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SUPERNOVA PONUDA ZA CELU
PORODICU I SVE GENERACIJE
Ponuda novog kablovskog operatora Supernova kreirana je tako da zadovolji potrebe različitih generacija i svih
članova porodice. Za najmlađe, ali i sve one koji imaju
potrebu za internetom velikog protoka, na raspolaganju je
internet brzine i do 120 Mb/s. Ova brzina omogućava neometano korišćenje interneta na više uređaja istovremeno,
čak i u situacijama kada su korisnici vrlo zahtevni.
Ljubiteljima najboljih serija i ﬁlmova, ali i onima koji ne
mogu bez prenosa utakmica omiljenih klubova na raspolaganju je najkompletnija ponuda televizijskog sadržaja
sa više od 260 televizijskih i radio kanala među kojima i
kanali sa najboljim domaćim i svetskim serijama SuperStar
TV, Fox i HBO. I dok žene uživaju u ljubavnim ﬁlmovima,
muškarce od najbolje ponude sportskih kanala deli samo
dozvola supruge da promene program. Ili još jedan televizor, jer Supernova svim korisnicima paketa usluga omogućava gledanje programa na više uređaja.
Bake i deke koji ne menjajući svoje dobre navike žele
da dugim razgovorima ﬁksnim telefonom održe kontakt
među prijateljima i članovima porodice u Supernova paketima očekuje neograničen broj minuta ka svim mts korisnicima bez obzira da li su oni u mobilnoj ili ﬁksnoj mreži, kao
i dodatnih 150 besplatnih minuta ka svim drugim ﬁksnim
mrežama.
I dok različite generacije i svi članovi porodice imaju
svoju omiljenu Supernova uslugu, nešto im je zajedničko
– ušteda koju će ostvariti svi novi korisnici paketa usluga
Supernova jer će tokom prvih šest meseci njihova pretplata
iznositi 1 dinar mesečno. Uštedu možete izračunati i sami,
a odluku kako ćete taj novac upotrebiti moraćete da donesete sa ukućanima.
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Реконструисан део
Гребенског пута
на Фрушкој гори

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs

Завршени радови
на путу Банстол-Норцев

З

авршени су радови на реконструкцији дела деонице Гребенског пута од Банстола до хотела
Норцев у дужини од 9,5 километара,
потврдио је на последњем састанку
Система 48 у Инђији, начелник Одељења за привреду и инвестиције
Драган Иброчић. Он је подсетио да
је у питању инвестиција вредна 305
милиона динара плус ПДВ, а реч је о
заједничком пројекту Владе Војводине и општина Ириг, Сремски Карловци и Инђија, која је уједно била носилац овог капиталног пројекта.
– Рок за завршетак радова је до 20.
маја, међутим, све је завршено до
првомајских празника. Што се тиче
радова на самој саобраћајници, они
су окончани, сада је на реду уклањање преосталог материјал – рекао

Драган Иброчић

Реновирање амбуланте
у Новим Карловцима
У току су радови на реновирању
амбуланте у Новим Карловцима,
потврдили су представници Општине Инђија. Мештане тог села очекују бољи услови за лечење, а према речима начелника Одељења за
привреду и инвестиције, у оквиру
пројекта реконструкције, биће сређене просторије и урађена фасада
на објекту. За ове намене Општина

је из буџета определила 4.740.000
динара.
– Завршени су послови на замени
спољашње столарије, постављена
је изолација, а уколико временски
услови буду повољни биће урађена и фасада. Тренутно се спроводе радови на унутрашњем уређењу
објекта амбуланте – рекао је Иброчић.

је начелник Иброчић и додао, да
обнова Гребенског пута има огроман значај за развој туризма на Фрушкој гори. Реконструкцијом пута биће
решен највећи део фрушкогорске
саобраћајне инфраструктуре.
Иброчић се осврнуо и на пројекат
асфалтирања свих неасфалтираних
улица на територији општине Инђија,
који напредује планираном динамиком, а како кажу у Општини Инђија
урађено је до сада 50 посто улица.
– У самој Инђији је до сада урађена половина неасфалтираних улица, док су у Јарковцима све улице
завршене. У току је допројектовање
улица које нису биле планиране, а
биће на јесен урађене. У Љукову су
све улице асфалтиране, тренутно се
изводе радови на уређењу банкина.
Када је реч о насељу Нови Карловци, две улице су добиле асфалт и
настављају се радови. У насељеном
месту Нови Сланкамен су још увек у
току земљани радови, још није почело асфалтирање. Реч је о улицама
које су прилично дугачке и захтевају
озбиљније радове. И у Старом Сланкамену су у току припремни земљани радови, а са бољим временским
условима почеће и асфалтирање.
Иброчић каже да ће у току недеље
део механизације прећи у Бешку, где
ће почети радови. Након тога следе
Сланкаменачки Виногради, Чортановци и Марадик.
М. Ђ.
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Ко се једном опече,
дува и на ’ладно

Поборници ове теорије
чврсто стоје на уверењу
да нам све то раде
душмани, Американци пре
свега, и да не би било
поплава 2014. да тај haаrp
није био „укључен“.
Друга школа мишљења
заступа тезу да је све
Божја воља и да се ту
ништа не може урадити.
Наравно, ови први су
много агресивнији у
доказивању својих
теорија, које су
прочитали у Информеру

П

рошлог петк а на митровачком
пешачком мосту симболично је
обел еж ен а
петогод иш њиц а
одбране од поплава. 17. маја 2014.
године, Сава је достигла историјски
максимум, 863 центиметра и мало је
фалило да пробије насип и потопи град
и околину. Тих неколико мајских дана
Митровчани никад неће заборавити.
Станујем неких 200-300 метара од
Саве и добро се сећам страха који сам
осетила, када сам у ноћи 16. маја оти
шла на насип и видела ту водурину,
црну и злокобну. Наредног дана је
наставила да расте, а 17. увече је
пукао насип код Жупање, и то је за нас
био спас, ма како то себично звучало.
Верујем да ћемо се док смо живи пита
ти, шта би било да није било пуцања
насипа у Хрватској? Да ли бисмо успе
ли да се одбранимо?
Овогодишње мајске кише поново су
нас подсетиле на мај од пре пет година.
Наравно, ово што данас имамо није ни
близу оне катастрофе, али непријатно
асоцира. Мене лично, свака већа киша
асоцира на мај 2014. До тог датума није
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ми падало на памет да пратим водоста
ње на сајту Републичког хидрометеоро
лошког завода. Од тада, како која киша
падне, тако идем да видим колики је
водостај. Као да ја ту нешто могу да
променим.
Не могу ни да замислим како је било
људима којима је вода потопила куће,
или којима је клизиште збрисало све
што су имали. Те катаклизме ми овде
нисмо доживели. И имали смо веееели
ку срећу. Међутим, природа као да се
заверила против човека. Ништа више
није као што је било. Сад и кад падају
кише, падају некако страшно, уз тутањ
и грмљавину, као у недељу увече. А
пљуште ко да је библијски потоп. Пре су
се такви пљускови обично дешавали
само лети, после врућина. Данас није
важно је л’ врућина или није, то тутњи и
грми, пуца и сева као да ће смак света.
А кад је суша, онда је суша као у Саха
ри. Да се човек запита шта се то деша
ва са временом.
Некад је разговор о времену био нај
бољи начин да се у друштву води неу
трална конверзација, то је био бениган

начин да се избегну евентуалне непри
јатне теме. Али, ни то више није тако.
Данас, кад се потегне разговор о време
ну и клими, постоје бар две супротста
вљене школе мишљења. Једна заступа
став да све природне катастрофе може
човек да изазове, а да су поплаве које
су нас задесиле пре пет година после
дица некаквих haarp-ова и њиховог зра
чења. Поборници ове теорије чврсто
стоје на уверењу да нам све то раде
душмани, Американци пре свега, и да
не би било поплава 2014. да тај haаrp
није био „укључен“. Друга школа
мишљења заступа тезу да је све Божја
воља и да се ту ништа не може уради
ти. Наравно, ови први су много агресив
нији у доказивању својих теорија, које
су прочитали у Информеру. Њих нико
жив не може разуверити, као што ни
ове друге нико не може убедити, да се
Бог не може потезати као алиби за све
људска непочинства према природи.
Све у свему, како ствари стоје, време
и клима ће нам у будућности бити много
више од куртоазних разговора. То ће
бити „бити или не бити“.
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Обележена петогодишњица
одбране од поплава

У

петак, 17. маја, Град Сремска
Митровица je обележила петогодишњицу одбране од поплава,
које су 2014. године задесиле Србију, самим тим и Сремску Митровицу.
Тог 17. маја у 20.00 часова, измерен
је рекордни ниво реке Саве код Сремске Митровице и износио је 863 центиметра. Симболично на мосту Светог
Иринеја, тачно у осам сати, волонтери из Канцеларије за младе Сремске
Митровице су извели пригодан програм. Овом догађају су присуствовали
чланови Штаба за ванредне ситуације
из 2014. године, а окупљеним грађанима се обратио шеф тадашњег Штаба за ванредне ситуације, некадашњи
градоначелник, а данас министар у
Влади Републике Србије Бранислав
Недимовић и садашњи градоначелник
Сремске Митровице Владимир Санадер.
– Поносан сам што је у Сремској
Митровици 2014. године одбрањена буквално свака кућа и то зато што
су сви дали све од себе. Пет стотина
објеката у Србији је реконструисано и
изграђени су нови да би се заштитили
од поплава. Имамо одличну координацију са државама које се налазе око нас
и у сваком тренутку знамо шта може да
се деси, па тако и у претходних седам
дана када је било проблема. Људи се
често играју с тим и кажу да је то била
лажна узбуна. Видео бих ја шта би се
десило да је облак прешао преко Динаре, да није отишао према Албанији и
Црној Гори. Мало би то све другачије
изгледало. Сава није планинска река,
где се бујични ток спусти и за два-три
сата се све заврши, вода сигурно не
би изашла три-чретири месеца из града. Мислим да бисмо тада морали да
срушимо пола Занатлијске улице и
Рибарске обале и то не би онда био

Бранислав Недимовић

исти град. Научили смо лекције и учинићемо све да се заштитимо. Радимо
Дреновац, Баново Поље, планирани
су панели на обалоутврди. С природом
никада не знате на чему сте, али је најважније да се ради на заштити, рекао
је Бранислав Недимовић.
Владимир Санадер, градоначелник
Сремске Митровице, најпре се захвалио свим волонтерима који су направили пригодан програм и подсетио да
се од 2014. године доста тога урадило
на заштити од поплава.
– Све тачке које су се показале као
критичне 2014. године су саниране,
како у граду, тако и у сеоским срединама. Црпне станице и све оно што
мора бити у функцији одбране од
поплава, како од изливање каналске
мреже, тако и од реке је санирано и у
исправном стању, што се показало и
у недавном периоду када смо имали
мало већи обим падавина. Радили смо

Владимир Санадер

доста на каналској мрежи. Најважнија
ствар јесте да смо, радећи на плану
детаљне регулације приобаља реке
Саве управо у делу Мале цркве до
пешачког моста, предвидели и доста
инфраструктурних пројеката. То је, пре
свега, подизање обалоутврде, навео је
градоначелник.
Он је додао да би ускоро требало да
се донесе одлука о извођачу радова на
једном километру од Старог моста до
Капетаније. Реч је о мобилним панелима, који ће подићи обалоутврду од 80
центиметара до 120 центиметара. То
је један модеран начин одбране који
се брзо и лако монтира и склања се
лако у складиште. Радиће се још неке
саобраћајнице поред насипа, који ће га
додатно стабилизовати. Такође, у плану је уређење кеја, како би сви грађани
Сремске Митровице могли да уживају
поред реке Саве.
З. Поповић
Фото: Б. Туцаковић
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ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ СРЕМА

Наша Сава, верни слуга
и горди господар

У

петак, 17. маја у
Музеју Срема изложени су ликовни
радови ученика Основне
школе „Бошко Палковљевић Пинки“. Ова изложба
носи симболичан назив
„Наша Сава, наш верни
слуга и горди господар“
управо због петогодишњице одбране од поплава,
коју су задесиле Србију и
Сремску Митровицу 2014.
године. Изложбу су отворили заменица градоначелника Светлана Миловановић и мали градоначелник
Вукашин Пуђа. Затим су
изложбу посетили и ученици Основне школе „Бошко
Палковљевић Пинки“.
– Ученици од првог до
осмог разреда Основне
школе „Бошко Палковљевић Пинки“ су нам помогли
да овом изложбом обележимо
петогодишњицу
одбране од реке Саве која
је претила да поплави наш
град. Има неколико радова
ученика ОШ „Јован Јовановић Змај“. Такође, и наш
мали градоначелник Вукашин Пуђа је изложио свој
рад, рекла је Светлана
Миловановић.
Она је подсетила да сва-

Изложба у Музеју Срема

Радови ученика

Светлана Миловановић

Вукашин Пуђа

ка река може бити у исто
време верни слуга и горди
господар, и да би то требало сви да имају у виду.
– Управо због догађаја
из 2014. године сви имамо
другачији приступ и однос
према нашој реци Сави,
која јесте питома равничарска река, али може
да покаже и своје друго
лице. Овом приликом бих
се захвалила и ученицима Основне школе „Бошко
Палковљевић
Пинки“,
наставницима, а посебно
наставници ликовне културе која нам је заиста пуно
помогла у реализацији ове
изложбе, рекла је заменица градоначелника.
Мали
градоначелник
Вукашин Пуђа је рекао
да је инспирацију за свој
рад пронашао у пешачком
мосту, који спаја сремску и
мачванску страну.
– Ја сам имао две године када су биле поплаве. Не сећам се много тог
догађаја, али ми је бака
причала да су људи били
уплашени и да су заједно
пунили џакове како бисмо
се одбранили од поплаве.
На свом раду сам нацртао
пешачки мост и Саву, која
је претила да се излије,
рекао је Вукашин.
З. П.
фото: Б. Т.
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АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА

Признања Митровчанима
за квалитет производа

М

али
произвођачи
т р а д и ц
 ио
 н а л н и х
производа животињ
ског порекла, од 1. јануа
ра прошле године могу да
на лакши начин регистру
ју производњу и пласирају
своје производе на тржи
ште. Наиме, тада је на
снагу ступио Правилник о
малим количинама примар
них производа животињ
ског порекла, који омогућа
ва прерађивачима млека и
меса да раде на квалите
тан начин у објектима који
задовољавају све стандар
де, под олакшаним услови
ма регистрације.
Срем се дели на вин
ски и свињски, а у Срем
ској Митровици се изузетно
поносе што припадају овом
укуснијем делу. Сремска
Митровица је крај познат по
кулену, кобасици, шунки и
различитим врстама сира,
без којих сремско мезе не
може ни да се замисли,
где се у селима свако тре
ће домаћинство бави овим
прерадним активностима.
Стога је промоција правил
ника кренула управо из овог
краја, а митровачка Агенци
ја за рурални развој начи
нила је и корак даље, те је
прошле године расписала
локални конкурс за доделу
бесповратних
средстава
за подршку инвестицијама
у области маркетинга на
пољопривредним газдин
ствима, у сектору прераде
меса и млека.
– Нова „правила о флек
сибилности“ узимају у обзир
производњу малих коли
чина производа, по јасним
процедурама и традицио
налним методама уз фокус
на безбедност производа
која се никад не доводи у
питање. Битан је и интерес
потрошача, уз жељу да се
очува традиција и понуда
традиционалних произво
да, као и заштита економије
на селу. То је оквир који омо
гућава да пољопривред
ници успоставе прерадне
активности на газдинству
и додају вредност сирови
ни, односно млеку и месу
које производе. Конкурсом

Плакете и медаље са Сајма

смо дали подршку произ
вођачима сира и сухоме
снатих производа, и то у
области маркетинга, како
би ови произвођачи лакше
пласирали своје производе
на тржиште, односно како
би њихови производи били
видљивији купцима – каже
Петар Самарџић, директор
Агенције за рурални развој.
Управо митровачки про
извођачи из ових сектора,
ове године освојили су зна
чајна признања и награде
за квалитет својих произво
да, на Сајму пољопривреде
у Новом Саду. Породица
Тодошковић из Кузмина се
бави производњом сухоме
снатих производа већ 60
година. Давне 1962. године,
Милинко Мики Тодошковић
одлази у Немачку где ради
у индустрији меса, учи и
„краде“ занат, враћа се и
усавршава. Знање које је
стекао комбинује са начи
ном рада специфичним за
сремско поднебље, и то
знање се преноси са гене
рације на генерацију. Иако
су Тодошковићи посеб
но поносни на признање
„Еурека“ из Брисела 1995.
године за кулен, ове годи
не добили су Плакету ново

садског сајма за висок ква
литет оцењених производа,
и златне медаље за свој
кулен у кати, кобасицу са
тартуфима и дебелу говеђу
кобасицу.
Срђан Ерак из Сремске
Митровице, заједно са сво
јим тастом Браниславом
Вукајловићем из Кузмина,
бави се производњом раз
личитих месних деликате
са. Њихове „Чаролије из
пушнице“ добиле су злат
не медаље за кулен у кати
и вештачком цреву, као и
за домаћу кобасицу и сла
нину. За квалитет кулена
у кати, златну медаљу на
Сајму добио је још један
Кузминац, Ненад Војновић.
Његова, тада четворочла
на породица, почиње овим
послом да се бави осамде
сетих година прошлог века,
временом стичу додатно
искуство и уз стално усавр
шавање шире палету про
извода и подижу квалитет
на виши ниво. Данас могу
да се похвале како већим
бројем чланова породице,
тако и мноштвом признања
и награда од којих су им,
како кажу, ипак најважнији
верни купци.
Да се квалитетни сухоме

снати производи не праве
само у Кузмину, доказали
су и Пејаковићи из Лаћар
ка, који су овогодишњи
добитници златне медаље
за домаће чварке и суву
сланину, и ништа мање
важне сребрне медаље за
суву свињску печеницу. У
области прераде млека,
признање је добио једини
регистровани митровачки
произвођач сира, Алексан
дар Жилић из Мартинаца,
и то велику златну медаљу
за производну палету полу
тврдих сирева.
Када позивају на домаћи
производ, сви ови произ
вођачи морају бити свесни
да квалитет тог производа
мора да буде на највишем
нивоу. Некада су домаћин
ства, израђујући произво
де за сопствене потребе,
бирала
најквалитетније
састојке, а то је оно што их
разликује од савремених
индустријских производа.
Желећи да сачувају тради
цију, а уз то створе и одрже
висок квалитет својих про
извода, ови произвођачи су
се одлучили да се придру
же оном мањем броју про
извођача којима је до тог
квалитета стало.
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Обнова Дома културе

Реконструкција Дома културе
у Мартинцима

У

понедељак, 20. маја започета је
реконструкција Дома културе у
Мартинцима, на којем послед
њих 20 година није ништа рађено. Пре
ма речима Петра Самарџића, дирек
тора Агенције за рурални развој, ова
обнова зграде Дома у културе у Мар
тинцима је још један доказ да је буџет
Града Сремска Митровица орјентисан
према сеоским срединама, а да ће
многи започети пројекти бити ускоро и
реализовани.
– Мартинци су познати као село
где су мештани активни у фолклорној
уметности, културно-извођачким про

Радови на великој сали

Дарко Гавриловић

Петар Самарџић

грамима, тако да је оваква инвестиција
оправдана и нема сумње да по завр
шетку реконструкције зграде Дома кул
туре неће недостајати културних садр
жаја, рекао је Петар Самарџић.
Председник месне заједнице Мар
тинци Дарко Гавриловић се овом при
ликом захвалио локалној самоуправи,
која је препознала значај овог пројекта.
– Скоро смо и заборавили да има
мо једну велику салу и изузетну богату
традицију, коју сада оживљавамо због
наше деце, наших наследника и свих
мештана Мартинаца. Идемо корак по
корак, јер финансијски не можемо то
да одједном урадимо. Ми смо већ један
део одрадили и то на великој сали,
уложили смо преко 1.700.000 динара
у санацију и реновирање кровне кон
струкције, завршено је равњање пода,
променили смо три прозора, навео је
Гавриловић.
З. Поповић
фото: Б. Туцаковић

Пројекат: У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица јуче, данас, сутра, финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ” ШИД

Промоција часописа „Шидина“

У

сали Народне библио
теке „Симеон Пишче
вић”, у уторак 14. маја,
одржана је промоција новог
броја часописа „Шидина”.
Карактеристика „Шидине” је
да обрађује теме из културе,
и траје већ 23 године.
Часопис има три цели
не. Прва је тема броја, која
обрађује личности из Шида,
шидских села и Срема, дру
га је посвећена шидским
књижевницима, који обја
вљују своја дела и трећа,
која се односи на податке из
географије, историје, исто
рије уметности... све оно
што је везано за Шид и шид
ску средину. Тема најновијег
издања „Шидине” је Живан
Милисавац, књижевник, ака
демик и председник Матице
српске, родом из Батроваца.
Издавач „Шидине” је Култур
но-образовни центар Шид.
Поводом ове промоције и
о значају часописа, говорио
је директор КОЦ-а Срђан
Малешевић.

Са промоције новог броја „Шидине”

– Мислим да је ово веома
значајан часопис за нашу
локалну заједницу, пре све
га, што сваки број обрађу
је једног великана из наше
историје, а који је са ових
простора. И треба да буде
мо поносни што живимо у

овој средини – истакао је
Малешевић.
Наравно, и овог пута су
се присутнима представи
ли и аутори других прилога
у часопису, Ђорђе Воларе
вић, Драган Папрић, Ивица
Кубик, Ђурица Еделински.

ВАНРЕДНО СТАЊЕ У ОПШТИНИ ШИД

Промоцију је, својим изво
ђењем музичких нумера
на гитари, употпунио Урош
Дојчиновић, наш истакнути
гитариста, музиколог, ком
позитор, педагог и публици
ста.
Д. П.

ОМШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ ШИД

Звездане стазе
Изгорео трафо
на изворишту воде за хармоникаша

В

одоснабдевање на под
ручју Општине Шид
нормализовано је у
суботу, 18. маја у касним
вечерњим сатима. По допре
мању мобилне трафо ста
нице и њеним повезивањем
са системом, након допуне
бунара водом, овај проблем
је решен.
Да подсетимо, водоснаб
девање у шидској општини
од петка 17. маја у вечерњим
часовима је било отежано.
Изгорела је трафо станица на
„Изворишту воде“ у Батровци
ма, које снабдева водом ста
новнике шидске општине.
Поводом настале ситуације,
заседао је Штаб за ванредне
ситуације Општине Шид, те је
донета одлука да се на под
ручју целе општине прогласи
ванредно стање, јер је овим
угрожено водоснабдевање за
око 25.000 становника.
Надлежни су сматрали
да ће увођењем ванредног
стања, убрзати отклањање

насталог проблема, односно
његово решење набавком
нове трафо станице.
Том приликом директор ЈКП
„Водовод“, Александар Јова
новић је објаснио начин како
ће се премостити настала
ситуација, односно, допрема
њем трафо станице ЕД Јужна
Бачка на привремено кори
шћење, проблем је саниран.
Шиђани су током дана има
ли воду из водоводне мреже,
да подмире основне потребе,
а рестрикција је била на сна
зи током ноћи.
Да би се настали проблем
дефинитивно решио, потреб
на је набавка нове трафо
станице, која ће омогућити
снабдевање водом грађане
шидске општине. Истрага ће
утврдити како је дошло до
пожара на трафо станици у
Батровцима.
До закључења овог броја М
новина (понедељак 20. мај),
ванредно стање није укинуто.
Д. Попов

Александар Славујевић

Основна музичка школа „Филип Вишњић”, увек је
могла да се похвали великим бројем талената, који су
се са разних такмичења враћали са бројним наградама.
У Крагујевцу је од 8. до 10. маја, одржано 16. међуна
родно такмичење за младе хармоникаше од 10 до 19
година, под називом „Звездане стазе”, где се из шест
држава, такмичило чак 70 кандидата. Такмичари су
били подељени у пет старосних категорија, а наступ је
оцењивао жири састављен од реномираних професора
из Италије, Француске, Норвешке и Србије.
Ученик другог разреда музичке школе, Александар
Славујевић, у класи наставнице Љиљане Ђачанин,
освојио је прво место у својој категорији.
Д. П.

22. MAJ 2019.
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СЕДНИЦА СО РУМА

Усвојени извештаји о раду
јавних предузећа и установа
И
звештаји о раду јавних
предузећа „Гас-Рума“,
„Комуналац“, „Паркинг
и инфраструктура“ и „План“,
као и свих установа чији је
оснивач румска општина,
усвојени су на седници СО
Рума која је одржана 17.
маја.
Такође, на овој седници
одборници су донели одлу
ку о изменама и допунама
Статута Општине Рума који
је усклађен са изменама и
допунама Закона о локалној
самоуправи.
Реч је о најважнијем прав
ном акту Општине који има
107 чланова, а са измењеним
Законом требало је усклади
ти чак 67 одредби.
Председник СО Рума Сте
ван Ковачевић је истакао да,
иако је било доста извешта
ја о раду, веће расправе није
било из једноставног разлога
што су сва јавна предузећа и
установе исказале позитивно
пословање.
- То је оно што смо очеки
вали и захтевали од руковод
ства предузећа и установа и
што су они током свог посло
вања у 2018. години и оства
рили - рекао је Ковачевић.
Када је реч о Статуту, Сте
ван Ковачевић је истакао да
све делатности и надлежно
сти Општине и њених органа
су Статутом дефинисане у
складу са кровним закони
ма који регулишу делатност
локалне самоуправе.
- Оно што тај Статут доно
си јесте повећана јавност и
транспарентност у раду. Сви
општински органи су дужни
да јавно и транспарентно на

Стеван Ковачевић

Седница СО Рума

својим средствима оглаша
вања, почев од веб презента
ција, па до осталих средства
информисања, обавештавају
грађане о припремама и току
припрема за доношење свих
значајнијих одлука које се
тичу живота у локалној само
управи. Такође, рекао бих да
је веома значајна одлука о
финансијској подршци поро
дицама за прворођено дете
које смо усвојили. Тиме ми
настављамо праксу, коју смо
имали и у претходним годи
нама, да проширујемо пра
ва из овог дела социјалне
заштите сходно повећаним
могућностима и прилива у
буџету - закључио је Стеван
Ковачевић.
На 22. седници СО Рума
било је и неколико тача
ка дневног реда које су се
односиле на рад општинског

Слободан Станић

Штаба за ванредне ситуаци
је, а прихваћен је и предлог
оперативног плана мобилног
тима за социјално укључива
ње Рома за текућу годину.
Такође, донето је реше
ње о уступању постројења
за пречишћавање отпадних
вода у Радној зони „Запад“
на управљање ЈП „Водовод“.
- То је пречистач који је
искључиво
намењен
за
потребе фабрике „Хачинсон“.
Имали смо пробни рад до 1.
марта, а потом смо почели
са редовним радом. Наша
искуства за ових месец и по
дана су позитивна, те воде
су у прописаним границама
и нема проблема са одвође
њем. То је свакако зато што
је пречистач квалитетно ура
ђен и мислим да ће такав рад
бити и убудуће. Што се тиче
износа који ми наплаћујемо,

Ненад Боровић

реч је о око милион динара
месечно и фирма „Хачинсон“
нам то уредно плаћа, а ми се
трудимо да управљање, одр
жавање и сам рад пречиста
ча буде квалитетан - рекао је
Слободан Станић, директор
ЈП „Водовод“.
Највише дискусија је, и
то унутар редова одборни
ка који су чланови Српске
радикалне странке, изазвала
информација да је одборнич
ка група за новог председ
ника, уместо Јелене Делић
изабрала Драгана Јевтића, а
чланови ове одборничке гру
пе су још Нада Кнежевић и
Ранко Мирић.
После саопштавања ове
информације Јелена Делић
је рекла да њој, као и њеној
породици, функционери СРС
прете, док је Драган Јевтић
истакао да је Јелена Делић
искључена из СРС и да
даље наступа као самостал
ни одборник.
У
скупштинском
раду,
после паузе од две седнице,
поново учествују и одборни
ци Демократске странке, а
како је истакао Горан Сава
тић, они су се вратили у
локални парламент без обзи
ра како ће на то реаговати
ДС и Савез за Србију.
Због истека мандата, на
место в. д. директора Тури
стичке организације Рума
поново је именована Мирјана
Вујасиновић.
С. Џакула
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ЈП „ГАС – РУМА“

Најбоље финансијско пословање
од оснивања предузећа

З

а ЈП „Гас – Рума“ минула година је,
што се тиче финансијског посло
вања, била најуспешнија од осни
вања овог предузећа. Укупан приход је
био преко 811 милиона динара и већи је
за 15,6 процената него онај у 2017. годи
ни, али је и за готово три процента већи
од плана. Утрошена средства су изно
сила 742,7 милион
 а динара.
– Дакле, приход смо подигли за
15,6 процената док су утрошена сред
ства виша за десет процената, што је
и резултирало успешним финансијским
резултатом. Продали смо око 19,8 мили
она кубних метара гаса и то је повећање
за готово седам процената у односу на
претходну годину. Морам истаћи да у
потрошњи гаса највише учествује инду
стрија и она током целе године равно
мерно троши гас. Снабдевање је целе
године било уредно, а наше цене нису
мењане. С обзиром на то да оне нису
мењане, а да је цена природног гаса
доларски значајно виша, ове године
очекујемо веће тешкоће у пословању и

ова ће година бити свакако мање успе
шна него 2018. – говори директор овог
предузећа Рада Маравић.
Уложено је и око 14 милион
 а динара
за продужење гасне мреже у дужини од
3.780 метара, од тога у гасну мрежу пре
ко осам, а у мераче 5,5 милиона дина
ра.
На крају прошле године ЈП „Гас –
Рума“ је имао укупну дужину гасне мре
же од 536,9 километара, која се протеже
готово од реке Саве до Иришког венца,
закључно са хотелом „Норцев“, што је и
најудаљенија тачка гасне мреже.
– Имамо и 8.258 прикључака, од чега
је 7.323 активних прикључака. Лане
смо имали и 173 нова прикључка и ура
дили смо 113 гасних инсталација, што
значи да имамо добру основу за ову
годину. У граду су направљене и две
нове зграде чија реализација, што се
тиче потрошње гаса, улази у ову годину.
Морам истаћи да нисмо радили ниједан
ребаланс плана, што значи да брижљи
во планирамо наше пословање. Тако је

Рада Маравић

и у овој години – истиче Маравић.
Нето добит је била 67,5 милиона
динара, док је на крају 2017. године
добит износила 27 милиона.
Трошкови у ЈП „Гас – Рума“ су готово
на нивоу оних из 2017. године, односно
само су увећани за онолико колико је
била повећана набавна цена гаса. 
С. Џ.

ИНИЦИЈАТИВА РУМЉАНИНА САШЕ РИСТОВИЋА

Парку име Мариноса Рицудиса
Фото: Г. Сивачки, Мондо

В

ероватно да већина наших чита
лаца сада себи поставља пита
ње: Ко је тај човек?
Маринос Рицудис је Грк, некадашњи
капетан грчке морнарице, који је током
НАТО бомбардовања, одбио да буде
део посаде брода који је требало да
пружи подршку савезницима из НАТО
пакта. Тај потез га је скупо коштао, Вој
ни суд га је осудио на две и по годи
не затвора, одузет му је чин и изгубио
је службу у војсци, али је то, за њега,
било мање важно од личног убеђења
да поступа по свом уверењу и савести.
Од Српске православне цркве Мари
нос је за тај свој гест примио орден.
Управо зато, што је војник по зани
мању и сам, Румљанин Саша Ристо
вић, подофицир Војске Србије, покре
нуо је иницијативу и прикупио преко
1.300 потписа за своју идеју, да град
ски Мали парк добије име по Мариносу
Рицудису, који је 1999. године одбио да
учествује у бомбардовању Србије. Са
војног аспекта тај његов чин и није био
толико значајан у укупном исходу, али
је био симболичан и моралан.
– Већ дуже време сам имао ту идеју.
Очекивао сам да ће то можда и неко
други покренути. Међутим, ове године
почео сам са реализацијом, јер се обе
лежава две деценије од НАТО бомбар
довања, па је то права прилика. Можда

Саша Ристовић

и последњи час, јер за десетак година
ће бити нове генерације, које се неће
сећати самог бомбардовања, због тога
што су рођени касније – говори Саша
и додаје, да је желео да управо Рума
буде покретач, да се и овим поводом
чује о нашем граду, поготово што сама
идеја има позитивну конотацију.
Саша се, тим поводом обратио Срп
ској православној цркви и Римокато
личкој цркви, неким удружењима, као и
ОО Зелене странке.
– После сам добио подршку и од Вој
ске Србије, где и радим, и од Министар

Маринос Рицудис

ства одбране. Почео сам као обичан
грађанин и желим да ова моја иниција
тива буде грађанска, односно свих гра
ђана Руме, што сам и постигао прику
пљањем потписа. Прво сам на Фејсбуку
објављивао постове о том човеку, да га
људи упознају – објашњава нам Саша
о почетку реализације своје идеје.
Потписи су се прикупљали крајем
марта на Градском тргу и код Грчке
цркве, прикупљено је званично 1.300
потписа које је у виду петиције предао
на писарницу Општинске управе 10.
маја.
С. Џакула
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ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“ РУМА

Дани словенске
писмености и културе

Стеван Ковачевић отвара манифестацију

Д

евети „Дани словенске писмено
сти и културе“ су почели 14. маја
и трају до 25. маја, а током тих
дана публика има прилику да се упо
зна са српском и руском књижевно
шћу, музиком и филмовима.
Ово је манифестација коју организу
је Градска библиотек а „Атанасије
Стојковић“ под покровитељством рум
ске општине са идејом да представи
најзначајније сегменте традицион
 ал
ног и савременог стваралаштва сло
венских народа.
„Ударници и отпадници у делу
Андреја Платонова“ је назив првог
предавања које је одржала проф. др
Корнелија Ичин 14. маја у Библиоте
ци, и то је била својеврсна најава
манифестације, која је званично поче
ла свечаним отварањем 17. маја у
великој дворани Културног центра.
Овогодишњу манифестацију је отво
рио Стеван Ковачевић, председник
СО Рума, подсетивши се да су пре
девет година започели „Дани словен
ске писмености и културе“ са жељом
да се представи сва шароликост сло
венске писмености и културе.
– Сви смо по мало гајили скепсу да
ли ћемо успeти да остваримо мисију
коју смо себи зацртали, а то је да ову
манифестацију културе организујемо
из године у годину и да осветљавамо
све аспекте словенске духовности,
књижевности, музике, народног ства
ралаштва и сликарства. Богу хвала,
успели смо да дођемо и до девете
годишњице и успешно смо се овде

Беседа Мила Ломпара

сваке године сабирали, као око изво
ра желећи да се окрепимо и освежимо
– истакао је Ковачевић.
Он је изразио наду да ће се ова
манифестација и даље одржавати, уз
помоћ локалне самоуправе, како би
присуствовали представљању савре
мених културних токова, али и негова
њу културне традиције и духовних
вредности, јер не смемо заборавити
нашу словенску прошлост и традици
ју.
Ова манифестација слави и словен
ске просветитеље и творце првог сло
венског писма - глагољице, Ћирила и
Методија.
Влада Србије је на седници 16.
маја, одлучила да 24. мај, Дан Ћирила
и Методија буде државни празник,
којим ће се обележавати Дан словен
ске писмености и културе, управо како
се зове и ова манифестација у Руми.
Жељко Стојановић, директор Град
ске библиотеке, у име организатора
каже да се труде да манифестација
која траје девет година, буде сваке
године боља и садржајнија од прет
ходне.
– Осећамо се поносним да смо на
неки начин ми покренули ту иниција
тиву и да је Дан Ћирила и Методија
проглашен за државни празник –
рекао је Стојановић.
Публици у великој дворани Култур
ног центра се обратио и протојереј
Сретен Лазаревић, архијерејски наме
сник румски. Он је подсетио да се
девети „Дани словенске писмености и

културе“ одржавају у завршној години
осмовековне аутокефалије Српске
православне цркве и они су својевр
сни весници деветог века наставља
ња дела Светога Саве, мудрог и див
ног настављача светих словенских
просветитеља и учитеља Ћирила и
Методија.
Ове године беседу је одржао проф.
др Мило Ломпар, који је истакао да је
било много симболике у тренутку када
су уз жижак, светлости свећа и канди
ла, двојица браће села да преведу
свету књигу на словенски језик.
– То што су они створили делује као
апсолутни израз светога духа у њима,
јер је настао старословенски језик као
први траг, не само уласка хришћан
ства у један други пагански многобо
жачки свет, него у исто време што је
речено, заувек постаје део памћења
вере о постојању човека, народа. То
писмо је временом ушло у словенски
свет – рекао Ломпар.
У уметничком програму су наступи
ли Хор Епархије сремске са Верицом
Пејић, оперском певачицом СНП из
Новог Сада, ГТО „Бранко Радичевић“
Рума под диригентском палицом Сми
љане Јанчић, као и АНИП „Бранко
Радичевић“ Рума.
Љубитељи седме уметности су 18.
маја имали прилику да погледају
филм „Мајстор и Маргарита“, док је
20. маја о последњој деценији српског
романа говорио др Милета Аћимовић
Ивков.
С. Џакула
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ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У КИНИ

Интензивирани пословни разговори

Инђијска делегација у Кини

Д

елегација Општине Инђија пред
вођена председником Владими
ром Гаком, прошле недеље бора
вила је у Кини. Током боравка у земљи
која слови за ону са најјачом светском
економијом, локално руководство било
је у потрази за новим партнерима и
потенцијалним инвеститорима. Пред
седник Општине Инђија Владимир Гак

са сарадницима, обавио је низ билате
ралних и мултилатералних састанака
са политичким и економским представ
ницима градова Тјанђин, Шиђачуанг и
Ченгде.
Првог дана посете, инђијска делега
ција обишла је компанију „Badachu Tec
hnology group“, а имала је и састанак
са неколико привредника окупљених

око Привредне коморе града Тјанђин.
Главне теме разговора биле су повези
вање српских и кинеских компанија из
области грађевинарства, и могућности
да се део производње пресели у Инђи
ју. Током посете Кини интензивирани су
и разговори о начинима представљања
и упознавања кинеских компанија са
српским тржиштем и обрнуто.
М. Ђ.

ИНЂИЈСКИ АКТИВ ПЕНЗИОНЕРКИ

Обележен Светски дан породице

П

оводом Светског дана породи
це, инђијски Актив пензионерки
у сарадњи са Општином Инђија,
КУД-ом „Соко“ и свим основним шко
лама, организовао је пригодну свеча
ност у среду, 15. маја. Сала Културног
центра била је попуњена до послед
њег места, а како су истакли орга
низатори, циљ је био да се укаже на
важност породице као основне ћелије
сваког друштва.
Светски дан породице установљен
је на седници Генералне Скупштине
Уједињених нација 1993. године са
циљем афирмације породице и поро
дичних вредности и подизања свести
о проблемима и питањима породице.
– Једино право и драгоцено вре
ме је оно које проводимо са чланови
ма породице, јер је породица место
у којем одрастамо, у којем формира
мо модел наше личности, одлазимо
и враћамо се – истакла је Гроздана
Раденковић, председница Актива пен
зионерки.
О циљу обележавања Дана породи
це и порукама које се шаљу оваквим
поводом, Гроздана је рекла неколико
речи.
– Зато нам је циљ да се на овај
начин дружимо са својим пријатељима
и децом, и да пошаљемо једну важну

Обележен Дан породице у Инђији

Гаранција здравог друштва
Породица треба да остане среди
ште наше стварности и будућности,
јер је она извор стабилности сваког

појединца, а самим тим и гаранција
здравог друштва, које се може даље
развијати и напредовати.

поруку: дружите се са вашом децом,
нека у породицама владају љубав,
узајамно поштовање, неговање међу
генерацијске сарадње, јер само сре
ћа, љубав и поштовање стварају јед
ну срећну породицу! Зато очекујемо

помоћ свих институција да препознају
које су то потребе за неговање пра
вих вредности, да се породица ојача,
јер само здрава породица рађа здраво
друштво – рекла је Раденковић.
М. Ђ.
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Медијско представљање туристичких организација

Едукативна радионица

Радионица у Инђији

туристичких
организација
промоција туристичке пону
де – рекла је Маја Бошњак,
директорица
Туристич
ке организације општине
Инђија, која је уједно и била
домаћин радионице.
– Имамо врло лепу сарад
њу са медијима, погото
во са локалним, а када су
већи догађаји у питању тада
позивамо и националне
медије. Туристичке органи
зације Војводине и Србије

промовишу нас путем својих
сајтова, налога на друштве
ним мрежама, по потреби се
организују и прес конферен
ције – додала је Бошњак.
Мр Светлана Зрилић сво
је знање и искуство пренела
је присутнима на радион
 и
ци у Инђији. Она је говори
ла о начинима на које треба
да се прикаже све оно што
Срем, као туристичка регија
може да понуди.
М. Ђ.

СПД У РУМИ

СТАРА ПАЗОВА

Српско певачко друштво учествова
ло је у недељу, 12. маја на Мајским
музичким свечаностима, које се у Бије
љини ове године одржавају 18. пут.
Тог такмичарског дана учествовало
је преко 20 хорова из Србије, Републи
ке Српске, Словеније, Хрватске... Срп
ско певачко друштво је са 85 бодова
освојило сребрну медаљу у категорији
Мешовитих камерних хорова. Пред
ставили су се са четири композиције
различитих епоха и карактера. Наред
но такмичење очекује их почетком јуна
у Тузли, где ће поред такмичарског
дела учествовати и у концерту духов
не музике, који ће бити одржан у Хра
му успења пресвете Богородице у
Тузли.
З. Ухрик

56. Фестивал аматерских друштава
Војводине одржава се од 17. до 25.
маја у Старој Пазови у организацији
Савеза уметничког стваралаштва Вој
водине и Савеза аматера општине
Стара Пазова под покровитељством
општине и подршку старопазовачког
Центра за културу.
У оквиру програма смотре приказује
се осам представа из Нове Пазове,
Црвенке, Куле, Сивца, Шида, Уздина,
Ковина и Старе Пазове. Првог фести
валског дана на програму је била
представа Све о женама, по тексту
Мира Гаврана у режији Александера
Бака у извођењу чланица новопазо
вачког Аматерског друштва „Мирко
Таталовић Ћира“. Смотру је отворио
глумац Српског народног позоришта из
Новог Сада Милан Ковачевић из Нове
Пазове, а добродошлицу домаћина
пожелео је и начелник Одељења за
друштвене делатности Жељко Шолаја.
На крају сваке представе у холу Позо
ришне сале одржава се округли сто са
глумцима и жиријем фестивала, а
водитељ је позоришни продуцент
Милош Лазић. Жири публике је за глу
мачко остварење вечери прогласио
Бојану Урошевић.

Мајске
свечаности

ИНЂИЈСКЕ „ЛЕЈЕ“

Хуманитарна
трка

У

скупштинској
сали
Oпштине Инђија у уто
рак, 14. маја одржана
је радионица на тему „Еду
кација туристичке привре
де за медијску промоцију“,
намењена запосленима у
локалним туристичким орга
низацијама. Радионици су
присуствовали представни
ци већине туристичких орга
низација сремских општи
на. Мр Светлана Зрилић,
уредница РТС-а и предава
чи, стручњаци из области
маркетинга и новинарства
говорили су о истражива
њу тржишта, употреби дру
штвених мрежа у промо
тивне сврхе, дигиталном
маркетингу и другим темама
које се тичу медијске промо
ције.
– Организовали смо ову
едукативну радионицу која
се, пре свега, односи на
вештине промоције и медиј
ских наступа, јер је један од
основних задатака у раду
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Хуманитарна трка под
слоганом „Док дишем,
надам се“ по први пут ће
бити орган изован а у
Инђији, 25. маја, у знак
подршке оболелима од
цистичне фиброзе. Кам
пања је већ почела 5. мар
та засађивањем 65 ружа у
облику плућа, на Тргу
Милунке Савић у Инђији и
трајаће до краја маја,
односно до одржавања
трке.
Трка „Док дишем, надам
се“ одржаће се у инђиј
ским „Лејама“, а дужина
трке биће 5,6 километара.
Планирано је да део тра
се прође и поред засађе
них ружа на Тргу Милунке
Савић, а ту ће бити и све
чана додела медаља.
Ове године, сав приход
од стартнина за трку, биће
намењен куповини инха
латора за оболеле. М. Ђ.

Фестивал
аматерских позоришта
Другог фестивалског дана, у суботу
18. маја на старопазовачкој сцени је
одиграна представа „Случајна смрт
једног анархисте” по тексту Дарија Фоа
у режији Игора Павловића у извођењу
чланова Позоришта „Стеван Сремац”
из Црвенке, док је у недељу 19. маја на
програму представа Културног центра
Кула под називом Госпођица Јулија по
тексту Аугуста Стриндберга у режији
Фуада Табучића.
Све представе се изводе у 20 часова
у Позоришној сали у Старој Пазови, а
најбоље аматере у Војводине оцењује
стручни жири у саставу: Вера Хрћан
Остојић, глумица Позоришта младих у
Новом Саду, Филип Марковиновић,
позоришни и филмски редитељ и Ката
рина Тодоровић, драматург и доцент
на Акамдемији уметности у Новом
Саду.
Улаз за све представе је слободан.
Проглашење победника заказано је
суботу 25. маја када ће на пазовачкој
сцени бити приказана представа Прва
брачна ноћ по тексту Миодрага Кара
џића у режији Милана Мартиновића, у
извођењу чланова Аматерског позори
шта „Јовица Јелић“ из Банатског Кара
ђорђева.
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УСКОРО РЕНОВИРАЊЕ ПИСАРНИЦЕ И СКУПШТИНСКЕ САЛЕ

Услуге доступније грађанима

Министар Бранко Ружић обилази шалтер салу

М

инистар државне управе и
локалне самоуправе Бранко
Ружић посетио је 15. маја ове
године Стару Пазову и том приликом
је заједно са председником Општине
Ђорђем Радиновићем, разговарао на
неколико тема од виталног значаја за
саму општину, а које су у надлежности
ресорног министарства, све у циљу
бољег
функционисања
локалних
самоуп
 рава. Обишао је скупштинску
салу чије је реновирање у плану, као
и шалтерску салу, чије би опремање
требало да се уради ове године, јер
како је нагласио министар, већ дру
гу године се промовише јединствено
управно место.
– Желимо да на један унифици
ран начин опремимо све шалтерске
сале, које би требало заиста да буду
један драгоцен амбијент у коме гра
ђани могу да остваре своја права, где
им се пружају све услуге у складу са
Законом о општем управном поступ
ку и елеткронском разменом подата
ка – рекао је том приликом министар
Ружић.
Ђорђе
Радиновић,
председник
Општине Стара Пазова је рекао да
скупштинска сала није дуго реновира
на.
– Е парламент, тј. електронска кому
никација одборника је нешто што је
препознатљиво у развијеним земља
ма Европе и чему и ми тежимо у нашој
Општини. Ми смо буџетом определи
ли средства за грађевинске радове,
што је Министарство препознало и на

Електронска
комуникација
одборника је нешто
што је препознатљиво
у развијеним
земљама Европе и
чему и ми тежимо у
нашој Општини.
Ми смо буџетом
определили средства
за грађевинске
радове, што је
Министарство
препознало и на чему
смо им веома
захвални, тако да
ћемо заједнички
инвестирати у
реновирање и
опремање
скупштинске сале,
рекао је Ђорђе
Радиновић

чему смо им веома захвални, тако да
ћемо заједнички инвестирати у рено
вирање и опремање скупштинске
сале, рекао је Радиновић новинарима.
Грађевински део пројекта за скуп
штинску салу, за који је општина
определила средства је завршен, а
Министарство би радило на набавци
електронске опреме.
– Мислим да управо потреба да се
на један транспарентнији, бржи, бољи
начин, уз дигитализацију у неком
будућем периоду, воде скупштинске
седнице и да та сала буде мултифук
ционална – нагласио је, између оста
лог, министар локалне самоуп
 раве.
На заједничком састанку министра
са руководством општине, разговара
ло се и о наставку изградње канализа
ционе мреже, што је један од важнијих
капиталних пројеката. У оним дело
вима где је хитна потреба, пре свега
у Новој и Старој Пазови, Општина је
завршила грађевинску документацију
и дозволе, ускоро се очекује наставак
радова, а следеће године ће уследити
и помоћ Министарства локалне само
управе.
Министар Ружић је нагласио про
дуктивну сарадњу са општином Ста
ра Пазова и са председником Ђорђем
Радиновићем, који сматра да је ова
посета од великог значаја за општину,
јер су договарани заједнички пројек
ти јако битни за грађане, побољшање
рада и функцион
 исање локалне само
управе.
 
З. Кожик
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ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД

кадрила, матуранти су одиграли
Ужичко коло и наставили са слављем
и добрим расположењем.

Помоћ
малолетницима
Општина Стара Пазова издвојила је
960 хиљада динара за пројекат Помоћ
малолетним лицима кроз друштвено
– користан рад који спроводи старопа
зовачки Покрет горана. Пројекат за
циљ има да уместо казни организује
друштвено користан рад и дисциплин
ско васпитне мере за малолетна лица
на расаднику „Брест“. Средства су
одобрена у оквиру програма подршке
организацијама или удружењима гра
ђана за спровођење активности од
јавног интереса за општину.

ГОЛУБИНЦИ

Реновирана Оаза

РЕЦИТАТОРИ

Смотра у Ваљеву

пружити прву помоћ при отвореном
прелому подлактице, велику посекоти
ну, као и како поступити кад је повре
ђени у бесвесном стању и стању шока
од искрварења били су задаци који су
у оквиру такмичења у пружању прве
помоћи морали да реше ученици
основних школа са територије старо
пазовачке општине. Црвени крст Ста
ра Пазова традиционално организује
ово такмичење, а ове године пријави
ло се 8 екипа из 6 основних школа са
територије старопазовачке општине.
Трочлана комисија коју чине лиценци
рани медицински радници оценили су
да је екипа Основне школе Херој Јан
ко Чмелик била најбоља на такмиче
њу, те ће они такмичење наставити на
нивоу покрајине 1. јуна у Сремској
Митровици.

ЗАВРШЕТАК ШКОЛОВАЊА
У Голубинцима је отворен ренови
ран Дневни центар за особе са смет
њама у развоју Оаза Голубиници –
Живимо заједно. Реновирање је ура
ђено захваљујући донацији компаније
„Јапан табако интернатионал“ у вред
ности 1,2 милиона динара. Просторије
Удружења „Живимо заједно“ су сада
опремљене како би корисници који у
њима живе могли да квалитетно про
воде време, уче и развијају своје капа
цитете у циљу садржајнијег и само
сталнијег живота. У Оази Голубинци
стално бораве три особе. Отварању су
присуствовали Жељко Ананић, мена
џер производње и обраде дувана ЈТИ
фабрике у Сенти, Дејан Козић, осни
вач удружења „Живимо заједно“, као и
представници Месне заједнице Голу
бинци.

ПРВА ПОМОЋ

Општинско
такмичење
На расаднику Брест је одржано так
мичење прве помоћи које је организо
вао Црвени крст Стара Пазова, а уче
ствовали су основци. Најбоља је била
екипа школе Херој Јанко Чмелик која
ће представљати Црвени крст општи
не на покрајинском такмичењу. Како
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Матурски плес

Матуранти старопазовачке Гимна
зије и Економско трговинске школе на
најлепши могући начин обележили су
крај свог досадашњег школовања.
Они су заједно са својим вршњацима
из читаве Европе, уз тактове Штару
сове композиције Слепи миш, уче
ствовали у највећем синхронизова
ном плесу на планети. У циљу пове
зивања младих кроз плес и музику,
старопазовачки матуранти плесали
су по девети пут. Иначе, сви матуран
ти Србије су још једном заплесали у
градовима широм земље и уз Штрау
са обележили крај средње школе.
Матурантска парада је међународни
и најпопуларнији омладински проје
кат у региону, а у Србији се одржала
на више од 50 локација, са 11.220
регистрованих учесника и 2.805 пле
сних четворки. Након отплесаног

У Ваљеву се одржава републичка
смотра рецитатора „Песниче народа
мог“. Из старопазовачке општине са
покрајинске смотре, која је одржана у
Сечњу половином априла, пласирале
се три рецитаторке: Наталија Миљуш
из Нове Пазове у категорији средњег
узраста и Лора Мершак и Јана Руман
из Старе Пазове међу одраслим реци
таторима.

КУЛТУРНИ ДОГАЂАЈ СЕЗОНЕ

Концерт Београдске
филхармоније
Београдска филхармонија је свира
ла пред препуном позоришном салом
у Старој Пазови. Наступило је преко
70 професион
 алних музичара, и сви
инструменти симфонијског оркестра
под диригентском палицом Алексан
дра Којића. Концерт је почео једном од
најпознатијих композиција свих време
на - Моцартовом Малом ноћном музи
ком да би се потом у Концерту за вио
лину и оркестар бр. 2 истог композито
ра као солисткиња представила заме
ница концертмајстора Ксенија Мило
шевић. На крају су изведене импре
сивне Едгарове Енигма варијације.
Гостовање Београдске филхармони
је у Старој Пазови се потврдио као
концертни догађај деценије у локалној
средини о чему говори чињеница да је
Позоришна сала била премала да
прими све заинтересоване љубитеље
музике. Импоновало је и то што је
публика у апсолутној тишини и концен
трацији одслушала концерт и на крају
френетичним аплаузом наградила
музичаре.
Иницијатор овог великог културног
догађаја је магистар контрабаса и
члан овог оркестра, Војчанин Љубин
ко Лазић, организатор старопазовачки
Центар за културу а покровитељ
Општина Стара Пазова.

Пројекат: ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде, данас, сутра, финансира се из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ

Сава не угрожава Пећинце

Н

а седници Штаба за
ванредне
ситуације
општине Пећинци, 15.
маја, којом је председавао
председник Општине Пећин
ци мр Жељко Трбовић, који
је уједно и командант Шта
ба, констатовано је да река
Сава за сада ни на који
начин не угрожава јужни део
општине Пећинци. Анализа
урађена са водопривредним
предузећима „Галовица‟ и
„Воде Војводине‟, које сва
кодневно прате ситуацију на
терену, према Трбовићевим
речима, показује да за сада
стање водостаја реке Саве
код Купинова није алармант
но.
– Иако је водостај због
обилних падавина у порасту,
Сава за сада на делу тока
кроз нашу општину на пред
ставља никакву опасност.
Постоји могућност да водо
стај достигне ниво редовне
одбране од поплава, али
ни такав водостај ни на који
начин неће угрозити Купино
во, као ни остала насеља у

Седница Штаба за ванредне ситуације

јужном делу наше општине.
Наравно, Штаб за ванред
не ситуације ће, заједно са
водопривредним предуз ећи
ма и Сектором за ванредне
ситуације, наставити да пра
ти водостај и уколико буде
потребно бићемо спрем
ни да реагујемо – рекао је
Трбовић.
Наглашено је и да је у
време обилнијих падавина
веома важно и да се уред

но одржава каналска мре
жа у насељима. Председник
Трбовић је рекао, да су од
поплава 2014. године месне
заједнице и грађани саве
снији у одржавању канал
ске мреже, али да и даље
постоје појединци који не
одржавају канале испред
својих кућа што им је закон
ска обавеза, и да ће локал
на самоуправа и у наредном
периоду радити на подиза

њу свести грађана по том
питању.
Штаб је усвојио пред
лог одлуке о одређивању
субјеката од посебног зна
чаја за заштиту и спасава
ње на територији општине
Пећинци. Предлог одлуке
ће бити прослеђен Општин
ском већу, и уколико добије
сагласност Општинског већа
биће прослеђен Скупштини
општине на усвајање.

ОТВОРЕНО ГРАДИЛИШТЕ КЛП У ШИМАНОВЦИМА

Положен камен темељац

У

Шимановцима је свечано отво
рено градилиште и положен
камен темељац најмодернијег
логистичког комплекса компаније КЛП.
Церемонији отварања градилишта и
полагања камена темељца, у четвртак
16. маја, присуствовали су представни
ци компаније КЛП, председник Општи
не Пећинци мр Жељко Трбовић са
сарадницима, представници логисти
чара, инжењерски тим извођача радо
ва, као и сарадници инвеститора КЛП.
Присутнима се најпре обратио
директор компаније КЛП Коста Гинић,
који је том приликом рекао да ће логи
стички центар КЛП садржати 50.000
метара квадратних најмодернијег скла
дишта за потребе логистичара, а прва
фаза овог пројекта биће готова у јулу
2019. године.
Председник Трбовић положио је
заједно са директором Гинићем камен
темељац за други објекат ове компа
није, а како је истакао задовољство је
када се присуствује отварању још јед
ног градилишта у шимановачкој инду
стријској зони, што аутоматски значи и
отварање нових радних места.
– Када једна овако јака компанија
као што је КЛП одлучи да у инвестира

Полагање камена темељца

нашој општини, велика је част прису
ствовати оваквом догађају и мени је
посебно драго да сам био у прилици
да положим камен темељац за нови
објекат. За нашу општину од изузет
ног је значаја сваки инвеститор, а
тренутно се у Шимановцима гради
око 200.000 метара квадратних. Тако
ђе, можемо да се похвалимо и са 70
гринфилд инвестиција где је уложено

око 700 милион
 а евра. Ово није крај,
и даље се ширимо, отворићемо уско
ро и нову радну зону у Сибачу код
Пећинаца. Наша општина је одлично
место за улагање, што су инвеститори
и препознали, јер поред организоване
и предусретљиве општинске админи
страције, инвеститорима је доступна и
сва могућа инфраструктура – изјавио
је Трбовић.
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СТШ „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“ ПЕЋИНЦИ

Штраус и коло на
пећиначком шеталишту

И

ове године шетали
ште у Пећинцима
украсили су матуран
ти пећиначке Средње тех
ничке школе „Миленко Вер
кић Неша‟, који су у оквиру
традиционалне Матурант
ске параде 17. маја, тачно у
подне заиграли „Плес толе
ранције‟, заједно са десе
тинама хиљада вршњака
из Србије и целе Европе.
Покровитељ манифеста
ције је, као и сваке године,
била пећиначка локална
самоуправа, а матуранти
ма се обратио председник
Општине мр Жељко Трбо

вић, који им је поручио да
ће увек моћи да се ослоне
на Општину Пећинци.
– Данас почиње ново
поглавље у вашим животи
ма. Општина вас је прати
ла и подржавала од вртића,
преко основне школе и кроз
средњу школу. Један део
вас ће по завршетку сред
ње школе потражити запо
слење и захваљујући вели
ком броју компанија које
смо успели да привучемо у
нашу општину, нећете има
ти проблема да пронађете
посао. Пружићемо подр
шку и онима који се одлуче

да наставе школовање и
који ће се једног дана када
дипломирају, надам се,
вратити у нашу општину и
наставити тамо где ми ста
немо – поручио је матуран
тима први човек пећиначке
Општине.
Заједно са матурантима
ове године „Плес толеран
ције“ је заплесао и њихов
директор Данило Тепша,
који им је пожелео да им
и сваки наредни дан буде
испуњен музиком, песмом
и игром, али их је и под
сетио да им тек предстоји
матурски испит.

– Наоружајте се знањем
и памећу, и помозите нам
да заједно ову нашу лепу
општину учинимо још леп
шом и још богатијом. Пока
жите и данас, и сутра, и
увек шта је и ко је пећинач
ки ученик. Ја тврдим да сте
ви најбољи, најпаметнији и
најлепши – рекао је Тепша.
Након Штрауса, пећинач
ким шеталиштем заорили
су се звуци кола, а са мату
рантима су се у коло ухва
тили, и професори и неки
од окупљених грађана,
међу којима је био и пред
седник Трбовић.

УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Посета Пољопривредном сајму
Пољопривредници из пећиначке општине били су у
прилици да и ове године бес
платно посете Сајам пољо
привреде, који је одржан у
Новом Саду од 11. до 17. маја.
Бесплатне улазнице на Сајам,
као и организован бесплатан
превоз, обезбедило је Удру
жење пољопривредних про
извођача општине Пећинци, а
како нам је рекла председни
ца Удружења Маријана Панић,
ово је у пећиначкој општини
вишегодишња пракса.
– Циљ нам је да се наши

пољопривредници упознају са
најмодернијом
механизаци
јом коју нуде домаћи и светски
произвођачи и да виде најно
вије трендове како у ратарској,
тако и у сточарској производ
њи. Ове године је ту могућност
искористило 200 пољопри
вредника из наше општине,
што је више него претходних
година. Све то, наравно, не би
било могуће без финансијске
подршке коју нашем Удруже
њу пружа пећиначка локал
на самоуправа – изјавила је
Маријана Панић.

Са Сајма у Новом Саду

18

M NOVINE

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

22. MAJ 2019.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ШИМАНОВЦИМА

Ефикасно повезивање
привредника и незапослених

Детаљ са Сајма запошљавања у Шимановцима

Н

а петом Сајму запошљавања
у општини Пећинци, који су 16.
маја заједнички организовали
Национална служба за запошљава
ње и пећиначка локална самоуправа у
хотелу „Европа‟ у Шимановцима, уче
ствовало је 25 предузећа и компанија
из пећиначке општине, које су исказа
ле потребу за попуњавањем близу 200
нових радних места, за која је имало
прилику да конкурише неколико стоти
на незапослених из општине Пећинци,
али и из суседне румске општине.
Сајам је свечано отворио први човек
пећиначке Општине мр Жељко Трбо
вић, који је том приликом рекао да
су сајмови запошљавања добар спој
привредника и незапослених који даје
резултате.
– Недавно је објављен податак да
је у Србији најмања незапосленост
у Сремском округу, а ја сам поносан
што данас могу да кажем да је у окви
ру Сремског округа најмања незапо
сленост управо у општини Пећинци.
Тренутно у нашој општини имамо 749
незапослених лица, што није много,
али нам проблем представља што је
близу 400 стотине њих са првим сте
пеном стручне спреме и спадају у
теже упошљиву категорију. Зато ћемо
наставити са организовањем Сајмо
ва запошљавања како бисмо нашим
незапосленим грађанима олакша
ли проналажење запослења. Поред
шимановачке радне зоне, у којој тре
нутно послује око 70 фабрика, општи
на Пећинци отвара још једну радну
зону у Сибачу која се простире на 200
хектара и која ће донети нова радна

места у том делу наше општине. Тре
нутно се у нашој општини гради око
200.000 квадрата новог пословног про
стора и млади, који ускоро завршавају
школовање неће имати проблема да
пронађу запослење – рекао је пред
седник Трбовић и пожелео незапосле
ним грађанима да пронађу запослење
и задовољни оду са Сајма.
Директорка
сремскомитровачке
филијале Националне службе за запо
шљавање Маријана Грабић навела
је да је на евиденцији НСЗ у општи
ни Пећинци у 2018. години било око
1.000 незапослени, а да их је данас
250 мање.
– Сајам запошљавања је добра при
лика да се на једном месту сусрет
ну понуда и тражња и да се на брз и
ефикасан начин задовоље кадров
ске потребе послодаваца, а да неза
послена лица дођу до одговарајућег
запослења. Сајам је само једна од
мера активне политике запошљава
ња коју спроводи НСЗ и ја позивам
све послодавце да се на нашем сајту
информишу о великом броју актуел
них програма и субвенција које дајемо
послодавцима који запошљавају лица
са наше евиденције – рекла је Грабић.
Једна од фирми које су наступиле на
Сајму било је и предузеће „Техногама‟,
које је своје пословање прошле године
преселило у општину Пећинци и које је
јуче понудило четири слободна радна
места.
– Сајам запошљавања је органи
зован управо у тренутку када смо ми
објавили конкурс за четири радна
места различитих профила и надам

се да ћемо захваљујући томе врло
брзо попунити упражњена места, а
Сајам нам пружа прилику за квали
тетнију селекцију кадрова – рекао нам
је директор овог предузећа Предраг
Јанев.
Већ је постало традиција да се окви
ру Сајма запошљавања организује и
састанак са привредницима. Тако се
и овога пута председник Трбовић са
сарадницима састао са представници
ма компанија и предузећа које послују
у нашој општини.
– Састанак је добра прилика да се
погледамо у очи и да отворено разго
варамо и о позитивним стварима и о
проблемима, да од привредника при
мимо и похвале и критике. Највише
проблема које су изнели представни
ци привредних субјеката се односио
на инфраструктуру, што је и нормално,
јер је тешко инфраструктурно испрати
ти овако интензиван привредни развој
какав имамо у нашој општини. Реч је о
скупим инвестицијама за које пећинач
ка локална самоуправа не може увек
да обезбеди средства из сопственог
буџета. Зато се ослањамо на квалитет
не пројекте са којима аплицирамо за
средства код домаћих и страних фон
дова и до сада смо, захваљујући, пре
свега подршци републичке и покрајин
ске владе, реализовали бројне инфра
структурне пројекте и знатно унапре
дили инфраструктурну опремљеност
радних зона. Надам се да та подршка
неће изостати ни у будућности и да
ћемо успешно решити и проблеме на
које су нам данас привредници указа
ли – изјавио је Трбовић.
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ВИДЕО НАДЗОР У ИРИГУ И ВРДНИКУ

Камере на школама и раскрсници

П

окрајински секретаријат за при
вреду и туризам је одобрио ири
шкој општини 2,1 милион динара
за пројекат из области електронских
комуникација. Та средства су утроше
на за постављање видео надзора у
две образовне установе, као и на јед
ној раскрсници.
Реч је о видео надзору који је поста
вљен на зграду ОШ „Доситеј Обра
довић“ и ССШ „Борислав Мијајловић
Михиз“, потом на вртић „Вила“ у Врд
нику, те на раскрсници у центру Врд
ника.
Подсетимо, обе установе су недав
но комплетно реновиране, а реч је о
великим средствима, тако да би заи
ста била штета да неко исписује гра
фите и уништава фасаде.
– Постављањем надзорних камера
ће се утицати на повећање безбедно
сти објеката, њихове околине, али пре
свега, повећава се безбедност деце
која иду у ове школе и вртић. Када је
реч о Врднику, имамо све више тури
ста, па се повећава и обим саобраћа
ја, тако да би видео надзор на главној
раскрсници требало да повећа безбед
ност свих учесника у саобраћају, али

Камере у центру Врдника

и да служи за откривање виновника
саобраћајних прекршаја – каже Мио
драг Бебић, заменик председника ири
шке општине који је са сарадницима и
реализовао поменути пројекат видео
надзора.
Постављене камере су високе резо
луције, што омогућава квалитетније
снимке и у функцији су 24 часа. С. Џ.

OШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИРИГ

Школа у пројекту
„Селфи“

У

пројекат обуке запо
слених у основним
и средњим школама
за примену инструмента за
самовредновање и процену
дигиталних капацитета шко
ле - „Селфи“ укључила се и
ОШ „Доситеј Обрадовић“ из
Ирига.
– Овај пројекат се реали
зује у складу са више акци

Сања Николић

оних планова, почевши од
Акционог плана за развој
дигиталног
образовања
који је Европска комисија
усвојила у јануар
 у прошле
године, те предлога прио
ритетних циљева и актив
ности свих органа државне
управе и служби Владе за
унапређење ИТ сектора у
Србији. Министарство про
свете, науке и технолошког
развоја је задужило Завод
за вредновање квалитета
образовања и васпитања,
за припрему стручног мате
ријала као и за организо
вање и праћење примене
„Слефија“ у систему основ
ног и средњег образовања –
каже директорка ове школе
др Сања Николић.
Из иришке ОШ „Доситеј
Обрадовић“ су обуком обу
хваћени, поред директор
ке школе и психолошкиња
Јелена Петаковић и профе
сорка технике и технологије
Мирјана Бурсаћ.
С. Џ.

Видео надзор на врдничком вртићу

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У ШИДУ

Сећања која трају

Са промоције

Пензионисани свештеник
СПЦ протојереј-ставрофор
Хаџи Ђорђе Воларевић, у
суботу 18. маја, представио
је у Црквеној ризници право
славног архијерејског наме
сништва шидског, своју осму
књигу. Ради се о биограф
ском и аутобиог рафском
делу „Идила нашег живота”.
У изузетној атмосфери о
најновијем делу дугогоди
шњег шидског свештени
ка говорили су рецензенти
професори Мирко Нанић и
Душан Лукић.
– То је животопис или
аутобиографија.
Основни

мотив је губитак супруге. А,
онда иду сећања на најра
није дане детињства у Бер
касову. Млађи ће сазнати
како се некада живело, ми
старији ћемо се присети
ти тих дана. Одлазака у
њиве, разних марифетлука
без техничких помагала које
данас имамо, шетње у гра
ду, корзо, прва познанства и
прве љубави. Све је то лепо
описао – каже Лукић.
У програму су учествова
ли ученици Основне школе
„Бранко Радичевић”, шидске
Гимназије и хор „Тамјаника”.
Д. Попов
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ОПШТА БОЛНИЦА

Кампања Еуромеланом

О

дељење дерматовенерологи
је митровачке Опште болнице
и ове године било је укључено
у спровођење кампање за борбу про
тив рака коже – Еуромеланом 2019,
организованим, бесплатним дермато
лошким прегледима. Са пацијентима
(њих 30-так), који су имали своје зака
зане термине, радиле су специјалисти
за кожне болести др Слађана Цолић
Хегедиш и др Весна Исаковић.
– Меланом је један од тумора који
се може излечити, ако се открије на
време. С обзиром на чињеницу да
меланому треба неколико година да
се развије и да дуго егзистира у мир
ној фази, редовни прегледи су веома
важни, како би се на време откриле
и скинуле пигментне промене – обја
шњава др Слађана Цолић Хегедиш
и додаје, да се број пацијената који
долазе на преглед коже, у последњих
десетак година повећао, захваљујући
пре свега, добро организованој кампа
њи.
Оно што је важно, све више младих
људи се јавља на преглед, јер се, на
жалост, граница за откривање мела
нома спустила на доб између 25 и
45 година и управо код младих људи
брже развијају метастазе.

др Слађана Цолић Хегедиш

Прегледи младежа су свима доступ
ни и могу се обавити свакодневно
у митровачкој болници, а како би
превентивно деловали, др Хегедиш
Цолић саветује избегавање излага
ње сунцу на високим летњим темпе
ратурама у периоду од 11 до 17 сати,
редовно коришћење заштитних кре
ма и заштитне одеће, као и боравак у
хладу. У циљу чувања коже, нарочито
код младих девојака, недавно је при

хваћен предлог Удружења дерматове
неролога Србије, да се забрани кори
шћење соларијума популацији млађој
од 18 година, а после 18. године, само
уз писмени пристанак и очекује се у
скорије време и примена ове забране.
Кампању Еуромеланома организује
Удружење дерматовенеролога Србије
од 2008. године у сарадњи са Европ
ском академијом за дерматологију
и венерологију (ЕАДВ) и Европским
удружењем за дерматолошку онколо
гију (ЕАДО). Годишње се у свету дијаг
ностикује 132. 000 меланома и три
милиона других облика рака коже. Рак
коже чини једну трећину свих малиг
нитета. Иако се може лако уочити,
јер је кожа доступна прегледу, 2016.
године је 61.680 људи на свету умрло
због рака коже, једна особа на сваких
девет минута.
У Србији се годишње открије око
650 нових случајева меланома, 10
пута више других облика рака коже,
а од меланома умре скоро 200 особа.
Циљ кампање је да укаже, да је нео
пходно превазићи порицање и страх,
чак и када смо добро информисани о
томе како рак коже изгледа и како да
се од сунца штитимо.
Б. Сремчић

ОШ „СВЕТИ САВА“ НА МАТЕМАТИЧКОЈ МАПИ СРБИЈЕ

Инспирација Мондријановом
геометријом

У

понедељак 13. маја, у Основној
школи „Свети Сава”у Сремској
Митровици, одржана је манифе
стација „Дан инспирисан Питом Мон
дријаном”. Центар за промоцију науке
из Београда, уврстио је овај догађај
на математичку мапу Србије, где се
налазе све манифестације изабра
не на конкурсу и које на иновативан
начин врше популаризацију наста
ве математике. Аутор и организатор
догађаја је наставница математике
Соња Влајин.
Ученици су припремили презента
цију о животу и делу холандског сли
кара Пита Мондријана, са акцентом
на геометријску апстракцију. Реша
вали су Мондријанов квадрат и изра
чунавали Мондријанов број. Органи
зована је и изложба радова ученика
школе, на тему „Инспирисани Питом
Мондријаном”.
Омаж познатом уметнику завршио
се малом модном ревијом на којој су
представљене мајице са принтом гео
метријске апстракције познатог слика
ра. За ову специјалну прилику, мајице
је припремила штампарија и књижара

ОШ „Свети Сава“: Дан инспирисан Питом Мондријаном

„Колор принт” из Сремске Митровице.
У холу школе била је постављена
изложба накита, рад ученика школе.
На најлепши начин приказана је креа
тивност и смисао за естетику ученика
виших разреда. Свечаност је отпоче
ла након поздравног говора директор
ке школе, Драгане Сретеновић.
– Овом манифестацијом започела
је недеља обележавања Дана школе,

коју прате спортске активности, а која
се завршава у петак, 17. маја поподне
свечаном приредбом под називом „У
свету игре и маште”– рекла је дирек
торка.
Манифестацији „Дан инспирисан
Питом Мондријаном” присуствовали
су чланови колектива, родитељи, уче
ници и многобројни гости.
Д. Сретеновић
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НИЧЕ ПАРОхИЈСКИ ДОМ У САЛАШУ НОЋАЈСКОМ

Вишеструки значај за мештане
План је да у јуну и јулу месецу кренемо у скупља
ње добротворног прилога од куће до куће. То јесте
тежак посао, али ми немамо други начин да дође
мо до средстава. Додао бих да су нам локалне
власти помагале када смо обнављали цркву и
звоник. Тренутно за наш пројекат нема средстава.
Надам се да ће водећи људи Сремске Митровице
имати слуха, говори свештеник Немања Живковић

Д

авне 2002. године започета је
изградња пројекта под називом
„Двори Змаја од Ноћаја“ по нацрту
Салашчанина Милорада Достанића
Лале. Тада је изливен темељ и то су
једини радови на овом пројекту до
2019. године. Немања Живковић, који
је свештеник у Салашу Ноћајском пет
година, решио је да настави са градњом парохијског дома, а Црквени одбор
га је у томе подржао. Пројектом је предвиђено да објекат има вишеструку
намену, у приземљу би требало да се
налази црквена сала са пратећим просторијама, као и свештеничка канцеларија, а према речима свештеника
Немање Живковића, то би требало да
буде црквено-народни дом. Радови су
започети у априлу, а до сада је урађена
плоча, подигнути су сви стубови и започета је изградња приземља.
– Након што смо завршили храм и
довели га у пристојно стање, решио
сам да пређемо и на завршавање Двора Змаја од Ноћаја. Пројекат је радио
господин Горан Милутиновић из Сремске Митровице. Нагласио бих да нам
није наплатио пун износ за израду пројекта, и на томе сам заиста захвалан.
Намена овог објекта јесте вишеструка
- за црквене свечаности, рођендане,
крштења, па и за оне тужне тренутке

када се растајемо од најближих, каже
Немања Живковић.
Овај свештеник је нагласио да је у
цео пројекат изградње започео без
средстава, а сви мајстори су досадашње радове обављали бесплатно.
– План је да у јуну и јулу месецу кренемо у скупљање добротворног прилога од куће до куће. То јесте тежак
посао, али ми немамо други начин да
дођемо до средстава. Град Сремска
Митровица нам није помогао, иако смо
им се обратили. Али, додао бих да су
нам локалне власти помагале када смо
обнављали цркву и звоник. Тренутно за
наш пројекат нема средстава. Надам
се да ће водећи људи Сремске Митровице имати слуха. Искористио бих ову
прилику да се захвалим свим мајсторима који су до сада учествовали, посебно господину Жељку Николајевићу који
нам је бесплатно дао грађевински
материјал. Тих дана када смо почели
са изградњом, много Салашчана је
овде прошло и помогло да се направи
велики корак у градњи овог објекта,
говори свештеник.
Вредност пројекта је око 12 милиона
динара, а како је рекао Немања Живковић, водиће се рачуна да се објекат
естетски уклопи са црквом која се налази у близини, а биће грађен у морав-

Немања Живковић

ском стилу. Следећи корак у радовима
јесте градња горње плоче.
– Градња горње плоче, која нам предстоји, изузетно је захтевна и скупа,
управо због испуста на згради горњи
део из естетских разлога. Треба много
арматуре и цемента како би горњи део
изгледао како треба, навео је свештеник Немања.
Такође, он је додао да ће парохијски
дом имати вишеструку корист, како за
само село, тако и за мештане.
– Намена овог објекта је вишеструка.
Чак је у плану да се у горњем делу
остави просторија која ће да буде
музеј-библиотека Стојана Чупића. Значај парохијског дома се огледа на културном и духовном нивоу, али и материјалном. Пре свега, парохијски дом
треба да окупља. Ако ја не завршим
изградњу парохијског дома, доћи ће
неко други ко ће то урадити, ја у то
верујем, истиче салашки свештеник.
З. Поповић
фото: Б. Туцаковић
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ШИД

Сликарство и музика

Весна Буројевић

К

ао и претходних година Гале
рија слика „Сава Шумановић” и
Музеј наивне уметности „Илија
нум” укључили су се у манифестацију
„Музеји за 10”. У понедељак 13. маја,
Галерија је организовала музичко
вече, којим је овај програм отворен.
Директорка Галерије Весна Буројевић
је, поводом отварања рекла пар речи
о учешћу у овој манифестацији.
– Ова манифестација се одржава по
пети пут и ми учествујемо као и сва
ке године. Овогодишња тема је будућ
ност традиције. Ми годинама улаже
мо у будућност традиције зато што
организујемо радион
 ице и пригодне
програме за популацију, од вртића до

Љубинка Пантић

средњошколске омладине. За ового
дишњу манифестацију смо организо
вали неколико различитих радион
 ица
са свим узрастима и биће веома инте
ресантно. Биће изложба слика које су
настале у тим радионицама. До краја
манифестације ћемо имати радио
нице, а за отварање манифестације
„Музеји за 10”, припремили смо музич
ки програм где ће Предраг Павловић
и Бојан Кртинић извести композици
ју која је инспирисана сликом Саве
Шумановића „Вечерњи облаци” –
рекла је Буројевић.
Слика „Вечерњи облаци” је била
изложена, а директорица је говорећи о
њој рекла, како се уметности прожима

ју и једна другу инспиришу.
– Ми не знамо да је још нека Савина
слика била инспирација композитора,
тако да се на овај начин и обогаћујемо,
закључила је Весна Буројевић.
Музеј наивне уметности „Илијанум”,
свој програм обележавања ове култур
не манифестације је започео у уторак,
14. маја.
– Ова манифестација је трајала
од 13. до 19. маја. Као и претходних
година, и ми смо учествовали. Ового
дишња тема је била „Музеји као сре
дишта културе” и дата нам је прилика
да сами одредимо какав ћемо програм
имати. „Илијанум” се ове године опре
делио да тема буде музика у Музеју.
Од 14. до 17. маја имали смо по неки
концерт. Почели смо са концертом
ученика и наставника Основне музич
ке школе „Филип Вишњић”, у среду
15. маја наступио је хор ОШ „Бранко
Радичевић”, следећег дана, односно у
четвртак, организовано је дружење са
младим рок групама из Шида, а у петак
је било вече посвећено тамбурици.
Омладински тамбурашки оркестар из
Шида, под вођством Јована Травице,
био је задужен за добро расположење,
публика је била послужена сремским
винима, а као подлога за њега добро
је дошао хлеб са машћу и паприком.
Мислили смо све то да буде у нашем
дворишту, али због временских усло
ва, решили смо да то буде унутра –
објаснила је Љубинка Пантић, дирек
торка „Илијанума“.
Манифеставија „Музеји за 10”, одр
жана је у 76 музеја широм Србије.
Д. Попов
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Дечја мини олимпијада

РУМА

Више од игре

Н

осталгичном и занимљивом изло
жбом „Више од игре“ Завичај
ни музеј је подсетио на спортски
живот у Руми, од почетка па до седамде
сетих година прошлог века.
Кроз пожутеле фотографије, спортску
опрему и реквизите из тог периода, број
на публика се на отварању изложбе 13.
маја, могла подсетити, а млађа упозна
ти са једним временом у коме спорт није
био, као данас, високопрофесионализо
ван и када није био битан само резултат.
Занимљивости изложбе допринеле су и
бројне фигурине Камелије Станковић из
Сремске Митровице, која је приказала
детаље из ранијих дечијих најпопуларни
јих, сада већ заборављених, игара.
Aуторке изложбе су Бранислава Коње
вић, директорка и Александра Ћирић,

кустоскиња-историчарка у Завичајном
музеју.
– Ми о спорту говоримо, не кроз резул
тате, већ као виду дружења и забаве.
Хтели смо да што боље дочарамо то
неко прошло време, када се мање седе
ло у виртуелном свету, а тада, ако ниси
био спортиста, онда си био навијач. При
казали смо зато и како су некад изгле
дале спортске трибине, са љускама од
сунцокрета и кикирикија после утакмица.
Истакла бих и фигурице дечијих забора
вљених игара Камелије Станковић, а и
многи суграђани су нам помогли и усту
пили неке предмете – истакла је Брани
слава Коњевић.
– То су игре које су биле у моје вре
ме, када смо босоноги трчали по трави
и прашини и у томе уживали, без интер

Александра Ћирић, Камелија Станковић и Бранислава Коњевић

нета и мобилних телефона. Прескакали
смо вијачу, играли „школице“, „нека бије“,
„труле кобиле“, „петлића“, „одузима
ња земље“… увек смо се такмичили ко
ће бити бољи. Играли смо се и док смо
ишли у дућан, да купимо фртаљ киле
гриза или два деци уља – рекла нам је
Камелија Станковић.
Александра Ћирић је истакла да је ова
изложба резултат вишемесечног труда,
како ауторки, тако и других, који су им
помагали уступајући предмете.
– Зашто изложба о спорту? Зато што
она осветљава време пре него што је
технологија преузела свет, када су се
људи, поред бројних обавеза, ипак више
дружили кроз забаву и спорт. Један од
циљева изложбе је био и развијање
здравих међуљудских односа као што
су толеранција, емпатија, дружење,
поштовање и разумевање. Зато је спорт
био, а надам се и остао, више од игре.
Циљ нам је био да се присетимо овог, на
жалост, заборављеног времена и да се
вратимо здравијем начину живота – каже
Александра и додаје, да је увек велико
интересовање Румљана за изложбе које
су везане за историју њиховог града, као
и за некадашњи начин живота, одмора,
забаве…
Изложба „Више од игре“ је била и прво
дешавање у оквиру културне манифе
стације „Музеји за 10“ у којој је Завичајни
музеј ове године учествовао по пети пут.
„Сеоско и градско, женско и мушко - уни
верзално“ je назив друге изложбе која
је отворена 15. маја, а Румљани је могу
погледати до почетка јула. Реч је о зани
мљивој изложби београдског Етнограф
ског музеја, на којој су изложене прегаче
и кецеље настале у периоду од 19. века,
па до оних савремених, и то из различи
тих крајева Србије.
Светлана Митровић, кустоскиња у
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Римска баштина
и друге приче
Део изложених кецеља

Етнографском музеју каже да је у Зави
чајном музеју приказано 20 прегача и
кецеља, што је само део њихове збир
ке, а да се определила за оне старије и
ефектније.
– Прегаче по сеоском и кецеље по
градском називу, поред жена су носили и
мушкарци. Кецеље су поново почеле да
улазе у моду крајем 80-тих година, када
су почеле да се приказују прве кули
нарске емисије у којој су кувари носили
кецеље – каже Светлана.
Жене су прегаче носиле целог живота
и нису се појављивале без ње, а у Мачви
би свекрва на други дан свадбе опасива
ла невести прегачу, која је од тог момен
та представљала њен брачни статусни
симбол.
– Постојале су у нашој народној ношњи
ствари које су се носиле свакодневно и
оне које су се носиле на саборе, вашаре
или славу. Тако су постојале и кецеље,
које су се користиле за свечане прилике
и то је та кецеља коју је свекрва дарива
ла својој снаји, на други дан од венчања
– каже Светлана Митровић.
Последња два догађаја у оквиру ове
манифестације одржана су 18. маја.
Прво су се у дворишту Завичајног музеја
окупили ученици трећих разреда град
ских основних школа на својеврсној мини
олимпијади старих дечијих игара - то су
биле игре „петлићи“, „црвено-бело-пла
во“, „разбијачи“ и „мозгалице“.
Учеснике је поздравила Бранислава
Коњевић, која је истакла да је ово такми
чење својеврсни наставак прве изложбе
„Више од игре“ која је, делом била посве
ћена старим и заборављеним дечијим
играма. Уз дружење, за мале такмичаре
су били припремљени и слаткиши.
„Музеји за 10“ у Завичајном музеју су
окончани уметничким перформансом
Јовице Панића.
Ове године манифестација је одржана
од 13. до 19. маја у 46 градова Србије, и
уз учешће 76 музеја и сродних институ
ција културе. Манифестација је обухва
тила Међународни дан музеја 18. маја,
Европску ноћ музеја 19. маја и Нацио
налну недељу музеја.
Централна тема манифестације је
била „Музеји као средишта културе:
будућност традиције“ и била је фокуси
рана на нову улогу музеја, као активних
учесника у својим срединама.
С. Џакула

Радионица игара на табли

У

оквиру
манифестације
„Музе
ји за 10“ организован је и догађај
„Европска ноћ музеја“ у суботу 18.
маја. Сви посетиоци Музеја Срема могли
су да, поред стандардних модифико
ваних поставки, виде и нову поставку
„Срем у вихору ратова“ и то је прва изло
жба кустоса Јоване Тривуновић и Алек
сандра Сладојевића. Такође, овом при
ликом су организоване и радионице.
– Ову „Европску ноћ музеја“ одлику
ју и радионице игара Вор крафт и игара
научне фантастике. Деца то обожавају.
У лапидаријуму имамо сталну постав
ку „Римске игре“ и гостујућу поставку из
Задра „Испричаћу ти причу“. Сви посе
тиоци од седам до 77 година ће моћи
да уживају. Драго ми је што учествују и
Завод заштите споменика културе, Гале
рија „Лазар Возаревић“ и остале уста
нове културе Сремске Митровице тако
да грађани у овој манифестацији могу
имати пун доживљај. Ми смо изнели за
ову прилику сву ризницу нашег културног
блага, рекао је Саша Бугаџија, директор
Музеја Срема.
Директор Музеја Срема је подсетио
да су овакви догађаји веома важни за
очување културних добара са којима

грађани могу да се упознају.
Мирослав Теодосић из Сремске
Митровице сваке године долази са сво
јом породицом посећује на ову манифе
стацију.
– Сваке године долазимо на Ноћ музе
ја и то један леп догађај за све нас. То је
једно лепо проведено поподне са поро
дицом, а има шта и да се види. Плани
рамо да обиђемо све што је изложено
данас у музеју, рекао је Мирослав.  З. П.

Саша Бугаџија

Радионица научнофантастичних игара
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НАГРАДА „СИМА ЦУЦИЋ” СЛАЂАНИ МИЛЕНКОВИЋ

Најбоља научна књига за децу

Н

аграда „Сима Цуцић” за најбо
љу књигу из области науке о
књижевности за децу, у оквиру
манифестације 12. „Пролеће Симе
Цуцића“, уручена је проф. др Слађа
ни Миленковић 11. маја, у Банатском
културном центру у Новом Милошеву.
Ауторка је награду добила за књигу
„Поетика ведре меланхолије: О књи
жевном стваралаштву Тодора Бјелки
ћа”, коју је објавила Српска читаоница
Ириг 2018. године.
Банатски културни центар ову књи
жевну
манифестацију,
посвећену
лику и делу Симе Цуцића (1905, Ново
Милошево – 1988, Зрењанин), родо
начелнику књижевне критике књи
жевности за децу, организује у циљу
афирмације и критичког сагледавања
књижевности за најмлађе. Награда се
додељује за најбољу књигу из области
науке о књижевности за децу и једин
ствена је у Србији.
– Награда која носи име једног од
зачетника српске књижевне критике
дела за децу, изузетно је велико при
знање и част ми је што сам се ове
године нашла у низу угледних имена
која су ту награду добила пре мене.
Признање ће ми бити подстрек и оба
веза да даље радим и стварам. Ово је
и прилика да се јавност више упозна
са научним књигама, да ми, научни
радници не седимо само у кабинету
или библиотекама, читамо и пишемо,
него и да промовишемо своје дело.
Наука и књижевна критика су ту да
дају суд о делима која су естетски
освојила врхове. Књижевно дело за
децу мора не само да забави, него и
да поучи, а као главне његове каракте
ристике издвајају се искреност, машта

Слађана Миленковић прима награду

и хумор – рекла је том приликом Сла
ђана Миленковић.
Ауторка је више уџбеника, бројних
научних и стручних радова у научним
часописима и зборницима, књижевној
периодици, на међународним научним
скуповима у земљи и иностранству. Од
књижевних монографија се издвајају
„Аутореференцијалност у делу Бранка
Миљковића” (2004) и „Песничким ста
зама Димитрија Митриновића” (2008).
Миленковићева је објавила неколико
збирки песама и књигу интервјуа са
познатим личностима, док је радила
као главни и одговорни уредник РТВ
„М“. Тренутно уређује часопис за нау
ку, културу и уметност „Сунчани сат“ у
Сремској Митровици, а била је и члан
Националног просветног савета Репу
блике Србије.

УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ „СРЕМ“

На овој манифестацији, поред
награде „Сима Цуцић” за најбољу књи
гу из области науке о књижевности за
децу, уручена је награда за животно
дело Пери Зупцу, познатом српском
песнику. Додељене су и три плакете са
именом Симе Цуцића: Филипу Димко
ском из Македоније, Јовану Вељином
Мокринском и Душану Радаку.
Награде и плакете „Сима Цуцић”
у различитим категоријама су током
ових 12 година добили: проф. др Воја
Марјановић, проф. др Јован Љушта
новић, проф. др Миомир Милинковић,
Љубивоје Ршумовић, Раша Попов,
проф. др Тихомир Петровић, проф.
др Славољуб Обрадовић, проф. др
Љиљана
Пешикан
Љуштановић,
проф. др Милутин Ђуричковић, проф.
др Зорана Опачић и други.

Смотра музичког стваралаштва

У недељу, 12. маја, у Високој шко
ли струковних студија за васпитаче
и пословне информатичаре „Сир
мијум“, одржана је Смотра музичког
стваралаштва Срема, у организа
цији Установе за неговање културе
„Срем“. За Смотру је пријављено 11
ансамбала, који су се такмичили у
три категорије: Изворно стварала
штво, Mлађи узраст, Старији узраст.
Такмичење су оценили кореогра
фи, Дамир Шиповац и Дејан Три
фуновић, који ће резултате обја
вити по завршетку жирирања свих
зонских центара. Част да отвори
Смотру, указао нам је један од нај
млађих учесника, шестогодишњи
Александар Јефтић.
Програм је водила Драгана
Лекић.

Са Смотре
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БРИГА О МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ НА АДЕКВАТАН НАЧИН

Да ли је лајфкоучинг
прави избор?

К

ада вас заболи грло или нога,
сигурно ћете отићи код лекара.
Исто је и са менталним здра
вљем - када вас заболи душа, толико
да не можете више да функционише
те, одлазите код психијатра или пси
холога. Барем би тако требало. Међу
тим, и даље постоји значајна стигма
према особама које су у психијатриј
ском/психотер ап ијс ком
третм ан у.
Већина људи ће пре гледати видео
неког мотивационог говорник а на
Јутјубу, читати његове књиге, ићи на
радионице, али ће избећи да потражи
помоћ психотерпеута. Многи ће поми
слити да је одлазак код психијатра
скуп, али ће плаћати књиге мотиваци
оних говорника између десет и 30
евра, одлазити на њихове радион
 ице,
које се, такође, плаћају. Недавно је
против хрватске мотивационе говор
нице Ане Бучевић, подигнута кривич
на пријава за надрилекарство. Спо
ран је видео у ком ова Сплићанка
говори како антидепресиви нису
потребни за лечење депресије. По
Ани Бучевић, представници вортекса
познатој на читавом Балкану, довољ
но је да се вибрира на високој фре
квенцији и излаз из проблема је ту.
Заправо, по њеном “учењу“ цео про
блем је у нама самима. Здравом разу
му се намеће питање - како неко ко је
по својој основној професији кинезио
лог, може да даје такве савете?
О томе колико је опасно бавити се
својим менталним здрављем на неа
декватан начин, разговарали смо са
др Јеленом Мучибабић, специјали
стом психијатрије. Према мишљењу

др Јелена Мучибабић

Књиге Ане Бучевић (преузето са www.deskgram.net)

др Јелене, провера извора информа
ције, стручности и компетентности
особе која пружа савете у вези са мен
талним здрављем, веома је важна.
– Чињеница да данас можете да
поставите било какав снимак на дру
штвене мреже без цензуре доводи до
различитих заблуда. Искључиво од
личне одговорности аутора снимк а
зависи да ли ће он бити понуђен
широком аудиторијуму, међу којем се
налазе и особе са различитим здрав
ственим проблемима. Аутор снимка
може бити било ко. Дакле, особа без
стручног знања, компетенција и иску
ства у области чијом се делатношћу
бави, наводи Мучибабићева.
На питање М новина како објашња
ва појаву и доступност оваквих услуга
и бројних корисника, наша саговорни
ца наводи да је узрок томе делом и

начин живота саврменог човека и про
мене које он доноси.
– Глобализација, реструктурирање
индивидуалног система вредности
довели су до дезинтеграције породи
це као основне јединице друштвеног
система. Нарушена породична дина
мика и међуљудски односи унутар ње
одражавају се и на ментално здравље
појединца. Пораст броја особа са мен
талним поремећајима условио је и
„отварање тржишта“ за квазистручња
ке лајфкоуч
 еве, мотивационе говор
нике. Нажалост све више конзумира
мо односе, без улагања труда да их
одржимо и тако радимо на личном
развоју. Још ако имате и лајфкоуча,
зашто бисте се трудили када је он ту
да осмисли све за вас. Само један
клик вас дели од решења проблема.
Пацијенти су склони да гуглају савете

Сматрам да стручна јавност има обавезу да се
одазове на позиве медија и увек јасно и тран
спарентно отворено и кроз дијалог пружа
потребне информације и ради на дестигматиза
цији менталних поремећаја у друштву. Нису
проблем надрилекари и квазистручњаци, пара
докс избора у смислу доступности различитих
информација је свуда око нас, проблем је поди
зање свести о здрављу, говори др Мучибабић
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и стратегије за самопомоћ
на форумима и другим бес
платним изворима, што је и
један од начина да не при
хвате да имају проблем и
тиме избегну последичну
стигму, објашњава Мучиба
бићева.
Taкође, докторка наводи
да њуејџ покрет који је и
произвео лајфкоучинг и
слично, нема научну пот
крепљеност.
– Депресивни поремећај,
између осталог настаје и
због хемијске неравнотеже
одређ ен их биохемијских
супстанци у мозгу. Услед
такве неравнотеже имамо
појаву симптома који у зна
чајној мери ремете квалтет
живота појединца. Дакле,
сасвим је јасно да никакве
позитивне вибрације и
афирмације не могу попра
вити нити ремоделовати
наше синапсе (везе) и неу
ротрансмитере у мозгу, који
су одговорни за наше рас
положење и функцион
 иса
ње. Напоменула бих да
антидепресиви, спадају у
најјефтиније лекове на
тржишту и да цена терапије
на месечном нивоу у најве
ћем броју случајева износи
у просеку 300-400 динара.
Сваки антибиотик је далеко
скупљи па га ипак већина
користи некритично и без
лекарског савета. Дакле,
није само цена та која утиче
на избор третмана, говори
др Јелена.
Свако од нас је барем јед
ном чуо да су психијатри у
државним болницама скло
ни да само препишу тера
пију, а да је психотерапија
код приватног психијатра
скупа.
– Приступ лечењу мен
талних поремећаја је увек
мулт ид им енз ио н
 ал ан
и
индивидуализован. Вршене
су бројне научне студије на
којима се темељe званичнe
смерницe за лечење поре
мећаја у области менталног
здравља. То се односи на
третм ан
анкс ио з нос ти,
депрес ије,
бипол арн ог
поремећаја, психотичних
поремећаја и друго. Трет
ман се састоји углавном од
комбинације психотерапије
и фармакотерапије. Имамо
сличан пример код дијабе
теса, на пример. Панкреас
престаје да лучи инсулин и
ми морамо да га унесемо у
виду лека како бисмо омо
гућили нормалан метаболи
зам шећера у организму.

Нарушену равнотежу мора
мо регулисати између оста
лог и применом лека, и код
депресије или анксиозности
како бисмо тиме пацијенту
вратили функцион
 алност.
Психотерапија, као важан
део третмана није у склопу
услуга које покрива Фонд за
здравс твен о осиг ур ањ е.
Цена појединачног сусрета
је 3.000 - 5.000 динара и
потребан је већи број суре
та да би се постигао напре
дак, јер потешкоће нису ни
настале за неколико дана.
Нагласила бих да промене
које настају током психоте
рапијског рада јесу дугороч
не и у томе је њен значај,
говори др Мучибабић.
Tакође, др Јелена наводи
да је стручна јавност у оба
вези да ради на дестигми
тизацији менталних поре
мећаја у друштву.
– Сматрам да стручна
јавност има обавезу да се
одазове на позиве медија и
увек јасно и транспарентно
отворено и кроз дијалог
пружа потребне информа
ције и ради на дестигмати
зацији менталних пореме
ћаја у друштву. Нису про
блем надрилекари и квази
стручњаци, парадокс избо
ра у смислу доступности
различитих информација је
свуда око нас, проблем је
подизање свести о здра
вљу, превенцији и научно
утемељеним стратегијама
лечења. Стигма компроми
тује све напоре стручњака,
психијатара, психолога и
других здравствених радни
ка да побољшају стање и
квалитет живота својих
пацијената, истиче др Јеле
на Мучибабић.
Докторка Јелена Мучиба
бић је оптимиста, јер у свом
раду увиђа да je све више
људи одлучно да потражи
помоћ за своје психичке
тегобе.
– Људи су спремни да све
више о томе говоре и деле
своје проблеме. На тај
начин формирају стабилан
систем подршке и служе
као лични примери другима
који током живота развију
сличне потешкоће. Јавне
трибине, стручна предава
ња, промовисање оваквих
тема у медијима доприносе
дестигматизацији особа са
менталним поремећајем,
што је и прекретница када
говоримо о менталном
здрављу, говори др Јелена.
З. Поповић
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РУМА

Превенција
насиља

Велико интересовање Румљана

У

румској општини, од
априла до септембра,
се реализују два про
јекта у која су укључене све
основне школе, а финансира
их локална самоуправа пре
ко Центра за социјални рад
Рума. То су пројекти везани за
превенцију вршњачког наси
ља и насиља у породици, као
и превенцију болести зави
сности, које реализују профе
сори београдске Високе шко
ле социјалног рада.
После разговора и радио
ница са основцима, 13. маја
одржана је у румском Култур

ном центру и интерактивна
трибина за родитеље ученика
основних и средњих школа,
на тему „Отворено о вршњач
ком насиљу и о болестима
зависности“.
Директор Центра за соци
јални рад Слободан Красић
истиче, да је битно да се у
пројекат укључе и родитељи,
и да правовремена координа
ција и комуникација између
стручних служби, образовних
установа, родитеља и деце,
може допринети да се про
блеми решавају превентивно,
а не када ескалирају.  С. Џ.

РУМСКО ВАШАРИШТЕ

Штрапаријада

Десета Штрапаријада одр
жана је 19. маја на румском
вашаришту. Организатор ове
Штрапаријаде је Коњички
клуб „Бећар“ који је био и
организатор прве Штрапари
јаде у Србији.
У Руми се окупило 40 вла
сника коња који су довели
преко 100 коња, који су се
надм етал и у извлач ењ у
дебла у пет категорија.
Циљ ове манифестације је

да се очува раса „хладно
кравни хрватски коњ“ који
полако одумире, с обзиром
на то да је све мање посла у
шумама на извлачењу стаба
ла, што се до сада, најчешће
радил о управо са овом
врстом коња.
Наградни фонд је био
300.000 динара, а манифе
стацију је финансијски помо
гла и румска општина.
С. Џ.
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УРОШ РЕЛИЋ, ИНЖЕЊЕР ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ

Кишно време не прија цвећу
Ове временске прилике
никако не одговарају
цвећу, посебно овом
сезонском. Треба
обратити пажњу на
заливање. Требало би
добро да се оцеде
саксије како корен не би
иструлио од силне
влаге. Ако саксија нема
рупе, требало би их
избушити, говори Урош

П

ролеће је идеално за прављење
свог кутка за одмор душе и тела,
без обзира да ли имате двори
ште или терасу. Како нам је пролеће и
званично стигло (барем календарски),
почело је потражња за сезонским цве
ћем. Које сезонско цвеће и собно цвеће
се највише купује, и о чему водити рачу
на када имамо овакво кишно пролеће,
разговарали смо са Урошем Релићем,
власником једне цвећаре у Сремској
Митровици, која има своју традицију
дугу 43 године. Овај инжењер пејзажне
архитектуре наводи да је у овом послу,
такорећи од детињства.
– Цвећару смо отворили 2001. годи
не. Имамо сталне муштерије, стара
смо цвећара. Код нас има много цве
ћара, скоро сваке године се и отвори
нека нова. Мислим да у Митровици и у
Лаћарку има око двадесет, говори Урош.
Он је додао да се од сезонског цвећа
највише тражи мушкатла.
– Као сезонско цвеће најпопуларније
су мушкатле и то оне јарко црвене. Нај

Урош Релић

захвалнија је за одржавање, подноси
сунце, цвета цело лето. Најјефтинија је
100 динара, а најскупља је 450 динара,
то зависи од врсте и величине. Поред
њих се доста продају и петуније, наво
ди Урош.
Према његовим речима ако неко жели
да украси своју терасу, мора водити

рачуна на коју страну света је окренута.
Најтеже је наћи биљке за терасе које су
окренуту према југу. Има свега око пет
или шест биљака које могу да поднесу
цео дан сунце. То су углавном примор
ске биљке, као што је богумила, дипла
денија, олиандери.
– Идеално је да цвеће буде у некој
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полусенци. Увек купце питам, ако жели
да уреди терасу, на коју страну света
је окренута. Југ и запад су незахвалне
стране света за цвеће. Север је идеа
лан и погодан је за све врсте цвећа,
објашњава Урош.
Он истиче да је за баштенско цвеће
важно да се не залива превише, при
храна је пожељна, али је заливање ипак
најважније. Лети је најбоље увече зали
вати, посебно на ако је цвеће на јужној
страни.
– Ове временске прилике никако не
пријају цвећу, посебно овом сезонском.
Треба обратити пажњу на заливање.
Сад од ових киша, требало би добро да
се оцеде саксије како корен не би истру
лио од силне влаге. Ако саксија нема
рупе, требало би их избушити. Сад не
заливати сигурно пет дана. Ово време
не одговара никоме, ни људима, ни цве
ћу, па ни продаји. Ово је ризичан посао,
дешава се да се доста цвећа на крају
и баци, али то је и део бављења овим
послом. Ове временске прилике су
доста успориле продају, говори Урош.
Такође, овај инжењер пејзажне архи
тектуре наводи да је од собног цвећа
сада најпопуларнија орхидеја, која је
дуго била неприступачна због своје
цене.
– Најјефтинија орхидеја код нас је од
600 до 700 динара. Најскупља је плава
орхидеја која кошта 2.000 динара. Иако
за њих важи мишљење да су осетљи
ве, оне су у ствари прилично захвалне
за одржавање. У суштини треба само
пратити корен да се превише не зали
је. Људи често греше, читају савете на
интернету и поверују у њих. Најбоље
их је ставити у неку полусенку, на исто
чни или западни прозор. Кад процвета,
ореже се изнад пупољка. Беле орхидеје
су најотпорније и највише цветају, обја
шњава Урош.
Урош је навео да ако је мушкатла кла
сика сезонског баштенског цвећа, онда
је то за резано цвеће ружа.
– Букет са три црвене руже се прода
вао пре тридесет година, па и сад. Жуту
ружу људи уопште не воле, кажу да зна
чи љубомору. Мада, она је исто лепа
као и црвена. Генерално, жуто цвеће се
тешко продаје, управо због стереотипа
да оно означава љубомору, додао је
Урош Релић.
Он је приметио да се од собног цве
ћа много продаје и дрво новца, као што
је замија или красула. То цвеће је, ина
че, захвално за одржавање, а може се
заливати једном месечно.
– Наш народ у последње време воли
дрво новца, као што је замија или кра
сула. Такође се једно време веровало
и да бамбус доноси новац ако га има
те код куће. Како шта у новинама изађе
да је добро за нешто, тако крене тренд
продаје тог цећа. Ту је и девојачка сре
ћа која се исто тако лепо продаје. Она,
иначе, спада у топ пет биљака за пре
чишћавање ваздуха и саветује се да га
има сваки дом. Константно цвета и није
претерано захтевна биљка за одржава
ње. 
З. Поповић

29

МИХИЗОВА КУЋА У ИРИГУ

Утакмица стиховима

Тодор Бјелкић

К

ултакмица, на којој су се својим
стиховима надметали песници ФК
НК (Фан клуб „Навијачи културе“)
и Репрезентације Срема, одржана је
10. маја у Михизовој кући у Иригу. То
је, уједно, био и први организовани
културни догађај, у комплетно ренови
раној и опремљеној родној кући Бори
слава Михајловића Михиза.
За „боје“ ФК НК своју поезију су
читали Тодор Бјелкић, Зоран Митић и
Авакум Квас, док су репрезентативци
Срема били Радивој Прокопљевић,
Предраг Бањеглав и Бошко Мартино
вић. Ова култакмица је завршена једи
ним могућим резултатом, а то је 12:0 у
корист поезије.
Следећа активност у оквиру пројек
та Фан клуб „Навијачи културе“ је зака
зана за 22. мај, када ће се у Српској
читаоници одржати тренинг из нови
нарства.
Подсетимо, у оквиру конкурса „
Публика у фокусу“ Фондације „Нови

ДОМ УЧЕНИКА

Сад 2021 - европска престоница кул
туре“, Српској читаоници у Иригу су,
половином прошле године, додељена
средства за реализацију пројекта Фан
клуб „Навијачи културе“ аутора Аваку
ма Кваса. Пројекат Фан клуб „Навијачи
културе“ (ФК НК) се бави јачањем
људских и просторних ресурса у Иригу
и децентрализацијом култ уре на
локалном нивоу.
Ради се о фан клубу људи, који
навијају за културу, и који су спремни
да то јавно покажу. Они су добили дре
сове, капе и шалове у бојама ФК НК.
Седиште ФК „Навијачи културе“ је
Српска читаон
 ица у Иригу и Михизова
родна кућа.
Главни партнери у пројекту су удру
жење грађана „Фрушкаћ“, ССШ „Бори
слав Михајловић Михиз“ и Дечија уста
нова „Дечија радост“. Пројекат траје
годину дана и завршава се у септем
бру ове године.
С. Џ.

Хуманитарна представа
У
петак
17.
маја, у Позоришту
„Добрица
Милу
тиновић“,
учени
ци Дома ученика
средњих школа у
Сремској Митро
вици, одржали су
хуманитарну при
редбу у сврху при
купљања прилога
за Ђорђа Вучено
вића. Представи
ле су се драмска,
р е ц и т а т о р с к а ,
фолклорна, музич
ка и ликовна сек
ција.
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ЈЕЛЕНА КОВИНЧИЋ, БЛОГЕРКА ИЗ ШИДА

Писање блога као занимање
Ј
елена Ковинчић је мла
да, успешна, способна
жена, која је писање и
љубав према писаној речи
„удомила” у свој блог „Мами
но благо”. Како је то данас
један вид обраћања, изно
шења ставова, мишљења
о разним темама, Јелена је
прави саговорник који ће нас
увести у „тајне” овог новог
занимања.

MМNOVINE
НОВИНЕ:: Како је све
почело и које је Ваше
основно занимање?
Јелена Ковинчић: По
струци васпитач, радила сам
у Културном центру у Шиду
дуги низ година, а у послед
ње две године радим као ЦМ
и креатор садржаја за ком
панију „Јамаџ М“ из Чачка.
Нови посао сам пронашла
управо захваљујући свом
блогу „Мамино благо”. За
блог сам се заинтересовала
2012. године читајући туђе
блогове. Будући да сам увек
волела да пишем, пожеле
ла сам да се и ја опробам у
овој врсти комуникације и из
чисте знатижеље покренула
сам блог „Благо мог живота“.
Своје блоговање сам започе
ла у форми личног дневника,
са мноштвом тема које сам
на њему обрађивала. Чети
ри године сам водила блог
„Благо мог живота” и онда
пожелела да целу причу про
фесион
 ализујем и пробам да
од свог хобија створим нешто
озбиљније. Тако је настало
„Мамино благо”, лични блог
о родитељству, деци, мате
ринству, женским темама,
тек понекад о некој која није
у овој ниши. Текстови на бло
гу су дељење мишљења и
искуства за које сматрам да
могу бити корисни другим
женама, што се врло често и
докаже као тачно. Да водим
лични блог, у почетку су зна
ли само чланови моје поро
дице и блиски пријатељи, и
вест о њему је споро долази
ла до људи из моје средине.
Једноставно, нисам имала
потребу да говорим о њему.
Како време одмиче, све више
људи зна да пишем блог и
за њега добијам само пози
тивне коментаре. Верујем да
има и негативних мишљења,
иако ми још увек нису директ
но изнети. То је потпуно нор
мално, јер сви смо различи
ти и не можемо делити исто
мишљење о некој ствари.

Јелена Ковинчић са децом

Како се пише блог? Да ли
је то део помодарства или
потреба?
– Писање блога је један
веома комплексан посао и
захтева доста знања, ако
желите да он буде успешан.
Да би „Мамино благо“ изгле
дало како изгледа, и имало
публику коју данас има, мора
ла сам да учим и да усавр
шавам своје знање из многих
области, од којих је најва
жнија писање блог поста, као
посебне форме изражавања.
Треба нагласити чињеницу да
је блог медиј, потпуно равно
праван са медијима који одав
но постоје (ТВ, радио, часо
пис) и самим тим његов вла
сник има велику одговорност
према читаоцима. За неке је
блог тренд, за неке посао, за
неке хоби и креативно прове
дено слободно време, како ко
одабере. Тај избор и одређује
успешност блога код публике,
као и дужину трајања. Знам
блогове који су чист професи
онализам, чије текстове пишу
и фотографије праве профе
сионалци по наруџби, а знам
и оне који постоје да би били
јавни дневник неке особе,
чије је писање упитно. Иста
ствар као и код књига - посто
је ремек дела, белетристика,
сликовнице... за свакога по
нешто. И то је супер.
Да ли имате
породице?

подршку

– Породица је веома важна
подршка у писању бло
га. Посебно, ако блог има
директне везе са нишом која
се обрађује, као што је то у
мом случају. Будући да се
„Мамино благо“ бави темама
из мог личног искуства веза
ног за децу, материнство,
породицу, важно је да се мој
супруг и деца слажу са мојим
ставом, да делимо разне
информације са непознатим
људима који читају блог тек
стове. Без подршке породи
це, лични блог овог типа јед
ноставно није могуће водити.
Којим
проблемима
и
темама се бавите?
– На мом блогу можете
читати разне текстове о одга
јању, васпитању и едукацији
деце, о љубави према деци
и породици, о женско-жен
ским односима и пробле
мима мама, као и текстове
који немају директне везе са
претходно наведеним. Оне се
налазе у посебној категори
ји која се зове „блог“, док се
главне теме налазе у катего
ријама „мамино благо“, „мама
мама“ и „мама жена“.
Активни сте и на дру
штвеним мрежама и то
врло критички настројени
према разним појавама у
друштву. Да ли сте имала
проблема због тога?

– Ја сам увек искрена,
и на блогу, и на друштве
ним мрежама, а то је увек
била непожељна особина.
Посебно ако разговарамо о
друштвеним и политичким
темама. Међутим, својим
примером се залажем за
отвореност односа, искре
ност и разговор, и увек охра
брујем људе да кажу шта
мисле и не дозволе другима
да мисле уместо њих. Вели
ких проблема због ставова
на интернету нисам имала,
али је стигла једна непри
јатна инбокс порука након
блог текста „Хајде Јано децу
да продамо“, од стране осо
бе која се у њему прона
шла. Радни стаж у државној
фирми ми је био школа за
схватање „ко коси, а ко воду
носи“ и поуздано знам да
многи људи из мог окружења
читају моје фејсбук статусе,
али се боје да се на било
који начин огласе поводом
њих. То је највећи проблем,
тај страх који не дозвољава
људима да кажу шта мисле
и делују онако како желе и
могу. Надам се, да се будуће
генерације неће угледати на
своје претке по овом питању,
и да ће моћи гласно и јасно
да кажу шта желе - на свом
блогу, на друштвеним мре
жама или свом саговорнику
лично.
Д. Попов
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НЕПОЗНАТ ГРОБ НА АРХЕЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ

Кости великодостојника Методија?

Ћ

ирило и Методије,
који су заслужни за
ширење писмено
сти међу словенским наро
дима и поставили темеље
словенске
писмености,
мало података је сачувано
где су све боравили, али
и где је сахрањен један од
браће глагољице.
Непознат гроб, у окви
ру цркве на локалитету
„Ширинград“ у Мачванској
Митровици, могао би да
буде управо Методијев, што
још нису утврдила архео
лошка открића, иако неки
научници то сматрају. На
ову хипотезу, али и о проу
чавању делатности Ћирила
и Методија, покушаће да
дају одговоре професори

Смрт
Тачан датум Методије
ве смрти није забележен.
У сачуваним документима
негде се спомиње 6. aприл
885. године, а негде 881.
године, од када се више не
спомиње.

Локалитет „Ширинград“

са Архелошког факултета
у Београду и Новом Саду,
али и из иностранства, на
Симпозијуму који ће се одр
жати у последњој недељи
маја у Сремској Митровици.
Браћа, која су створила
прво писмо Словена, најви
ше су боравила на подруч
ју тадашње Великоморав
ске кнежевине и Паноније,

ширећи писменост. Њихо
во седиште надбискупије
у Панонији било је у Сир
мијуму, данашња Сремска
Митровица, где је Методије
боравио и постао епископ.
– Отуда и постоји теори
ја да је Методије управо
сахрањен на подручју нека
дашњег Сирмијума – каже
Љубиша Шулаја директор

Завода за заштиту споме
ника културе у Сремској
Митровици.
На археолошком локали
тету у Мачванској Митро
вици, истражена је и кон
зервирана локација цркве,
за коју се претпоставља да
потиче из времена Методи
јевих активности у Панони
ји. Приликом тих истражи
вања, дошло се до открића
да је ту сахрањен неко од
великодостојника, али нико
није могао да потврди да је
Методије.
– Даља истраживања
на овом локалитету нису
рађена, јер за њих није
било средстава. Оно што
је у јавности познато, а то
је да је Ћирило сахрањен
у цркви Светог Климента у
Риму, али за гроб Методи
јев ништа се не зна – тврди
Шулаја.
Он додаје да се мало
тога сачувало из VIII и IX
века, времена „словенских
апостола“, али да научна
истраживања могу да дају
доста одговора.
С. Костић

КАСАРНА „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Отворено за грађане

У

суботу 18. маја у Касар
ни „Бошко Палковље
вић Пинки“ одржана
је манифестација „Отворен
дан“ и то по осми пут. Уз
пригодан програм и обраћа
ње председника Скупштине
Града Сремска Митровица
Томислава Јанковића и пот
пуковника Борислава Крња
јића, митровачка касарна је
отворила врата свим заинте
ресованим грађанима.
– Припремили смо 20 рад
них тачака које смо осми
слили како бисмо приказали
део способности припадника
Прве бригаде Копнене војске
у извршавању одређених
задатака и мисија. Циљ ове
манифестације је да се попу
ларизује војни позив и да се
поверење грађана у Војску
подигне на виши ниво, рекао
је Борислав Крњајић.
Томислав Јанковић је
навео да је ово један леп
догађај када сви грађани

Посетиоци су могли да испробају део наоружања

могу да дођу и да упозна
ју се са животом и радом
припадника Војске Србије и
виде део наоружања и опре
ме.
– Радује ме што је при
сутан велики број наших
најмлађих суграђана. Град

Сремска Митровица овог
пута је дао подршку у орга
низацији овог догађаја и ми
ћемо то и даље радити како
бисмо дали један допринос
у промоцији Војске Србије и
свега онога што она ради у
одбрани наше земље, изја

вио је Јанковић.
Сви посетиоц
 и су могли
да разгледају и рукују одре
ђеним војним средствима и
наоружањем, а приказан је и
део оперативних способно
сти војних јединица.
З. П.
Фото: Б. Т.
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Пише: Др Снежана Булат

Краљица приказана
светлим бојама

Жупаница Ана Немањић и краљица Јелена Анжујска

Ж
Хронолошко
испитивање српске
драме показало је да
групи демонизованих
жена владара из
династије Немањића
не припадају две жене.
Тачније речено,
у српској драми су
доследно приказиване
светлим бојама само
Ана, жена великог
жупана Стефана
Немање и Јелена
Анжујска, жена
краља Уроша I

ене из династије Немањића у
народној поезији нису у великој
мери заступљене. Чињеница
је да Ане, Немањине љубе, нема на
епској сцени, а у каталогу задужбина
цар намењује манастире себи, својој
мајци и сину (Вук, СНП, II, бр. 23). Брач
на „криза“ представља само оквирни
мотив на коме почива предање о рође
њу Светог Саве. Лепота Роксанде је
типска одредница пасивне Душанове
невесте, или је пак унесрећена царица
која је немоћна да заштити своје потом
ство, тек споредни лик у делокругу
жртве (Самарџија). Међутим, у српској
драмској књижевности je присутност
ликова жена владара из династије
Немањића веома изражена. Не само
да су присутне, оне су често покретачи
драмске радње и доминантне су јуна
киње. Уколико се узме у обзир да су
многе жене владара из династије Нема
њића, историјски гледано, странкиње
из угледних владарских лоза, не чуди
што већина ових драмских јунакиња
углавном пролази лоше. Оне припадају
туђем свету, проклете су странкиње,
фаталне, амбициозне и осветољубиве,
те ради њиховог присуства долази до
раздора на средњовековним српским
дворовима. Хронолошко испитивање
српске драме показало је да групи
демонизованих жена владара из дина
стије Немањића не припадају две жене.
Тачније речено, у српској драми су
доследно приказиване светлим бојама
само Ана, жена великог жупана Стефа

на Немања и Јелена Анжујска, жена
краља Уроша I.
Атанасије Николић је први српски
писац који је на сцену извео лик краља
Уроша и Јелене Анжујске, а идејна око
сница његове драме Драгутин, краљ
српски (1844) јесте сукоб између Уроша
I и сина му Драгутина. Упркос чињени
ци да Јеленин биограф Данило II оста
вља доста значајних података о животу
ове српске краљице, у драми Атанасија
Николића је краљичино учешће сведе
но на минимум. Она и снаха јој Катари
на отварају Николићеву драму, а из
њиховог интимног разговара наслућују
се породичне несугласице. Јелена је
видно забринута за сина, кога среће
замишљеног, оборених очију, ћутљивог
и видно нерасположеног. Краљица не
слути да су све Драгутинове патње
узроковане кршењем очевог обећања.
Наиме, приликом Драгутиновог венча
ња са Катарином, краљ Уроша I је обе
ћао да ће свом сину још за живота
предати владарски трон. Након женид
бе, Урош је прекршио завет, што наво
ди грешног Драгутина да престо од оца
отме силом. Драгутинова жена Катари
на је у Николићевој драми представље
на као идеална драга, скромна и узор
на жена. Упркос Драгутиновим погре
шним одлукама, Катарина је одлучна у
томе да да га подржи. Главни је муже
вљев ослонац у животу, спремна је и
живот да за њега, верно га прати и
подржава у свакој намери, макар она и
била против њених уверења:
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„Силе неба нека тебе прате,
И нека те здрава и весела
Опет мени у наруч’е врате“ (Николић).
Присуство Јелене Анжујске је
видљиво и у драми под називом Трно
ва круна (1892) Милорада Поповића
Шапчанина. Драма је написана 1892,
али је објављена тек 1995. године.
Шапчанинова Јелена је, попут драм
ске јунакиње Атанасија Николића, бри
жна мајка, мудра и отресита жена,
суочена са неподношљивим грехом
свога сина. Јеленино „читање листи
не“ у двору у Рашки, прекинуће зао
глас да је њен вољени син узурпирао
очеву круну. „Преминуо је краљевић
али је одмах из пепела му васкрсао
краљ“ (Поповић Шапчанин). Са неве
рицом је Јелена прихватала ову вест, а
потом је безуспешно покушавала да
освести сина. Интересантна је чиње
ница да је Милорад Поповић Шапча
нин сукобу између Уроша I и Драгути
на приступио на сасвим другачији
начин у односу на Атанасија Николи
ћа. Наиме, узрок свих размирица на

Трагајући за леком,
намењеном оцу
– извором чудотворне
воде, краљевић Урош
стиже да Карла
Анжујског, који му
поручује: „Мој син
умире. Помогла би му,
кажу видари, једино
чудотворна Света
вода. Дочепаш ли се
воде, донеси и за мога
сина. Оздрави ли,
богато ћу тебе
наградити – даћу ти
моју синовицу
за жену“
двору краља Уроша I, у Шапчаниновој
драми јесте, нико други до фатална
странкиња, властољубива манипула
торка, Драгутинова жена Катарина. Ни
трага од Николићеве покорне и смерне
верне љубе. Она је заносна, лепа и
одвише хладна жена, а „жубор хаљине
њене заноси и опија“ (Поповић Шапча
нин). Надмоћна и агресивна Драгути
нова жена, владарка је из сенке, која
управља поступцима свог мужа. Њен
ауторитет је беспоговоран. Драгутин
никако не може да се одвоји од мани
пулативне Катарине. Угаркиња Катари
на је главни предмет мушких жеља,
самопоуздана је у своју еротску заво
дљивост, раскалашно мами и кокетира
са свим мушкарцима. У потпуном
нескладу са подацима које дарују

средњовековни и историјски списи,
она је дрска, похлепна и подла жена.
Руководи се личним интересима, жуди
за влашћу и свим силама се труди да
преузме титулу краљице. Упркос прет
њи мајчине клетве, занет и предан
Катарининим захтевима, Драгутин ће
бити суров према својим родитељима,
те ће нагло истргнути круну из мајчи
них руку и предаће је својој жени.
Одлучној Катарини ће неостварено
обећање краља Уроша I бити главни
мотив за чињење многобројних злоде
ла. Оваква атмосфера ће владати у
Шапчаниновој драми све до оног
момента, у ком ће Драгутин прозрети
женине намере. Када их постане све
стан, Драгутин ће се краљевске круне
одрећи у корист брата Милутина.
Краљица у драми Јелена Анжујска:
краљица српска (1995) Буде Миленко
вића, као и у Николићевој и Шапчани
новој драми, рацион
 ална је и мудра
жена која „носи у души неку необја
шњиву светлост којом на посебан
начин све око себе осветљава“ (Милен
ковић), а изражене су и њене владар
ске способности. Драмски првенац
Тиодора Росића, Долина јоргована
(1999), доноси причу о склапању брака
између Јелене и Уроша, украшену еле
ментима фантастике. Трагајући за
леком, намењеном оцу – извором
чудотворне воде, краљевић Урош сти
же да Карла Анжујског, који му поручу
је: „Мој син умире. Помогла би му, кажу
видари, једино чудотворна Света вода.
Дочепаш ли се воде, донеси и за мога
сина. Оздрави ли, богато ћу тебе награ
дити – даћу ти моју синовицу за жену“
(Росић).
Када је реч о драмама у којима је
видљиво присуство лика Јелене Анжуј
ске, чини се да је најуспелија она коју
је креирао Радослав Златан Дорић.
Драма Јелена Анжујска Радослава
Златана Дорића, припада новом типу
историјске драме. За разлику од кла
сичне историјске драме, коју је стварао
наш деветнаести век и која је у најве
ћој мери славила прошлост, нови тип
историјске драме је могуће окаракте
рисати као драму преиспитивања про
шлости. Писац жели да реконструише
прошлост на начин који ће допунити
званичну историју. Нови тип историјске
драме постаје део модерног политич
ког позоришта или прелази у друге
жанрове. Ретко се јавља и драма која
се враћа у прошлост, или која према
историји има одређену критичку дис
танцу (Фрајнд). „Пародирање, измјена
контекста, али и позиционисања ’зна
них’ ликова у нове околности, драма
туршко-сижејне трансформације све
више на сцену изводе травестирану
националну историју, легенду и мит“
(Брђанин). Драма Бановић Страхиња
(1963) Борислава Михајловића Михиза
посебно је значајна и заправо њоме
отпочиње трансформација српске
историјске драме.
У следећем броју:
Шта се збивало у тајанственом
граду Маглич над Ибром
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УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ
КУЛТУРЕ „СРЕМ“

Тако је то у свету

У Позоришту „Добрица Милутино
вић“ у организацији Установе за него
вање културе „Срем“, 14. маја одигра
на је представа „Тако је то у свету“, по
тексту и у режији Николе Масала, а у
сарадњи са Центром за културу „Вла
да Дивљан“.
„Тако је то у свету“ је комад, који на
духовит начин приказује епидемију
малограђанског духа, судар традици
оналног са модерним погледом на
институцију брак а, који је задесио
породицу Петровић, па се потом про
ширио и на цео комшилук, јер нико не
жели да га „светско“ богатство заоби
ђе.
Овом темом били су инспирисани
студенти различитих факултета Уни
верзитета у Београду. Публика је ужи
вала у урнебесној комедији пратећи
дешавања у београдској породици
Петровић. Неколико глумаца су дуго
годишњи такмичари, а и лауреати
Фестивала беседништва који се одр
жава у Сремској Митровици.
Због интересовања публике за ову
комедију, Установа за неговање култу
ре „Срем“ ће у скорије време органи
зовати још једно извођење представе.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„СИРМИУМ
 АРТ“

Пролећни џез&блуз
фестивал
Четрн ае с ти
SM
JAZZ&BLUE S
SPRING FEST биће одржан 25. маја
на Житном тргу у Сремској Митрови
ци, а у случају лошег времена у
„Хрватском дому”.
Фестивал организује Центар за кул
туру „Сирмиумарт”, под покровитељ
ством Града Сремска Митровица.
Фестивалски концертни програм почи
ње у 21 час, а улаз се на плаћа.
На овогодишњем Фестивалу насту
пиће MT Blues Band из Шапца, Blues
Hammer из Новог Сада, Bega Blues
Band из Румуније и бенд The Gam
blers из Сремске Митровице.
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VREMEPLOV
22. мај
1885. Умро француски књи
жевник Виктор Иго
1939. Хитлер и Мусолини пот
писали „Челични пакт“ о десе
тогодишњем војном и политич
ком савезу Немачке и Италије.
23. мај
1934. У Лујзијани у окршају с
полицијом убијени Бони Пар
кер и Клајд Бароу, озлоглашен
разбојнички пар.
1945. Немачки нацистички
лидер и шеф Гестапоа Хајнрих
Химлер извршио самоубиство,
дан пошто су га Британци
заробили. Ухапшен Хитлеров
наследник, адмирал Карл
Дениц.
24. мај
1844. Изумитељ телеграфа
Семјуел Морзе послао прву
телеграфску поруку на удаље
ност од 65 километара, из
Вашингтона у Балтимор. Пору
ка гласила: Шта је то Бог ура
дио?
1941. Рођен амерички певач и
композитор Роберт Цимерман,
познат као Боб Дилан, један
од најпопуларнијих музичара
XX века.
25. мај
1895. Британски писац Оскар
Вајлд осуђен на две године
робије због хомосексуализма.
1929. У Народном позоришту у
Београду изведена је премије
ра „Госпође министаркe“ Бра
нислава Нушића. Редитељ је
био Витомир Богић, а сцено
граф
Анан ије
Верб ицк и.
Насловну улогу тумачила је
Жанка Стокић, којој је Нушић
унапред наменио улогу.
26. мај
1521. Римско-немачки цар
Карло V, као извршилац пап
ске екскомуникације, донео је
Вормски едикт којим су Мар
тин Лутер, оснивач протестан
тизма у Немачкој и његови
следбен иц и
прогн ан и
из
земље.
1822. Рођен француски писац
Едмон Гонкур. Завештањем
после његове смрти, 1896.
основана је „Академија Гон
кур“ која од 1903. сваке године
награђује најбољи роман
француске литературе.
27. мај
1868. У Мостару је рођен срп
ски песник Алекса Шантић.
1937. У Сан Франциску је
пуштен у саобраћај „Голден
гејт“, један од највећих мосто
ва у свету.
28. маја
1987. Деветнаестогодишњи
Западни Немац Матијас Руст
прелетео је спортским авио
ном Цесна од Хелсинкија до
Москве и спустио се на цен
трални Црвени трг у главном
граду СССР, прошавши непри
мећено кроз совјетски вазду
шни простор.

22. MAJ 2019.

HOROSKOP
ОВАН: Делујете сна
лажљиво и ефикасно
у ситуацијама када се
решавају заједнички
пословно – финансијски интере
си. Потребно је да осмислите
нови модел понашања и да под
стакнете своје сараднике на
активну улогу у пословним прего
ворима. Размислите на који
начин треба да обрадујете своју
породицу, они заслужују вашу
искрену наклоност.

ВАГА: Имате утисак
да вам недостају поу
здане информације о
новим догађајима на
пословној сцени или да вам
измиче добра прилика. Довољно
сте разумни да заштитите своје
интересе или да тестирате ризич
на решења. У односу са вољеном
особом, избегавајте принцип
неког емотивног кажњавања или
љубавног ривалства које вас уда
љава од заједничких планова

БИК: Имате добру
идеју и јасну визију,
али морате да прође
те кроз различите
тест ситуације у сусрету са
сарадницима. Немојте потиски
вати своју интуицију. Понекад је
тешко објаснити прави узрок или
последицу у пословним догађаји
ма. Ако су ваша осећања у скла
ду са гласом разума, без дилеме
поступите као што налаже ваша
савест.

ШКОРПИЈА: Упорно
смишљате нову стра
тегију, али неко други
делује ефикасније и
делим ичн о
угрож ава
ваше
пословне интересе. Пословни
губитак илуструје вашу тренутну
немоћ да превазиђете лош дија
лог са сарадницима или да се
супротставите нечијем утицају.
Претерано инсистирате на својим
потребама у односу са вољеном
особом.

БЛИЗАНЦИ: Успех у
пословним сусретима
произилази из добро
осмишљених планова
и прецизни потеза. Ништа није
случајно, стога пажљиво анализи
рајте комплетну ситуацију. Важно
је да правилно наметнете своју
улогу у сарадничким редовима.
Прижељк ујете нови емотивни
узлет, спремни сте да примените
своју омиљену стратегију осваја
ња у друштву вољене особе.

СТРЕЛАЦ: Неко не
уважава ваше при
медбе, али различи
тости у размишљању
и понашању не треба да вас
наводи на сумњу у своје способ
ности. Преиспитајте све могућно
сти које имате за сарадњу, увек
постоји неко заобилазно или
добро решење. Нема разлога да
се понашате сувише строго пре
ма блиској особи. Прихватите
нечије искрено извињење.

РАК: Нечији одговори
могу да се тумаче на
разл ич ите начин е,
али ви имате лош
предосећај и страхујете од могу
ћег неуспеха. Потребно је да ути
чете на нечије мишљење. Нема
разлога да се понашате сусре
тљиво према сарадницима који
користе другачије критеријуме.
Делујете сувише узнемирено пр
помисли да вас неко емотивно
запоставља.

ЈАРАЦ:
Обрат ите
пажњу на различите
информ ац ије
које
имају корисно значе
ње и представљају позитивну
орјентацију. Важно је да сачувате
поверење у одређене сараднике
и да се прилагодите савремени
јим идејама у пословању. У
сусрету са блиском особом, нема
потребе да спутавате своје емо
тивне жеље или маштовите иде
је.

ЛАВ: Уколико вам се
не допада нечије
понашање, пажљиво
бирајте речи које
користите у сусрету са сарадни
цима. Дипломатска нота понекад
постаје неизбежна у преговори
ма, а пословни компромис пред
ставља једино исправно решење.
Партнер очекује да заблистате у
свом пуном сјају. Можда то пред
ставља одређени напор, али увек
вреди покушати са добром иде
јом.

ВОДОЛИЈА: На вама
је да донесете завр
шну реч, која предста
вља добро решење
или позитивну прекретницу у
пословној сарадњи. Осмислите
добру стратегију и покажите одго
ворност за своје поступке у дру
штву сарадник а. У сусрету са
вољеном особом нема потребе
да реагујете импулсивно, контро
лишите своје изненадне изливе
сујете или љубоморе.

ДЕВИЦ А:
Упорн о
покушавате да одло
жите сусрет са сарад
ницима, који вам
намећу додатне захтеве или
одређена правила. Добро проце
ните под којим условима треба
да учините пословни компромис
или да пристанете на одређени
уступак. Делујете сувише узнеми
рено и имате лош предосећај, на
срећу партнер уме да вас ораспо
ложи у правом тренутку.

РИБЕ: Избегавајте
особу која уноси
негативно распол о
жење или додатну
конфузију у односу са блиским
сарадницима. Уколико вам се
стало да придобијете нечије
поверење, морате деловати
присебно и у складу са утврђе
ним правилима о сарадњи.
Пажљиво анализирајте свог
партнера, како бисте боље разу
мели ствари које вам можда и
оправдано прећуткује.

Crkveni
kalendar
Среда, 22. (9) мај
Пренос моштију Светог оца
Николаја (Преполовљење)
Четвртак, 23. (10) мај
Свети апостол Симон Зилот;
Преподобна Исидора
Петак, 24. (11) мај
Свети Ћирило и Методије; Св.
Никодим Српски
Субота, 25. (12) мај
Свети Епифаније; Свети Гер
ман Цариградски
Недеља, 26. (13) мај
Света мученица Гликерија
Понедељак, 27. (14) мај
Свети мученик Исидор; Свети
мученик Максим
Уторак, 28. (15) мај
Преподобни Пахомије Велики;
Свети Ахилије

Слана торта
Састојци: 12 кришки тоста, 3-4
кувана јаја, 3-4 кисела краставца,
400 милилитара киселе павлаке,
200 милилитара мајонеза, 150
грама шунке, 100 грама пршуте,
100 грама качкаваља
За декорацију: 2 јаја, кисела
павлака или мајонез, кисели кра
ставац

Припрема: У већој чинији сје
дините 400 милилитара киселе
павлаке и 200 милилитара мајо
неза. Поређајте четири парчета
тост хлеба. Преко тога премажите
једну четвртину фила од мајонеза
и киселе павлаке. Преко ставите
ситно исецкану шунку, качкаваљ
и јаја.

• Мењам собну лампу за
двособну!
• Успех је ако збариш
женску, а неуспех ако ти
загори!
• Деколте је расхладни
уређај за загревање.
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Почиње шпанска серија
Никола Јокић је са својим Денвер
Нагетсима завршио учешће у овогоди
шњем плеј-офу НБА лиге. Несрећни тим
из Колорада се прво напатио са Сан
Антониом, да би у полуфиналу западне
конференције изгубио од Портланда у 7.
одлучујућој утакмици.
Поново се вратио онај осећај код
кошаркашких фанова у Србији као када
је Сакраменто, предвођен Дивцем и Сто
јаковићем, својевремено држао пола
Србије будном. И као да су знали, орга
низатори одлучујуће утакмице су заказа
ли дуел у 21:30 по нашем времену.
Посластица за кошаркашке залуђенике.
Денвер није имао среће а може се рећи
ни искуства у битним моментима. Остаје
жал за пропуштеном шансом и финалном
серијом са екипом Голден Стејта. Била би
сигурно занимљивија с обзиром на то да
ће Портланд бити опајан од стане Вори
орса (ако већ и нису у време док се буде
штампао овај број).
Денвер ће у следећу сезону највероват
није без свог председника кошаркашких
операција Тима Конелија. Човек је умно
гоме заслужан за стварање сјајне генера
ције и довођење Јокића и дружине. Биће
занимљиво видети како ће се клуб пона
шати после његовог одласка.
Што се тиче нашег Николе Јокића,
популарног џокера, једноставно речено,
дечко је покидао у овој сезони. Комотно
се може рећи да је био један од најдоми
нантнијих играча у лиги. Срушио је неке
сулуде рекорде а цифре говоре саме за
себе: 20.1 поен, 10.8 скокова и 7.3 аси
стенција у просеку по утакмици. Момак је
у својој екипи био лидер у поенима, ско
ковима, асистенцијама, украденим лопта
ма и блокадама. Када се на све то дода
чињеница да је играо у екипи која је била
друга на Западу у регуларном делу, јасно
је да дебељко иза себе има нестварну
сезону.
Оно што је добро за њега је, да полако
„купује“ јавност у Америци, својим игра
ма, али и понашањем ван терена. Онако
тром и блентав све више привлачи пажњу.
И оно што је најважније, стиче се утисак
да стварно ужива у свему што ради.
А сада следи шпанска серија у којој ће
учешће узети Кошаркашки савез Србије,
Саша Ђорђевић, Никола Јокић и таблои
ди који ће бесомучно вртети тему Јоки
ћевог наступа за репрезентацију на
Светском првенству. Чињеница је да је
Јокић сада већ изграђен играч са креди
билитетом али и позамашним уговором у
НБА. Стиче се утисак да је наступ за
Србију само ствар његове добре воље.

Foto: Youtube screenshot

Џокер

Никола Јокић случајно ломи микрофон на конференцији за штампу

Ипак, треба узети у обзир чињеницу да је
НБА потпуно друга димензија и да ства
ри тамо не функционишу као у Европи.
Ако хоћеш до врха, мораш бити спреман
као звер. За Јокића сигурно већ сада
постоји план и програм припрема за сле
дећу сезону. Наступ за репрезентацију
сигурно није у том плану. Нама остаје да
сањамо о српској репрезентацији у којој
наступају наше НБА звезде и која се
супроставља чувеном Дрим тиму.

Дрипац
Аустралијски тенисер Ник Кирјос је
поново у центру скандала. Мали дри
пац, који има огроман таленат, дрзнуо се
да опет пецне неког врхунског тенисера
о чијем успеху само може да сања. Ово
га пута, на тапету је био наш Новак
Ђоковић. Наиме, у једној емисији је
изнео низ контроверзних изјава на рачун
најбољег тенисера. Између осталог,
рекао је и да је овај болесно опседнут
жељом да га сви воле и да ће, ако га
победи следећи пут, прославити то
испред њега.
Да ствар буде гора, човек је убрзо
затим дисквалификован са турнира у

Риму и то, не због изваљивања свакоја
ких глупости, већ због инцидента на
самом терену. Неуравнотежени Аустра
лијанац је на мечу против извесног
Каспера Руда почео да баца рекет, шути
ра флашице а онда је зафрљачио своју
столицу на терен. Прети му драстична
казна а можда и дужа суспензија. Дечко
очигледно има проблем у глави. Можда
би волео да буде нови Џон Мекинро, али
бато, прво освоји нешто. Уосталом, тенис
је господски спорт и свакако да нико
неће толерисати дрипачко понашање.

Затвор
Фудбалски савез Србије је донео одлу
ку да се финале Купа између Звезде и
Партизана игра у Београду. Првобитна
опција је био Ниш, међутим, из безбед
носних разлога је одлучено да се игра у
главном граду. Образложење је једно
ставно – навијачи ће се поклати још на
путу до Ниша. Милина једна. Узевши у
обзир стање у којем нам је фудбал и
услове у којима се игра, имам један
предлог за вечите: играјте у некој уста
нови затвореног типа. Не морате се ода
тле ни враћати.
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Одржан пролећни крос

У

петак, 17. маја ОШ „Бошко Пал
ковљевић Пинки“ организовала
је крос на митровачком кеју. Шест
стотина ученика са предшколцима су
учествовали ове године на традицио
налном кросу.
– Ово је значајна манифестација за
Основну школу „Бошко Палковљевић
Пинки“, али и за локалну самоуправу
и град. Такође, овај догађај је важан и
за промовисање атлетике. Сигурно су
на овом кросу присутна деца која ће
у будућности успешно представљати
Сремску Митровицу у атлетици, али и
у неким другим спортовима. Локална
самоуп
 рава је увек ту да подржи ова
кве манифестације, рекао је заменик
начелника Градске управе за образова
ње, културу и спорт Зоран Мишчевић.
Директор ОШ „Бошко Палковљевић
Пинки“ Игор Дошен је се захвалио свим
људима који су помогли одржавање
пролећног кроса.
Прва трка је припала девојчицама
предшколских установа. Прво место
је освојила Марија Максимовић, друго
Теа Митровић, а треће место је припа
ло Лени Поповић.
З. П.
фото: Б. Т.

СБК „РУМА“

Седам репрезентативаца

М

арко Видаковић и Александар
Дикић, чланови Савате бокс
клуба „Рума“ су освојили злат
ну и сребрену медаљу на Првенству
Србије у сениорској конкуренцији у
асо саватеу, које је 12. маја одржано у
Обреновцу.
Марко Видаковић је у категори
ји сениори до 85 килограма, у фина
лу победио Драгомира Симоновића
из СК „Горан Остојић“ из Београда и

освојио златну медаљу.
Kако је ово уједно било и изборно
такмичење за Европско првенство у
асо савате у Ђенови, које се одржа
ва у октобру, Марко је изборио статус
потенцијалног члана репрезентаци
је за ово велико такмичење. Пре тога
очекује га и наступ на Балканском
првенству у Грчкој.
Александар Дикић је освојио сребре
ну медаљу у сениорској конкуренцији у

Златни Марко Видаковић, први са леве стране

апсолутној категорији +85 килограма, с
обзиром на то да је у финалу изгубио
од Јована Икића из новосадског СK
„Војводина“. Икић је бивши јуниорски
првак света и дугогодишњи репрезен
тативац у саватеу.
– Ово су добри резултати у сени
орској конкуренцији у асо саватеу и
пласман у сениорској репрезентацији
који смо остварили, ће много значити
за наш клуб. Да подсетим, имамо још
пет репрезентативаца из нашег клу
ба за јуниорско Светско првенство у
Будимпешти у јулу, Јована и Николина
Kасап, Јована Мирчетић, Петар Јова
нов и Никола Божић, као и једну репре
зентативку у кадетској конкуренцији
на Светском KУП-у за кадете, који се
одржава у исто време у Будимпешти.
Укупно наших седам спортиста ће бити
у репрезентацији Србије ове године
и то је највећи успех нашег клуба до
сада – са задовољством истиче тре
нер СБК „Рума“ Миодраг Ракић.
Румски клуб је трећи пут заредом
убедљиви првак државе у укупном
пласману. Покровитељ рада овог клу
ба је румска општина, као и Савез
спортова Општине, који обезбеђује
средства за рад и салу за тренинге у
Спортском центру.
С. Џ.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Црвена Звезда – Напредак
3:0; Чукарички – Војводина 1:1;
Партизан – Пролетер 2:0; Рад
нички Ниш – Младост 2:2; ОФК
Бачк а – Динамо 0:1; Рад –
Земун 1:1; Радник – Мачва 3:0;
Спартак ЖК – Вождовац 2:1.

Стари Бановци: Дунав –
Цемент 1:0; Нови Сад: Црвена
Звезда – Борац 3:0; Суботица:
Бачка 1901 – Омладинац 1:0;
Кула: Хајдук 1912 – Кабел 0:3;
Пригревица: Братство 1946 –
Желез нич ар
0:1;
Сремс ка
Митровица: Раднички (СМ) –
Раднички (З) 2:1; Нова Пазова:
Раднички (НП) – ОФК Вршац 5:3;
Челарево: ЧСК Пивара – Мла
дост 2:1; Динамо 1945 је био
слободан.

Ноћај: Ноћај – Борац (Ра)
4:3; Лаћарак: Полетарац –
Срем (СМ) 8:2; Велики Радин
ци: Борац (ВР) – Слога 0:8;
Сремска Рача: Срем (СР) –
Слобода 2:2; Кузмин: Граничар
– Планинац 2:4; Ноћај: Змај –
Трговачки 3:1.

Чуруг: Хајдук (Ч) – Слога (Е)
0:6; Кисач: Татра – Југовић 4:2;
Стара Пазова: Јединство –
Подриње 1:0; Рума: Први Мај
– Подунавац 3:2; Војка: Сре
мац – ЛСК 4:0; Шид: Раднички
– Хајдук (Д) 1:1; Бешка: Хајдук
(Б) – Слога (Т) 1:2; Борац (Ш) је
био слободан.

Тaбела плеј оф:
1. Ц. Звезда
2. Раднички
3. Партизан
4. Чукарички
5. Младост
6. Напредак
7. Пролетер
8. Војводина

37
37
37
37
37
37
37
37

33
25
20
18
16
12
10
10

3
10
9
12
9
12
11
11

1
2
8
7
12
13
16
16

97:20
71:30
58:28
63:36
49:37
46:50
34:41
27:43

60
48
42
39
34
28
22
22

Табела плеј аут:
09. Радник
10. Спартак ЖК
11. Вождовац
12. Мачва
13. Рад
14. Динамо
15. Земун
16. ОФК Бачка

37
37
37
37
37
37
37
37

13
12
12
10
7
9
6
7

8
10
7
11
12
6
12
9

16
15
18
16
18
22
19
21

38:45
41:49
36:48
24:38
22:44
24:67
36:53
31:68

28
27
25
25
23
23
21
18

СРЕМСКА ЛИГА
Кленак: Борац (К) – Борац (М)
2:1; Салаш Ноћајски: Будућ
ност – Напредак 3:2; Голубин
ци: Јадран – Љуково 3:1; Нови
Карловци: Полет – Словен 1:2;
Купиново: Купиново – Слобода
0:6; Врдник: Рудар – ПСК 2:0
(прекид 27′); Доњи Петровци:
Железничар – Граничар 5:2
(прекид 45′); Витојевци: Парти
зан – Доњи Петровци 4:0.
01. Слобода
02. Железн.
03. Јадран
04. Партизан
05. Будућност
06. Љуково
07. Рудар
08. ПСК
09. Борац (К)
10. Напредак
11. Борац (М)
12. Д. Петровци
13. Полет
14. Словен
15. Граничар
16. Купиново

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

22
19
19
18
14
12
11
12
11
11
10
10
7
6
4
1

2
5
3
4
4
5
7
3
2
1
3
3
6
5
3
2

3
3
5
5
9
10
9
12
14
15
14
14
14
16
20
24

60:16
61:17
67:28
74:23
73:40
56:42
43:37
40:53
53:53
50:48
41:48
41:56
35:50
36:56
32:97
11:109

68
62
60
58
46
41
40
39
35
34
33
33
26
23
14
4

ОФЛ ШИД
Бачинци: ОФК Бачинци – ОФК
Бингула (прекид 62′); Гибарац:
Синђелић – Напредак 1:4;
Батровци: Омладинац (Б) – Сре
мац 1:4; Илинци: Борац – Грани
чар 0:2; Шид: Једнота – Једин
ство (М) 9:0; Ердевик: Ердевик
2017 – Јединство (Љ) 2:0.
01. Сремац
02. Једнота
03. Ердевик
04. Напредак
05. Једин. (Љ)
06. Једин.(М)
07. Синђелић
08. ОФК Бачин.
09. Граничар
10. Омлад.(Б)
11. ОФК Бинг.
12. Борац

19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
18
19

17
14
12
10
9
8
5
6
5
6
4
1

1
1
4
3
3
4
5
2
4
1
2
2

1
4
3
6
7
7
9
10
10
12
12
16

67:17
70:17
44:16
53:27
34:34
43:39
37:43
36:42
29:36
40:58
19:53
14:104

52
43
40
33
30
28
20
20
19
19
14
5

01. Кабел
02. Хајдук 1912
03. Омладинац
04. Братство
05. Бачка 1901
06. Динамо
07. Железничар
08. Радн. (З)
09. Радн. (СМ)
10. Дунав
11. Борац
12. ОФК Вршац
13. ЧСК Пивара
14. Ц. Звезда
15. Цемент
16. Радн. (НП)
17. Младост

29
29
29
30
29
29
29
29
30
29
29
29
29
29
29
30
29

24
17
15
13
14
11
12
8
10
10
11
9
9
9
8
9
8

2
6
3
6
3
9
5
13
7
7
3
7
7
5
8
5
6

3
6
11
11
12
9
12
8
13
12
15
13
13
15
13
16
15

71:20
42:19
32:26
40:34
39:33
30:26
28:29
34:31
38:39
39:45
35:41
31:36
32:51
29:36
27:41
32:55
27:44

74
57
48
45
45
42
41
37
37
37
36
34
34
32
32
32
30

МОЛ СРЕМ
Кукујевци: Обилић 1993 –
Младост 4:1; Огар: Шумар –
Митрос 1:4; Рума: Фрушка Гора
– Фрушкогорац 3:1; Бикић До:
ОФК Бикић – Зека Буљубаша
0:1; Крушедол: Крушедол –
Граничар 0:1; Вишњићево: Хај
дук – Слога (В) 1:0; Жарковац:
Напредак – Доњи Срем 2015
2:3; Бешеново: БСК – Слога (Ч)
3:0.
01. Доњи Срем
02. Хајдук
03. Митрос
04. Обилић
05. Крушедол
06. БСК
07. ОФК Бикић
08. Напредак
09. Ф. Гора
10. Шумар
11. Граничар
12. Слога (В)
13. Зека Буљ.
14. Фрушког.
15. Слога (Ч)
16. Младост

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

19
14
16
14
14
12
12
11
11
10
9
7
8
2
3
3

4
8
1
5
1
6
5
6
4
5
5
7
2
7
2
2

2
3
8
6
10
7
8
8
10
10
11
11
15
16
20
20

78:19
49:16
52:36
41:22
51:27
41:23
42:23
39:31
36:37
38:34
39:40
33:31
30:47
17:74
22:78
16:86

60
50
49
47
43
42
41
39
37
35
32
28
26
13
11
11

ОФЛ РУМА – ИРИГ 1
Краљевци: Јединство (К) –
Сремац (прекид 54′); Платиче
во: Јединство (Пл) – Јединство
(Ру) 1:2; Грабовци: Граничар –
Фрушкогорац 0:2; Шатринци:
27.Октобар – Хртковци 0:2; Сте
јановци: Борац – Војводина
2:1; Полет је био слободан.
01. Хртковци
02. Сремац
03. Фрушког.
04. Једин.(Ру)
05. Једин.(Пл)
06. Борац
07. Војводина
08. Полет
09. Граничар
10. 27.Октобар
11. Једин.(К)

18
17
18
18
18
19
18
18
18
18
18

13
12
12
11
7
8
7
5
4
2
2

2
4
4
6
7
2
2
2
1
1
1

3
1
2
1
4
9
9
11
13
15
15

39:20
56:16
43:20
42:17
44:26
39:34
44:38
28:49
24:39
23:65
15:73

41
40
40
39
28
26
23
17
13
7
7

01. Слога
02. Трговачки
03. Срем (СР)
04. Слобода
05. Планинац
06. Граничар
07. Змај
08. Борац (Ра)
09. Срем (СМ)
10. Полетарац
11. Ноћај
12. Борац (ВР)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
13
11
11
10
10
8
7
4
4
5
4

3
3
4
2
4
1
4
3
5
4
1
2

2
4
5
7
6
9
8
10
11
12
14
14

66:19
53:23
55:41
37:31
50:31
36:32
47:40
41:51
46:65
42:56
33:82
34:69

48
42
37
35
34
31
28
24
17
16
16
14

ОФЛ ИНЂИЈА – ИРИГ–
СТАРА ПАЗОВА

01. Први Мај
02. Југовић
03. Подриње
04. Слога (Е)
05. Подунавац
06. Сремац
07. Слога (Т)
08. Јединство
09. Борац (Ш)
10. Хајдук (Д)
11. Раднички
12. Хајдук (Б)
13. Татра
14. ЛСК
15. Хајдук (Ч)

25
25
26
25
26
25
25
25
25
25
25
25
25
26
25

18
14
13
13
13
10
12
10
9
11
10
9
8
4
0

4
7
6
5
1
8
2
7
9
2
4
5
7
3
0

3
4
7
7
12
7
11
8
7
12
11
11
10
19
25

53:20
31:20
40:18
50:26
40:35
29:20
32:39
28:27
36:28
47:26
46:36
41:46
29:25
22:68
3:93

58
49
45
44
40
38
38
37
36
35
34
32
31
15
0

OФЛ ПЕЋИНЦИ
Нови Сланкамен: Дунав –
Раднички 2:1; Крчедин: Фру
шкогорац – Борац 9:2; Ривица:
Планинац – ЧСК 0:7; Марадик:
Слога (М) – Слога (К) (одложе
но); Цар Урош је био слободан.

Ашања: Камени – Младост
1935 3:0; Сремски Михаљев
ци: Срем – Ловац 3:0; Сибач:
Словен – Хајдук 1932 1:0; Бре
стач: ОФК Брестач – Сремац
1:1; Витез је био слободан.

1. Раднички
2. Дунав
3. ЧСК
4. Слога (М)
5. Цар Урош
6. Фрушкогорац
7. Борац
8. Слога (К)
9. Планинац

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14 10 3 1 43:11 33
13 10 2 1 26:7 32
13 7 4 2 37:15 25
13 5 4 4 31:22 19
13 6 1 6 25:18 19
13 6 1 6 26:27 19
13 2 3 8 19:45 9
12 2 0 10 9:37 6
14 2 0 12 14:48 6

ОФК Брестач
Сремац
Срем
Словен
Камени
Хајдук 1932
Младост
Ловац
Витез

16 12 3 1 73:20 39
15 12 2 1 43:14 38
15 12 1 2 45:17 37
15 6 2 7 30:34 20
15 6 2 7 29:35 20
14 4 0 10 20:44 12
15 3 2 10 26:43 11
14 3 1 10 21:31 10
15 2 1 12 19:68 7

АТЛЕТИКА

Драгана на
Светском првенству

Д

рагана
Томашевић,
с р е м с к о м
 и т р о в ач к а
атлетичарка победила
је у суботу, 18. маја у Загре
бу, на међународном атлет
ском митингу са резултатом
61.55 метара.
Драгана је бацила диск
преко норме за светско
првенство које ће се одр
жати у септембру ове годи
не у Дохи. Драгана је норму
остварила у другој серији,
и тај резултат донео јој је
победу на овом такмиче
њу. Да подсетимо, норма за
Светско првенство износи
61.20 метара.
Поред Драгане, једина
атлетичарка која за сада
има норму је Ивана Шпано
вић, али сви у Србији верују
да ће тај број учесника на
планетарном шампион
 ату
бити знатно већи.
Иначе, Светско првенство

у атлетици одржаће се од
28. септембра до 6. октобра
у Дохи.
Тренер Данило Кртинић је
задовољан, али подвлачи,
да желе пету Олимпијаду,
идуће године у Токију. Ј. С.

Драгана Томашевић

