36
9. Ку пи но во 26 11 3 12 33:37 36

10. Ве тер ник 26 9 7 10 48:44 33
11. ЛСК 26 9 6 11 32:36 33
12. Хај дук 26 9 5 12 36:45 32
13. Бу дућ. (СН) 26 8 6 12 41:43 30
14. Сла ви ја 26 8 3 15 31:40 27
15. Сло га 26 7 5 14 42:51 26
16. Ју го вић 26 4 3 19 25:78 15

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Ре зул та ти утак ми ца 16. 
ко ла: Пр хо во: Мла дост – Ви тез 
3:0, Аша ња: Ка ме ни Шу мар 
3:0, Срем ски Ми ха љев ци: 
Срем – Гра ни чар 0:1, Деч: Сре
мац – Ло вац 4:3, Сло вен је био 
сло бо дан.

1. Гра ни чар 14 11 2 1 38:11 35
2. Ка ме ни 14 11 1 2 30:14 34
3. Мла дост 14 10 3 1 30:7 33
4. Ло вац 14 9 3 2 40:20 30
5. Ви тез 15 6 0 9 26:35 18
6. Срем 14 5 1 8 32:26 16
7. Сре мац 15 4 1 10 23:42 13
8. Шу мар 14 2 1 11 18:40 7
9. Сло вен 14 0 0 14 4:46 0

ОФЛ ШИД

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА - ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 19. 
ко ла: Ја ме на: Гра ни чар – Хај
дук 1:2, Илин ци: Бо рац  ОФК 
Би кић 0:3, Ба тров ци: Омла ди
нац  Брат ство 5:1, Ги ба рац: 
Син ђе лић – Је дин ство 7:2, Бин-
гу ла: ОФК Бин гу ла – Јед но та 
1:2, Бер ка со во: Сре мац  ОФК 
Ба чин ци 2:5.

Ре зул та ти утак ми ца 22. 
ко ла: Ја рак: Сре мац – На пре
дак 6:1, Ша шин ци: Сло бо да  
Бо рац (Ра) 8:1, Чал ма: Сло га – 
Гр гу рев ци 10:1, Ла ћа рак: По ле
та рац  Пла ни нац 4:5, Бе ше но-
во: БСК  Бо рац (ВР) 3:1, Срем-
ска Ра ча: Срем  Сло га (З) 2:3, 
Бо сут је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 22. 
ко ла: Не ра дин: Вој во ди на  
Је дин ство (Р) 0:3, Кра љев ци: 
Је дин ство  Мла дост (П) 2:1, 
Во гањ: Сло га  По лет 3:1, Гра-
бов ци: Гра ни чар – Пла ни нац 
6:1, Ру ма: Фру шка Го ра  Мла
дост (Б)1:0, До брин ци: Сре мац 
– Фру шко го рац 2:0, Ја зак: Цар 
Урош  27. Ок то бар 6:0.

1. Хај дук 19 17 2 0 98:12 53
2. Би кић 19 15 4 0 97:21 49
3. Син ђе лић 19 12 1 6 56:41 37
4. Бин гу ла 19 11 1 7 42:37 34
5. Ба чин ци 19 10 3 6 55:41 33
6. Јед но та 19 9 4 6 44:30 31
7. Гра ни чар 19 7 4 8 50:42 25
8. Омла ди нац 18 6 3 9 32:45 21
9. Бо рац 19 5 3 11 26:49 18

10. Је дин ство 19 3 3 13 29:68 12
11. Сре мац 17 3 0 14 22:84 9
12. Брат ство 18 0 0 18 13:94 0

1. Сло га (Ч) 20 17 1 2 64:12 52
2. БСК 21 13 5 3 65:21 44
3. Сло бо да 20 11 6 3 64:41 39
4. Срем 21 8 7 6 50:33 30
5. Пла ни нац 20 8 6 6 34:38 30
6. Бо сут 20 7 7 6 40:27 27
7. Бо рац (Ра) 21 8 3 10 35:52 27
8. Бо рац (ВР) 20 8 1 11 43:52 25
9. По ле та рац 20 7 3 10 43:49 24

10. На пре дак 21 7 3 11 35:57 24
11. Сло га (З) 20 6 3 11 28:47 21
12. Гр гу рев ци 20 4 2 14 28:71 14
13. Сре мац 20 3 3 14 30:59 12

1. Млад. (Б) 22 15 3 4 49:18 48
2. Је дин. (Р) 22 13 6 3 53:21 45
3. Ф. Го ра 22 12 7 3 64:27 43
4. Сло га 22 12 4 6 42:25 40
5. Цар Урош 22 11 5 6 49:33 38
6. Гра ни чар 22 10 6 6 43:30 36
7. Је дин. (К) 22 9 6 7 32:31 33
8. Сре мац 22 8 7 7 41:39 31
9. Фру шког. 22 8 5 9 40:42 29

10. Пла ни нац 22 8 1 13 34:54 25
11. Вој во ди на 22 6 4 12 28:49 22
12. По лет 22 4 4 14 29:58 16
13. Млад. (П) 22 4 2 16 28:62 14
14. 27. Ок то бар 22 3 2 17 21:64 11

ОФЛ ИНЂИЈА
- СТАРА ПАЗОВА

Ре зул та ти утак ми ца 15. 
ко ла: Чор та нов ци: ЧСК 1939 
– Ду нав 1:3,  Кру ше дол: Кру ше
дол – Же ле зни чар 1:2, Кр че-
дин: Фру шко го рац – По лет 2:3, 
Сло га је би ла сло боднa, Бо рац 
је био сло бо дан.

1. Же ле зни чар 11 9 2 0 31:6 29
2. По лет 11 7 2 2 30:13 23
3. Кру ше дол 12 7 0 5 24:11 21
4. ЧСК 1939 12 6 0 6 19:25 18
5. Бо рац 11 5 0 6 22:32 15
6. Ду нав 12 3 3 6 12:19 12
7. Сло га 12 3 1 8 14:27 10
8. Фру шко го рац 13 3 0 10 17:36 9

Ре зул та ти утак ми ца  25. 
ко ла: Ру ма: Пр ви Мај – Пар ти
зан 4:1, Бре стач: ОФК Бре стач 
– Ја дран 1:2, До њи Пе тров ци: 
До њи Пе тров ци – По ду на вац 
0:6, Ада шев ци: Гра ни чар  Хај
дук 4:0, Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша 
– Је дин ство 2:2, Љу ко во: 
Љу ко во  На пре дак 3:0, Хрт ков-
ци: Хрт ков ци – Ру дар 1:2, 
Ма чван ска Ми тро ви ца: Под
ри ње – Сло вен 1:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. По ду на вац 25 23 2 0 77:6 71
2. Пр ви Мај 25 17 5 3 63:17 56
3. Под ри ње 25 16 5 4 61:25 53
4. Ја дран 25 15 5 5 41:20 50
5. Хај дук 25 11 5 9 41:44 38
6. Љу ко во 25 10 4 11 35:30 34
7. Гра ни чар 25 10 4 11 38:37 34
8. Ру дар 25 10 2 13 37:52 32
9. Сло вен 25 8 5 12 29:29 29

10. Пар ти зан 25 9 2 14 38:43 29
11. На пре дак 25 9 2 14 30:43 29
12. До њи П. 25 8 4 13 31:60 28
13. Је дин ство 25 7 6 12 29:59 26
14. Хрт ков ци 25 6 6 13 28:39 24
15. Зе ка Б. 25 4 5 16 36:64 17
16. Бре стач 25 5 2 18 23:69 17

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 25. 
ко ла: Но ћај: Но ћај  Бо рац (М) 
0:4, Срем ска Ми тро ви ца: 
Ми трос – Је дин ство 1:1, Ма ра-
дик: Сло га – Сло бо да 1:8, 
Ириг: Рад нич ки  Бо рац (К) 2:3, 
Жар ко вац: На пре дак – Фру
шко го рац 2:1, Сте ја нов ци: 
Бо рац – Омла ди нац 2:2, Пу тин-
ци: ПСК  Оби лић 1993 5:1, Гра
ни чар је био сло бо дан.

1. Бо рац (К) 25 20 3 2 72:22 63
2. Ми трос 25 16 6 3 55:21 54
3. Сло бо да 25 16 4 5 71:27 52
4. Бо рац (М) 25 14 6 5 60:14 48
5. Фрушк. 25 13 5 7 59:33 44
6. Је дин ство 25 12 6 7 57:32 42
7. ПСК 25 12 5 8 59:34 41
8. Обил. 1993 25 11 7 7 56:26 40
9. Гра ни чар 25 12 4 9 48:22 40

10. На пре дак 25 12 3 10 49:32 39
11. Омлад. 25 10 4 11 50:54 34
12. Бо рац (С) 25 6 4 15 42:84 21
13. Радн. 25 5 4 16 33:72 19
14. Но ћај 25 5 1 19 34:66 16
15. Сло га 25 3 4 18 25:86 13

Та бе ла плej оф:

Та бе ла плej aут:
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ЕР ГЕ ЛА ПРОЛЕЋЕ КА ЗНЕ НО ПО ПРАВ НОГ ЗА ВО ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Тра ди ци ја ду га 120 го ди на
У не де љу, 29. ма ја Срем ска Ми тро ви ца ће би ти до ма ћин ко њич ких тр ка, ко је ће се 

одр жа ти на ка пе дом ском хи по дро му

Ер ге ла Пролеће и од гој ко ња 
у Ка зне но по прав ном за во ду 
Срем ска Ми тро ви ца да ти ра 

још из вре ме на осни ва ња Ка зни о ни
це 1895. го ди не. Ми тро вач ки за твор 
ову тра ди ци ју ни је пре ки дао до да
на шњих да на, а тре нут но се на овој 
ер ге ли на ла зи 33 ко ња ли пи ца нер ске 
ра се. Не ка да је КП За вод имао и тр
кач ке, ен гле ске ко ње, ме ђу тим на кон 
по бу не осу ђе них ли ца 2001. го ди не, 
ка да је за па ље на шта ла у ко јој су би
ли сме ште ни ен гле ски ко њи, ер ге ла 
је оста ла без јед ног ве о ма ква ли тет
ног објек та, те од гој ен гле ских ко ња 
тре нут но ни је мо гућ. Због то га се у 
окви ру ер ге ле Пролеће са да на ла зе 
са мо ли пи ца не ри, али ка ко ка жу у КП 
За во ду, уз по др шку но вог управ ни ка 
Алек сан дра Алим пи ћа, план је да се 
ове го ди не кре не са об но вом из го ре
ле шта ле. 

Ли пи ца не ри су свет ски по зна та ра
са сло ве нач ких ко ња, ко ји су од го је ни 
у кра ју Ли пи ца у Сло ве ни ји. Ова ра са 
је на ста ла 1580. го ди не у истом гра
ду у та да шњој Хаб збур шкој мо нар хи
ји. Око ли пи ца не ра се во ди рас пра ва 
са Аустри јом о њи хо вој при пад но
сти. Осно ву за уз гој те ра се су да ли 
до ма ћи кра шки, шпан ски и ка сни је 

арап ски ко њи. Уз га ја ње ја ких ко ња 
у Кра су, је има ло тра ди ци ју још од 
рим ског до ба. Ко би лар ни цу Ли пи ца 
је уста но вио аустриј ски над вој во да 
Кар ло, та да шњи ре гент тих кра је ва. 
Се ло Ли пи ца је от ку пио од тр шћан
ских над би ску па. Имао је план да у 

Ли пи ци уз го ји еле гант не и до бре ко
ње за ја ха ње, ко ји су би ли по треб ни 
у ко њу шар ни ци у Гра цу, где је Кар ло 
имао сво ју ре зи ден ци ју. Пр ви управ
ник ко би лар ни це је 1585. го ди не по
стао Сло ве нац Франц Јур ко. Пр ве 
шпан ске ко ње су до би ли 1580. го ди

Па стув Фа во ри Ви ла и Ти би ка Нађ

Вла ди мир Ву ко тић Бра ни слав Лов ча нин
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Вра ни це Са не, се стре по оцу 

не, а у на ред ним го ди на ма су уве зли 
још ко ња из Па ле сти не. Ве ли ки ути
цај на ра су је имао 1701. го ди не на
ба вље ни коњ Кор до ба. До ве ли су још 
не мач ке и дан ске ко ње из кра љев ске 
ко би лар ни це Фре де рик сборг.

Да нас је одр жа но пет ли ни ја, а то 
су Плу то, На по ли та но, Кон вер за но, 
Ма е сто зо и Фа во ри. Го ди не 1816. 
сво ју крв ну ли ни ју осно вао је и арап
ски коњ (Si glavy).

 Ли пи ца нер ски коњ је сна жан, брз, 
из др жљив, ве о ма ин те ли ген тан, еле
гант не гра ђе и из у зет но ле пих хо до
ва. Це ње на је ра са за дре су ру, рад 
у за пре ги, а мо же да се ко ри сти и 
за ја ха ње. Ка сно ста сна је ра са ко
ња, пот пу но се сма тра ју зре лим тек 

са шест го ди на ста ро сти. Од га ји ва
ње ли пи ца нер ских ко ња на ер ге ли 
Пролеће, вр ши се ис кљу чи во у чи
стој ра си. Опа си ва ње ко би ла се вр
ши при род ним пу тем са ода бра ним 
па сту ви ма. На ер ге ли су за сту пље
ни сле де ћи ро до ви ко би ла: Бре га ва, 
Са на, Су тје ска, Ан ка, Бор ка и Ви ла. 
Од па сту ва за сту пље не су ли ни је Си
гла ви (си вац, из вор ни арап ски коњ 
ождре бљен 1810. го ди не) и Фа во ри 
(плав ка сти ри ђан, ождре бљен 1779. 
го ди не). На ши ко њи има ју пу но по
ре кло, а тре нут но нај ста ри ји коњ је 
1992. го ди ште, па стув Ами го (зва ни
чан на зив Си гла ви Ан ка) – об ја шња
ва Вла ди мир Ву ко тић, шеф од се ка за 
по љо при вред ну про из вод њу Ка зне но 
по прав ног за во да.  

Ти бор Нађ, по зна ти Ти би ка се на 
ер ге ли Пролеће бри не о ко њи ма. 
При ли ком не дав не по се те КП За во ду, 
он је ја хао ко ња, чи ји је зва ни чан на
зив Фа во ри Ви ла, а на ер ге ли га зо ву 
Жу га или Гриц ко. Ту су још и се стре, 
вра ни це Са не, чи ји је отац Ами го, 
нај ста ри ји коњ на ка пе дом ској ер ге
ли. Нај мла ђа је ко би ла Бор ка, та ко ђе 
вра ни ца, ко ја се ни је још ждре би ла. 
Има две и по го ди не, а ко би ле се па
ре кра јем тре ће го ди не, да би у че
твр тој да ле пр во ждре бе. 

 Сва ко гр ло на на шој ер ге ли има 
ути снут жиг на ле ђи ма и име на ше 
ер ге ле. На при мер род Са на има по
ре клом са ер ге ле Вучјак код Ба ња лу
ке. Ку пље на је пра ба ба 1988. го ди не, 
а сва су гр ла ождре бље на код нас. 
Па сту ве ку пу је мо ка ко би об на вља ли 
крв – ка же Ву ко тић.

Ли пи ца нер је рад но па рад ни коњ, 
у дре сур ном ја ха њу по сти же вр хун

ске ре зул та те, а да би ови ко њи из
гле да ли не го ва но, по треб на је до бра, 
ква ли тет на хра на, не га, ти ма ре ње и 
па же ње. 

Струч ни део по сла на ер ге ли оба
вља ју стал но за по сле на струч на 
ли ца (ди пло ми ра ни ин же ње ри сто
чар ства, ди пло ми ра ни ве те ри на ри и 
тех ни ча ри ), а за оста ле вр сте по сло
ва се ан га жу ју осу ђе на ли ца у за ви
сно сти од тре нут них по тре ба, ка же 
Бра ни слав Лов ча нин, ко ји во ди ер ге
лу.

  Ко њар ство је скуп спорт, ко њи ни
су рен та бил ни. Др жа ње ко ња је ствар 
пре сти жа и љу ба ви пре ма овим жи
во ти ња ма – за кљу чу је Лов ча нин.

Би ља на Се ла ко вић
ФО ТО: Жељ ко Пе трас

Је се нас је осно ван Ко њич ки клуб 
Срем, а план је да се по кре не и шко ла 
ја ха ња. 

 Ожи вља ва мо ко њич ки спорт у Срем
ској Ми тро ви ци, а циљ нам је да ра ди мо 
и са де цом са по себ ним по тре ба ма хи по
те ра пи ју. Ва жно нам је да де ца за во ле 
ко ње и да оства ре кон такт са овим жи во
ти ња ма – на во ди Лов ча нин. 

По кре ти ко ња нај бо ље си му ли ра ју 
људ ске, те ло ко ња је то пли је, а пулс 
ни жи не го код чо ве ка, што у ком би на ци ји 
има из у зет не те ра пиј ске ефек те. Хи по те
ра пи ја по ди же са мо по у зда ње, де цу учи 
љу ба ви пре ма жи во ти ња ма, ин тер ак ци
ји, со ци ја ли за ци ји и раз ви ја при ја тељ ске 
од но се. 

Шко ла ја ха ња 
и хи по те ра пи ја

Ка зне но по прав ни за вод у Срем ској 
Ми тро ви ци 29. ма ја би ће по но во до ма ћин 
ко њич ких тр ка на хи по дро му. Би ће одр жа
но пет га лоп ских тр ка, дис тан це су од 
1.300 до 1.800 ме та ра, а уве че ће у ба шти 
Хо те ла Срем кон церт одр жа ти там бу ра
шки ор ке стар из Но вог Са да са со ли стом 
Ђор ђем Ча ви ћем. 

КП За вод је про шле го ди не, на кон ско
ро две де це ни је об но вио тра ди ци ју одр
жа ва ња ко њич ких тр ка на ми тро вач ком 
хи по дро му, на ини ци ја ти ву управ ни ка 
Алек сан дра Алим пи ћа и ње го вих са рад
ни ка. Ко њич ке тр ке у Срем ској Ми тро ви
ци су ушле у ка лен дар Ко њич ког са ве за 
Ср би је.

 Та ко су у овој го ди ни у Срем ској 
Ми тро ви ци пла ни ра на два тр кач ка да на, 
29. ма ја и 2. ок то бра. Из ме ђу та два да ту
ма ми ће мо по кре ну ти Шко лу ја ха ња и 
нај ве ро ват ни је на је сен ће мо ор га ни зо ва
ти па ра ду фи ја ке ра – на во ди Ву ко тић. 

Га лоп ске тр ке
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ОВАН: По треб но је да 
пра вил но ор га ни зу је те 
на раз ли чи тим стра на
ма. Ва ши са рад ни ци 

има ју до бре на ме ре, без ве ли ког 
окле ва ња мо же те да при хва ти те 
не чи ја упут ства ко ја га ран ту ју 
по слов но – фи нан сиј ски до би так. 
Парт нер оче ку је ви ше ини ци ја ти ве 
са ва ше стра не у од го во ри ма ко је 
има те. Ако сте сло бод ни, упу ти те 
не ку љу бав ну по ру ку осо би ко ја 
вам се до па да. 

БИК: Не ко у ва ма под
сти че кре а тив ну ра до
зна лост и же љу за 
но вим са зна њем. 

Обра ти те па жњу на ко ри сне 
ин фор ма ци је и при хва ти те по зи ти
ван ути цај, По ка жи те сво јим са рад
ни ци ма да има те озбиљ не на ме ре 
и ја сне ци ље ве. У дру штву во ље не 
осо бе не мој те до зво ли ти да вам 
не до ста је ма што ви тост или љу бав
на ин спи ра ци ја, као до бар под сти
цај за низ но вих си ту а ци ја у ко ји ма 
обо је мо же те да ужи ва те. 

БИЛ ЗАН ЦИ: Не ко вас 
до во ди у не за хвал ну 
си ту а ци ју, осе ћа те 
по тре бу да од бра ни те 

сво ја пра ва или по слов но – фи нан
сиј ске ин те ре се. Уко ли ко раз ми
шља те о про ме ни по сла , при ла го
ди те сво ју од лу ку и са че кај те на 
бо ље усло ве. Де лу је те уз не ми ре
но, не мо же те да се ус те же те пред 
осо бом ко ја не ма ри мно го за ва ша 
осе ћа ња или не по шту је да ту реч. 
Мо жда су ви ше су бјек тив но ту ма
чи те но ве до га ђа је. 

РАК: Же ли те да пред
ста ви те но ве по слов не 
иде је и мо гућ но сти. 
Сто га, не мој те до зво

ли ти да вас не ко спу та ва или да 
вам у од лу чу ју ћим мо мен ти ма 
не до ста ју оп ти ми зам и ја ка во ља. 
Сви те ку ћи про бле ми се ре ша ва ју 
про ми шље но и уз не чи ју аси стен
ци ју. При у шти те се би до бар про
вод у ода бра ном дру штву. При ја ће 
вам су срет са бли ском осо бом и 
за јед нич ки осврт на не ке срод не 
те ме. 

ЛАВ: Но ве ин фор ма
ци је ко је до би ја те иду 
у по зи тив ном прав цу и 
по твр ђу ју ва ша 

по слов на оче ки ва ња. При хва ти те 
не чи ју иде ју о за јед нич кој ак ци ји, 
ис пла ти ће вам се у ду жем вре мен
ском пе ри о ду. Не ма раз ло га да 
по ти ску је те сво је емо тив не по тре
бе. По сто ји осо ба ко ја мо же да вам 
уго ди у не ким за јед нич ким тре ну
ци ма ра до сти и љу бав ним ча ро ли
ја ма. 

ДЕ ВИ ЦА: Не ко про ве
ра ва ваш на чин ра да 
или по слов не ре зул та
те, бу ди те про ми шље

ни и стр пљи во са че кај те на за вр
шне ко мен та ре. Зва нич но при зна
ње им по ну је ва шој су је ти, али вас 
и до дат но оба ве зу је на кон ти ну и
ран на пор и за ла га ње. У од но су са 
во ље ном осо бом упор но по ку ша
ва те да оства ри те сво је на ме ре. 
Сми ри те сво је уза вре ле стра сти 
ка ко би сте ре а го ва ли на нај бо љи 
мо гу ћи на чин. 

ВА ГА: По слов на си ту
а ци ја ни је јед но став на 
као што на пр ви по глед 
из гле да, сто га не мој те 

до зво ли ти да вас не ко упо тре би за 
сво је скри ве не на ме ре. Па жљи ви
је ана ли зи рај те но ве до га ђа је или 
сво је са рад ни ке и њи хо ву ре ак ци
ју. Ва ма не до ста је не чи ја па жља, а 
парт нер као да не ма до бру во љу 
да ис пу ни сва ва ша оче ки ва ња. 
Мо гу ће је да по но во пре те ру је те у 
не ким сво јим зах те ви ма. 
 

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
до бар пред о се ћај и 
ве што из бе га ва те но ве 
ин три гант не си ту а ци

је. По ку ша ва те да из ба лан си ра те 
раз ли чи те по слов не ин те ре се. 
Али у на сто ја њу да се про бле ми 
ре ша ва ју на ми ран на чин, мо ра те 
има ти и не чи ју по др шку. У су сре ту 
са во ље ном осо бом, па жљи ви је 
би рај те ре чи ко ји ма по ку ша ва те 
да оправ да те сво је по на ша ње или 
од лу ку. 

СТРЕ ЛАЦ: Го ди вам 
са зна ње да не ко бри
не о то ме шта ра ди те 
и чи ме се ба ви те, што 

је до бар пред знак да вам се 
по све ћу је ве ли ка па жња. Де лу је те 
са мо у ве ре но и од луч но, јер ва ши 
ре зул та ти на нај во љи на чин илу
стру ју про фе си о нал не спо соб но
сти ко је по се ду је те. У од но су пре
ма парт не ру по стиг ни те глас ра зу
ма и сле ди те сво ја осе ћа ња. Пла
ни рај те љу бав ни су срет или оми
ље ну за ба ву у дру штву бли ске 
осо бе. 

ЈА РАЦ: Ве ру је те у 
се бе и у сво је пси хо – 
фи зич ке спо соб но сти, 
та ко да се не оба зи ре

те пре ви ше на раз ли чи те не су гла
си це ко је по сто је ме ђу са рад ни ци
ма. Успех је мо гу ће оства ри ти, ако 
ра чу на те на сво је бо га то ис ку ство 
или на не ке скри ве не аду те. Има
те до бар пред о се ћај, од го во ри те 
на не чи ји по зив или на љу бав ну 
по ру ку. Пла ни рај те не ки су срет 
или ро ман тич ну за ба ву у дво је. 

ВО ДО ЛИ ЈА: На ла зи
те се у при ли ци да 
оства ри те но ве 
по слов не кон так те и 

да про ши ри те сво је са знај не 
ви ди ке. Под сти че те код се бе кре а
тив ну ра до зна лост и ан га жо ва
ност у раз ли чи тим прав ци ма. 
Ва жно је да пла си ра те сво је иде је 
на пр вом ме сту. Осе ћа те нов 
уз лет и бес крај но за до вољ ство у 
не ким си ту а ци ја ма. По себ но вам 
при ја ка да са не ким уме те да 
по де ли те за јед нич ке тре нут ке 
ра до сти и сре ће. 

РИ БЕ: По ку ша ва те да 
им пре си о ни ра те око
ли ну сво јим пре по зна
тљи вим шар мом и 

раз ли чи тим спо соб но сти ма. Ипак, 
све што чи ни те под се ћа на кла
сич но пре у ве ли ча ва ње. Не успе
ва те да од ре ди те сво је ме сто или 
уло гу у по слов ним пре го во ри ма. 
Не ма раз ло га да кри ти ку је те бли
ску осо бу, бо ље је да озбиљ ни је 
ана ли зи ра те сво је по на ша ње као 
и про пи се ко је сте учи ни ли. 

VREMEPLOV
18. мај

1804. На по ле он Бо на пар та про
гла шен за ца ра Фран цу ске. У 
де цем бру кру ни сан као На по ле
он I. 
1998. Вла да САД под не ла ве ли
ку ту жбу про тив кор по ра ци је 
„Мај кро софт“ због мо но по ла.

19. мај
1906. Ита ли јан ски краљ и швај
цар ски пред сед ник зва нич но 
отво ри ли „Сим плон“, ту нел кроз 
Ал пе ко јим су по ве за не Ита ли ја 
и Швај цар ска. 
1928. Ро ђен кам бо џан ски дик та
тор Са лот Сар, по знат као Пол 
Пот. То ком ње го ве вла да ви не 
по би је но ви ше од ми ли он љу ди.

20. мај
1349. До нет Ду ша нов за ко ник, 
ко јим су утвр ђе на оп шта на че ла 
уре ђе ња срп ске др жа ве. 
1498. Пор ту гал ски мо ре пло вац 
Вас ко да Га ма сти гао у лу ку 
Ка ли кат, на ју го за па ду Ин ди је, 
от крив ши но ви мор ски пут око 
Рта до бре на де. 
1985. Филм „Отац на слу жбе
ном пу ту“ ју го сло вен ског ре жи
се ра Еми ра Ку сту ри це осво јио 
је „Злат ну пал му“ на фе сти ва лу 
у Ка ну.

21. мај
1904. У Па ри зу осно ва на Свет
ска фуд бал ска фе де ра ци ја.
1982. Бри тан ске тру пе се ис кр
ца ле на Фо кланд ска остр ва, 
ко ја је оку пи ра ла Ар ген ти на, у 
нај ве ћој вој ној ак ци ји Лон до на 
од Су ец ке кри зе 1956.
1991. Пре ми јер Ин ди је Ра џив 
Ган ди уби јен бом бом скри ве
ном у бу кет цве ћа, то ком пред
из бор ног ми тин га. 

22. мај
1859. Ро ђен ен гле ски пи сац 
Ар тур Ко нан Дојл, аутор кри ми
на ли стич ких ро ма на у ко ји ма су 
глав ни ју на ци де тек тив Шер лок 
Холмс и ње гов при ја тељ, др 
Вот сон. 
1939. Хи тлер и Му со ли ни пот
пи са ли „Че лич ни пакт“ о де се то
го ди шњем вој ном и по ли тич ком 
са ве зу Не мач ке и Ита ли је. 

23. мај
1934. У Луј зи ја ни у окр ша ју с 
по ли ци јом уби је ни Бо ни Пар кер 
и Клајд Ба роу, озло гла шен раз
бој нич ки пар. 
1945. Не мач ки на ци стич ки 
ли дер и шеф Ге ста поа Хајн рих 
Хи млер из вр шио са мо у би ство 
дан по што су га Бри тан ци за ро
би ли. Ухап шен Хи тле ров 
на след ник, ад ми рал Карл 
Де ниц. 

24. мај
1844. Из у ми тељ те ле гра фа 
Се мју ел Мор зе по слао пр ву 
те ле граф ску по ру ку на уда ље
ност од 65 ки ло ме та ра, из 
Ва шинг то на у Бал ти мор. По ру
ка гла си ла: „Шта је то Бог ура
дио?“. 
1941. Ро ђен аме рич ки пе вач и 
ком по зи тор Ро берт Ци мер ман, 
по знат као Боб Ди лан, је дан од 
нај по пу лар ни јих му зи ча ра XX 
ве ка. 

HOROSKOP

Сре да, 18. (5) мај 
Све та ве ли ко му че ни ца Ири на

Че твр так, 19. (6) мај 
Пра вед ни Јов; Пре нос мо шти ју 
Све тог Са ве срп ског

Пе так, 20. (7) мај 
По ја ва ча сног Кр ста у Је ру са ли
му

Су бо та, 21. (8) мај
Све ти апо стол и је ван ђе лист 
Јо ван Бо го слов

Не де ља, 22. (9) мај 
Пре нос мо шти ју Све тог оца 
Ни ко ла ја

По не де љак, 23. (10) мај 
Све ти апо стол Си мон Зи лот, 
Пре по доб на Иси до ра 

Уто рак, 24. (11) мај 
Све ти Ки ри ло и Ме то ди је

Crkveni
kalendar

• Др жав ни функ ци о нер 
не тре ба да се пра ви 
па ме тан, лу де ко је су га 
по ста ви ле мо гу га и опо-
зва ти. 
• Док до го вор ни је пао, 
ни смо мо гли да га по га-
зи мо. 

Домаћа 
кремпита

Са стој ци: За ко ре: 2 ја је та, 8 
жу ма на ца, 10 ка ши ка ше ће ра, 10 
ка ши ка уља, 10 ка ши ка бра шна, 1 
пра шак за пе ци во. Фил: 6 ја ја, 2 
ва ни лин ше ће ра, 20 ка ши ка ше ће
ра, 7 ка ши ка бра шна, 3 ка ши ке 
гу сти на, 1 л мле ка.

 При пре ма: Уму ти те пе на сто јед
но ја је и че ти ри жу ман ца са пет 
ка ши ка ше ће ра. До дај те пет ка ши ка 
уља, пет ка ши ка бра шна, по ла ке си
це пра шка за пе ци во и ла га но сје ди
ни те. Плех об ло жи те па пи ром за 
пе че ње, пре спи те сме су и пе ци те 15 
ми ну та на 200 сте пе ни. За фил сје
ди ни те жу ман ца, 10 ка ши ка ше ће ра, 
ва ни лин ше ћер, бра шно, гу стин и 
220 мл мле ка, па уму ти те. Оста так 
мле ка ста ви те да про ври, по том 
сма њи те тем пе ра ту ру, до дај те прет
ход ну сме су и ку вај те док се не згу
сне. Уму ти те бе лан ца са 10 ка ши ка 
ше ће ра у чврст шам и до дај те у 
то пао крем.

Јед ну ко ру ста ви те на дно теп си је 
и си пај те фил. Пре ко фи ла сло жи те 
дру гу ко ру ко ју сте прет ход но исе кли 
на коц ки це же ље не ве ли чи не. 
По спи те ше ће ром у пра ху.


