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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

ОБЕЛЕЖЕНАСЛАВАМЕСНЕЗАЈЕДНИЦЕШИДСВЕТИНИКОЛАЛЕТЊИ

Славаградаихрамовнаслава
Српска православна

црква и верници обе
лежили су у суботу,

22. маја, празник посвећен
преносумоштијуСветог оца
Николаја. Овај празник је и
слава месне заједнице Шид
ихрамовнаславаЦрквеСве
тогНиколаја.Упросторијама
Меснезаједницеобележава
њеславепочелојесвечаном
седницом,сечењемславског
колача и доделом Свето
никољског признања. Кума
овогодишње славе била је
Зорица Граховац, директор
ка Туристичке организације
Шид.
– Данас обележавамо

нашуградскуицрквенуславу
–ПреносмоштијуСветогоца
Николаја.Насвечанојседни
цидодељујемоСветоникољ
ско признање, а ове године
је добитник Земљорадничка
задруга „Граничар“. У прет

ходним годинама ЗЗ „Гра
ничар“ је помагала спортске
активности, бројна удруже
ња,адониралајепрекочети
римилионадинара.Прошле
године, у време пандемије

изазване коронавирусом,
ЗЗ „Граничар“ је донирала
локалној самоуправи пола
милионадинара.Уступилаје
исвојумеханизацијукојомје
вршена дезинфекција нашег

града–рекао јеМиланГер
бер, председник Савета
Меснезаједнице.
– Осећам посебно задо

вољствоштоуимеЗЗ„Гра
ничар“, њених задругара,
радника, примам ово при
знање од Савета Месне
заједнице Шид, која је у
нама препознала неког ко
је у протеклих двадесетак
година помагао, подржавао
разна удружења грађана,
разне спортске организаци
је, црквене заједнице, удру
жењанационалнихмањина.
Људски је бити задовољан
када се помаже, али ништа
мање задовољство није и
када друштвена заједница
то препозна. Захваљујем
Савету Месне заједнице на
овој вредној награди – по
уручењупризнањаизјавиоје
директорЗЗ„Граничар“Јан
коНиколић.
Обележавање градске

славе настављено је Све
томлитургијомуЦрквиСве
тог оца Николаја на којој су
поред грађана Шида, при
суствовали и представници
локалнесамоуправе,начелу
са председником Општине
Зораном Семеновићем. По
завршеткуслужбе,организо
ванајелитијакојасекретала
централним улицама Шида.
Програмјезавршенуметнич
ким програмом у градском
парку,аукомесуучествова
ли чланови Српског култур
ноуметничкогдруштва„Све
тиСава“.

Д.П.
ЂорђеМарић,МиланГербериЗорицаГраховац ЈанкоНиколић

ЗоранСеменовићсасараднициманалитији
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Поли тич ка шко ла
вој во ђан ских Мађа ра

Из далeка се види да је из темат
ског кру га пред из бор не кам па
ње за избо ре про ле ћа иду ће 

годи не испа ла, или је неће бити на 
глав ној сце ни поли тич ких иде ја у Вој
во ди ни, при ча о посеб но сти Вој во
ди не и ста ту сним еле мен ти ма који 
би тре ба ло да поде бља ва ју испре
ки да ну и бле ду уну тра шњу гра ни
цу. У недав ном интер вјуу Политици
Иштван Пастор, пред сед ни к Скуп
штине Вој во ди не, ина че и пред сед
ник Саве за вој во ђан ских Мађа ра, 
дослов но је рекао: „Можда зву чи 
пате тич но, као да је пре те ра но, али 
није. Посеб ност ситу а ци је бих могао 
иска за ти чиње ни цом, која је вео ма 
рет ка код мањин ског поли ти ча ра, 
гото во непо зна та, а могао бих је опи
са ти тако да одав но у мени, у мојим 
сабор ци ма, не посто ји сукоб при ли
ком засту па ња инте ре са сво је домо
ви не и сво је наци је, одно сно сво је 
матич не држа ве.”

Неки ће рећи да је ова кву поли ти ку 
Мађа ра у Вој во ди ни опре де лио савез 
СНС и СВМ, али ће само дели мич но 
бити у пра ву. Наи ме, пред сед ник 
ДЗВМ Шан дор Пал, сада покој ни, 
поку ша вао је да убе ди вој во ђан ске 
Мађа ре да оду ста ну од ауто но ма шке 
поли ти ке јер их она гура у поли тич ки 
сукоб са већин ском Срби јом, а не 
реше ва нијед но пита ње важно за 
Мађа ре. Шан дор Пал је имао упо ри
ште у ста ти сти ци попи са из 2002. 
који је пока зао да у Вој во ди ни живи 
1.321.807 Срба који чине 65,05 про
це на та ста нов ни штва, 290.207 Мађа
ра  који чине 14,28 про це на та. Сло
ва ци су са 56.637, одно сно 2,79 про
це на та били тре ћа по број но сти 
етнич ка гру па, а четвр ту су чини ли 
Хрва ти са 56.546 или 2,78 про це на
та. Те годи не, попи са но је 49.881 
Југо сло ве на, 35.513 Црно го ра ца, 
30.419 Руму на, 29.057 Рома, 19.766 

Буње ва ца, 15.626 Руси на и још  18 
мање број них или сим бо лич но засту
пље них етнич ких гру па, на чијем 
заче љу су били Кине зи. Годи не 
после попи са, мења ле су струк ту ру у 
корист срп ске већи не, па је Пало ва 
аргу мен та ци ја да Мађа ри не тре ба 
да се меша ју у међу срп ско спо ре ње 

око сте пе на ауто но ми је само јача ла. 
Шан дор Пал, Андраш Аго штон и 
Ласло Сабо Рац упу ти ли су 
14.12.2005. писмо Воји сла ву Кошту
ни ци, Бори су Тади ћу и Вуку Дра шко
ви ћу, у коме су изне ли став да је 
ауто но ми ја Вој во ди не уну тар ње срп
ско пита ње, а не пита ње мањи на 

који ма нико не гаран ту је да и у ауто
ном ној Вој во ди ни неће бити мањи на, 
као што јесу. Уме сто поде бља ва ња 
уну тар ње авно јев ске гра ни це у Срби
ји, сма тра ли су Пал, Аго штон и Сабо 
Рац, вој во ђан ски Мађа ри би тре ба ло 
да за циљ узму пер со нал ну ауто но
ми ју која се и не може оства ри ва ти 
на сук бу њихо вих инте ре са и инте ре
са држа ве. Упре за ње у инте ре се 
ауто но ма шких срп ских пар ти ја у Вој
во ди ни, неја ких за вели ке поли тич ке 
про јек те, није ни поме ри ло вој во ђан
ске Мађа ре у оства ри ва њу њихо вог 
нај ва жни јег циља: да буду жива веза 
изме ђу Мађар ске и Срби је. Схва ти ли 
су да само патри о ти зам и одго вор
ност пре ма сво јој домо ви ни, Срби ји, 
отва ра вра та пре ма сво јој мати ци, 
Мађар ској.

Није спор но да су раз у ме ва ње и 
лич на при ја тељ ства у тро у глу Вучић 
‒ Пастор ‒ Орбан допри не ли обли ко
ва њу без ма ло иди лич не поли тич ке 
сце не у Вој во ди ни, али кључ ни 
допри нос има ло је сазре ва ње поли
тич ке иде је у пар ти ја ма вој во ђан ских 
Мађа ра.

У поли ти ци је бива ло могу ће и 
оно што нам данас изгле да 
апсурд но, као што може већ 

сутра да буде могу ће и оно што нам 
данас изгле да мало веро ват ним. 
Могу ће је, на при мер, да и Мађар ска 
и Срби ја доби ју вођ ства која „европ
ски је” сагле да ва ју наци о нал не инте
ре се, па да се чак и реде фи ни ше 
зна чај наци о нал не мањи не као моста 
изме ђу две ју држа ва. Могу ће је да и 
нека мађар ска пар ти ја у Вој во ди ни 
ускли ке „ди су наше паре”. Могу ће је, 
зашто да не. 

Али, поли тич ка шко ла коју су вој во
ђан ски Мађа ри, у пре о вла ђу ју ћој 
већи ни, пекли од 2012. до  данас, 
има ће кључ ни ути цај на поли тич кој 
сце ни покра ји не.
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 У поли ти ци је бива ло 
могу ће и оно што нам 
данас изгле да апсурд но,  
као што може већ сутра 
да буде могу ће и оно што 
нам данас изгле да мало 
веро ват ним. Могу ће је, 
напри мер, да и Мађар ска 
и Срби ја доби ју вођ ства 
која „европ ски је” сагле
да ва ју наци о нал не инте
ре се, па да се чак и реде
фи ни ше зна чај наци о
нал не мањи не као моста 
изме ђу две ју држа ва. 
Могу ће је да и нека мађар
ска пар ти ја у Вој во ди ни 
ускли ке „ди су наше 
паре”. Могу ће је, зашто 
да не
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Сма њу је се број зара же них, 
ситу а ци ја и даље ван ред на
Сед ни ца Шта ба за ван

ред не ситу а ци је је 
одр жа на 18. маја и на 

њој је било речи о епи де миј
ској ситу а ци ји на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це и целог 
Сре ма, као и о про це су вак
ци на ци је у Митров ча на. 
Пре ма речи ма дирек тор ке 
Заво да за јав но здра вље др 
Наде Зец Пет ко вић, епи де
миј ска ситу а ци ја у Сре му је 
и даље ван ред на, али се 
при ме ћу је пад броја инфи
ци ра них лица. Начел ник 
Опште меди ци не др Адил 
Елхаг је иста као да је у 
послед њем пери о ду при ме
тан пад бро ја пре гле да у 
ковид амбу лан та ма Дома 
здра вља. Због тога је одлу
че но да се про ме ни рад но 
вре ме ковид амбу лан ти, 
које је сада од 7 до 14 сати 
сва ког дана. Тако ђе, он је 
казао да вак ци на ци ја у 
Срем ској Митро ви ци про ти
че добро и да је до 17. маја 
прву дозу при ми ло 29.326 
гра ђа на, што је 47,5 посто 
попу ла ци је, а ревак ци ни са
но је 37,39 одсто гра ђа на. У 
Ковид бол ни ци се нала зи ло 
163 паци јен та.

Др Нада Зец Пет ко вић је 
изне ла подат ке о бро ју 
актив них слу ча је ва и ново
ин фи ци ра них лица виру сом 
коро не.

– Завод за јав но здра вље 
оце њу је епи де миј ску ситу а
ци ју као ван ред ну са сма ње
њем бро ја инфи ци ра них на 
днев ном нивоу и са тен ден
ци јом пре ла ска ситу а ци је у 
непо вољ ну. На осно ву 
детаљ не ана ли зе, послед
њи пре сек пода та ка гово ри 
да је број реги стро ва них 
актив них лица у Сре му 806. 
Од тог бро ја у Срем ској 

Митро ви ци је 292 лица, Ста
рој Пазо ви 129, Руми 103, 
Инђи ји 155 лица, Шиду 64, 
Пећин ци ма 42 и у Ири гу 21 
лице. Током 17. маја је реги
стро ван 21 нови слу чај 
инфек ци је коро навиру сом. 
Од тог бро ја је у Срем ској 
Митро ви ци 10 лица, Ста рој 
Пазо ви три, Руми два, у 
Инђи ји је реги стро ва но јед
но лице, Шиду чети ри, 
Пећин ци ма јед но и у Ири гу 
није реги стро ва но нијед но 
лице обо ле ло од коро на
виру са. Нај по вољ ни ју сто пу 
пре ва лен ци је има општи на 
Шид, а нај не по вољ ни ју 
општи на Инђи ја, рекла је др 
Зец Пет ко вић.

Тако ђе, др Нада Зец Пет
ко вић је изне ла подат ке о 
ста њу у Општој бол ни ци.

– Уку пан број паци је на та у 
Коро на цен тру је 51. Број 
пози тив них је 25, на респи

ра то ру је 10, кисе о нич кој 
пот по ри је 22 паци јен та. У 
Ургент ном при је му Опште 
бол ни це 17. маја је пре гле
да но 125 осо ба, од тога је 
43 лица било на првом пре
гле ду. Хоспи та ли зо ва на су 
три лица, а осам је отпу ште
но из Опште бол ни це, каза
ла је др Зец Пет ко вић.

С обзи ром на то да се 
бли жи сезо на лето ва ња и 
путо ва ња, ПЦР и анти ген 
тест се у те свр хе може ура
ди ти у Заво ду за јав но здра
вље. Прет ход но је потреб но 
да се осо ба при ја ви на 
еПор та лу, при чему се ода
бе ре место и тер мин тести
ра ња. Цена за ПЦР тест је 
9000 дина ра, а за анти ген 
тесто ве 3500 дина ра.

Др Адил Елхаг је рекао да 
је 17. маја прву дозу вак ци
не при ми ло 164 гра ђа на, а 
ревак ци ни са но је 265 

Митров ча на. Тако ђе, на 
првом пре гле ду је било 29 
паци је на та, од чега је шест 
паци је на та било анти ген 
пози тив но, али није било 
хоспи та ли за ци је гра ђа на 
Срем ске Митро ви це. 

– Одлу чи ли смо да се 
пове ћа рад сео ских амбу
лан ти Дома здра вља. Све 
сео ске амбу лан те ће ради
ти, осим у Сала шу Ноћај
ском и Засавици II. Паци јен
ти из тих места ће одла зи ти 
амбу лан ту у Мачван ској 
Митро ви ци. Хит не слу ча је
ве који зах те ва ју урген тан 
пре глед ће пре у зе ти бол
нич ки при јем Опште бол ни
це, рекао је др Елхаг.

Како је истак ну то на сед
ни ци, диску то ва ти о томе 
која ће вак ци на дати нај ве
ћи број анти те ла нема осно
ва, јер су иму ни систе ми ти 
који тре ба да дају одго вор и 
зашти те лице од потен ци
јал ног новог кон так та са 
виру сом. Поен та је у 
одбрам бе ном одго во ру 
орга ни зма и уко ли ко дође 
до нове инфек ци је да кли
нич ка сли ка буде бла жа или 
да буду непри мет ни симп то
ми. Бит но је при су ство анти
те ла, а не њихов број, јер се 
он пове ћа ва и сма њу је.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Др Елхаг је на сед ни ци казао да је „бустер“ 
вак ци на, то јест тре ћа доза, неми нов ност и 
да ће мора ти да је при ме сви који су вак ци
ни са ни вак ци ном било ког про из во ђа ча.

– Та доза ће бити напра вље на на осно ву 
нових соје ва виру са. То је неми нов но. Вак
ци на шти ти јед ним делом, али када се поја
ви нови сојеви виру са који су пре ва ри ли 
иму ни систем, мора ће да се напра ви вак ци

на која је побољ ша на. Мислим да неће бити 
нео п ход но да се при ма вак ци на од истог 
про из во ђа ча, јер се шти ти мо од истог анти
ге на, одно сно аген са. На при мер, људи који 
су у Евро пи при ми ли прву дозу „Астра Зене
ке“ и сада могу да при ме „Фај зер“ или 
„Модер ну“ као дру гу дозу. Мислим да ће се 
тре ћа доза при ми ти на јесен, изја вио је др 
Елхаг.

Тре ћа доза вак ци не веро ват но на јесен

др Нада Зец Пет ко вић и др Адил Елхаг
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ВАК ЦИ НАЛ НИ ПУНКТ У ПСЦ „ПИН КИ“

Иму ни за ци ја рад ни ка
Град ске упра ве Бања Луке

У петак, 21. маја у вак ци нал ном 
пунк ту у Послов носпорт ском 
цен тру „Пин ки“ вак ци ни са на је 

прва гру па рад ни ка Град ске упра ве и 
јав них пред у зе ћа Бања Луке. Ина че, 
Бања Лука је град побра тим са Срем
ском Митро ви цом. 

– Дра го ми је што су се коле ге из 
Град ске упра ве Бања Луке ода зва ли 
пози ву да у нашем гра ду при ме вак
ци ну про тив коро навиру са. Вео ма су 
захвал ни на томе што смо им омо гу ћи
ли да посе те наш град и виде њего ве 
зана ме ни то сти, али и да при ме прву 
дозу вак ци не. Укуп но је при ја вље но 
84 људи који раде у Град ској упра ви 
у Бања Луци. Данас смо запо че ли ову 
акци ју, која ће се наста ви ти наред ног 
пет ка. Број вак ци ни са них гра ђа на за 
сада је 29.840, а ревак ци ни са них је 
24.144, рекла је гра до на чел ни ца Све
тла на Мило ва но вић.

Сања Џиџа, урба ни стич когра ђе вин
ски инспек тор и коор ди на тор у Град
ској упра ви Бања Луке, захва ли ла 
се на могућ но сти да се вак ци ни ше у 
Срем ској Митро ви ци.

– Мислим да је иму ни за ци ја вео
ма бит на, јер се на тај начин вра ћа мо 
у нор мал не токо ве живо та. При ми
ла сам „Фај зер” вак ци ну. Хва ла Гра ду 
Срем ска Митро ви ца што нам је омо
гу ћио вак ци на ци ју и што су нас ова ко 
лепо и топло доче ка ли. Орга ни за ци ја 
је савр ше на и хва ла на госто прим ству, 
рекла је Сања Џиџа.

Сла ви ца Ћур лић је тако ђе јед на од 
рад ни ца Град ске упра ве Бања Луке, 
која се вак ци ни са ла. 

– Вак ци ни са ла сам се „Фај зе ро вом” 
вак ци ном. Орга ни за ци ја је на висо ком 
нивоу. Захва љу је мо се Гра ду Срем ска 
Митро ви ца и нашој Срби ји што нам је 
омо гу ћи ла да дође мо орга ни зо ва но 

да при ми мо вак ци не. Радим са стран
ка ма, тако да сам се и због при ро де 
посла вак ци ни са ла, каза ла је Сла ви ца 
Ћур лић.

Дра ган Лука јић ради у Одсе ку цивил
не зашти те у про фе си о нал ној ватро га
сној бри га ди и вак ци ни сао се про тив 
коро навиру са. Како је рекао, могућ
ност да при ми вак ци ну у Срем ској 
Митро ви ци мно го зна чи, јер иму ни за
ци ја у Репу бли ци Срп ској про ти че спо
ро.

– Срем ска Митро ви ца нам је мно го 
помо гла на овај начин. Желим да се 
захва лим Гра ду Срем ска Митро ви ца  
и Репу бли ци Срби ји на овој помо ћи.   
Вак ци на ци ја је нео п ход на како бисмо 
наста ви ли нор ма лан живот и зато 
апе лу јем на све које има ју било какву 
диле му у вези са вак ци ни са њем да то 
ура де, рекао је Лука јић.

З. Попо вић

Све тла на Мило ва но вић

Вак ци нација рад ни ка из Бања Луке

Дра ган Лука јићСла ви ца Ћур лићСања Џиџа

84 рад ни ка из Бања Луке вакцини са но у ПСЦ „Пин ки“
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Вак ци ни са на
30.000. сугра ђан ка
На мобил ном вак ци нал

ном пунк ту код „Лидла“ 
22. маја прву дозу вак

ци не је при ми ла 30.000. вак
ци ни са на сугра ђан ка. Реч је 
Дуњи Богић из Лаћар ка, коју 
је поздра ви ла гра до на чел ни
ца Све тла на Мило ва но вић, 
захва лив ши јој се на лич ној и 
колек тив ној одго вор но сти.

– Има мо 30.000. вак ци ни са
них гра ђа на, што је пре ко 48 
одсто Митров ча на. На добром 
смо путу а уско ро ћемо има
ти пола пуно лет ног ста нов ни

штва који су при ми ли вак ци ну, 
што зна чи да ула зи мо у „зеле
ну зону“, када је реч о епи де
ми ји коро навиру са. 

Дуња Богић је рекла да се 
вак ци ни са ла како би допри не
ла да сви што пре кре не мо у 
нор мал не токо ве живо та.

– То је нама мла ди ма вео
ма важно, а вак ци ни са ла сам 
се да бих могла и да путу јем, 
изја ви ла је Дуња, која је сви
ма пре по ру чи ла да се вак ци
ни шу.

З. Попо вић
Дуња Богић и Све тла на Мило ва но вић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Вак ци на ци ја
и на пла жи
Током лета, како је наја вио начел

ник Град ске упра ве за опште и 
зајед нич ке посло ве Миро слав 

Јокић, биће поста вљен мобил ни пункт 
за вак ци на ци ју.

– Један вео ма важан сег мент и нови
на, која ће у овој купа ли шној сезо ни 
бити успо ста вље на на нашој пла жи, а 
тиче се епи де ми о ло шких мера јесте да 
ће на град ској пла жи од дана отва ра
ња, 10. јуна, бити успо ста вљен мобил
ни пункт за иму ни за ци ју. Он ће бити на 
рас по ла га њу нашим гра ђа ни ма до кра ја 
купа ли шне сезо не. На тај начин жели
мо да вак ци на ци ју учи ни мо доступ ном 
нашим гра ђа ни ма током лет њег вре
мен ског пери о да. С обзи ром на то да 
је град ска пла жа место оку пља ња свих 
наших гра ђа на током лета, сма тра мо да 
је ово испра ван и пра ви потез у погле
ду бор бе про тив виру са коро не, рекао је 
Јокић.  З. Попо вић

Миро слав Јокић

Вакцина ци ја и на град ској пла жи овог лета

РУМА

Вак ци ни са но
12.720 гра ђа на

Масов на иму ни за ци ја у рум ској општи ни је 
поче ла 20. јану а ра, а закључ но са 23. мајем, 
прву дозу јед не од чети ри вак ци не, које су на 
рас по ла га њу гра ђа ни ма, при ми ло је 16.528 
лица. 

Како сазна је мо од др Татја не Вино кић, 
коор ди на тор ке за вак ци на ци ју у Дому здра
вља Рума, до сада је ком плет но ревак ци ни са
но 12.720 гра ђа на. Про те клог викен да гра ђа
ни су без зака зи ва ња могли да се вак ци ни шу 
на вак ци нал ном пунк ту у Кул тур ном цен тру, а 
од 24. до 28. маја, тако ђе могу да се вак ци ни
шу на истом месту од 14 до 18 часо ва.

ПЕЋИН ЦИ

Током викен да
без обо ле лих

У послед ње две неде ље епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја у општи ни Пећин ци се зна чај но 
побољ ша ва. Током викен да није потвр ђен 
није дан нови слу чај инфек ци је коро на ви ру
сом, а током целе про те кле неде ље потвр
ђе но је само осам нових слу ча је ва.

– Број ке нам дају раз ло га за опти ми зам. 
Са све већим бро јем вак ци ни са них видљи во 
опа да број ново за ра же них. До сада је прву 
дозу вак ци не при ми ло 5.304 гра ђа на, а обе 
дозе вак ци не при мио је 3.771 гра ђа нин наше 
општи не. Број ново за ра же них убр за но опа
да, а зна ча јан пад беле жи и уку пан број 
актив них слу ча је ва. Пре ма послед њим 
пода ци ма у пећи нач кој општи ни има мо 29 
актив них слу ча је ва инфек ци је, што је нај ма
ње од почет ка годи не. Ипак, вирус је још 
увек при су тан у нашој општи ни и због тога је 
изу зет но важно да и даље буде мо опре зни и 
пошту је мо мере зашти те од шире ња инфек
ци је – пору чио је пред сед ник Општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић.

Он је још јед ном упу тио апел гра ђа ни ма 
да се при ја ве за вак ци на ци ју или да иско ри
сте при ли ку и да се без прет ход ног при ја
вљи ва ња вак ци ни шу у свом насе љу.
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Упи са на 473 прва ка
Ове годи не ће у рум ским основ ним 

шко ла ма у клу пе први пут сести 473 
прва ка. Овај број ће можда бити и 
незнат но кори го ван, јер је прак са да 
се током лета, све до почет ка школ
ске годи не, упи ше још неко ли ко уче
ни ка.

Про шле годи не је било упи са но 
456 прва ка, па раду је пода так да се 
њихов број пове ћао. То је веро ват
но и одраз пове ћа ња бро ја ста нов
ни ка у самом гра ду, буду ћи да се у 
Руму досе ља ва ју мла ди људи који су 
нашли посао у број ним ново о тво ре
ним фабри ка ма.

У овом укуп ном бро ју упи са них, 
град ске шко ле ће има ти 343, а сео
ске шко ле 130 прва ка.

С. Џаку ла

ОДР жА НИ ИЗБО РИ ЗА САВЕ ТЕ МЕСНИх ЗАЈЕД НИ ЦА

Убедљива победа СНСа
Избо ри за чла но ве 

саве та свих 20 
месних зајед ни ца у 

рум ској општи ни су одр жа
ни 23. маја. Пра во гла са је 
има ло 46.109 бира ча који 
су гла са ли на 22 бирач ка 
места у гра ду и у сели ма 
рум ске општи не. На избо ре 
је иза шло 24 одсто од бро ја 
упи са них бира ча.

Сва бирач ка места су 
отво ре на на вре ме, у 7 
часо ва ују тро и нису забе
ле же не ника кве непра вил
но сти. Гра ђа ни су могли 
гла са ти до 19 часо ва, уз 
важе ћу лич ну кар ту или 
пасош.

Јова на Дра ги шић је гла
са ла на бирач ком месту у 

ОШ „Змај Јова Јова но вић“. 
Ова мла да жена има тро је 
деце и каже да су упра во 
избо ри за саве те МЗ јако 
важни, јер је бит но коли ко 
ће они који се иза бе ру бити 
анга жо ва ни на реша ва њу 
про бле ма које људи има ју у 
месту ста но ва ња. 

– Важно је да се иза бе ру 
људи који ће се анга жо ва ти 
да побољ ша ју усло ве живо
та у нашим месним зајед
ни ца ма, од тро то а ра, коло
во за, осве тље ња, моби ли
ја ра за нашу децу – рекла 
је за наше нови не Јова на.

Под се ти мо, избо ре је 

рас пи сао 21. апри ла Сте
ван Кова че вић, пред сед ник 
СО Рума, на осно ву чла на 
19. Одлу ке о месним зајед
ни ца ма на тери то ри ји рум
ске општи не, као и чла на 
92. Ста ту та Oпш тине Руме.

Пре ма инфор ма ци ји 
обја вље ној на Феј сбук 
стра ни ци Општин ског 
одбо ра Срп ске напред не 
стран ке у Руми, од укуп но 
118 кан ди да та, коли ко их је 
било кан ди до ва но у 20 
месних зајед ни ца, у саве те 
је иза бра но 115 кан ди да та 
које је подр жа ла СНС.

С. Џакула
Јова на Дра ги шић

Избо ри за саве те МЗ у Руми
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ГРАД СКА КУЋА

При јем за злат не одбој ка ши це

У Град ској кући 20. маја 
упри ли чен је све ча ни 
при јем за злат не 

одбој ка ши це и струч ни тим 
Град ског жен ског одбој ка
шког клу ба „Срем“. Одбој ка
ши це ГЖОК „Срем“ су поста
ле прва ки ње држа ве у кон
ку рен ци ји пио нир ки и прва
ки ње Вој во ди не у кате го ри ји 
пред пи о нир ки. Гра до на чел
ни ца Срем ске Митро ви це је 
том при ли ком одбој ка ши ца
ма уру чи ла при го дан поклон. 

– Чести там нашим злат
ним девој ка ма на вели ком 
успе ху. Желим им да наста
ве овим путем. Као Град смо 
увек уз њих, а мени је посеб
на част што могу да им уру
чим при го дан поклон који им 
је Град ска упра ва при пре ми
ла, рекла је Све тла на Мило
ва но вић. 

Начел ник Град ске упра ве 
за спорт и кул ту ру Васиљ 
Шево је рекао да ће ове 
мла де спор тист ки ње има ти 
у сво јој кари је ри још мно го 
вели ких резул та та, као што 
је овај. 

– Спо рт је такав да има и 
побе да и пора за, пла ча и 
суза, радо сти и сме ха. Сигу
ран сам да ћете сва ку поте
шко ћу са сво јим тре не ри ма 
успе ти да пре ва зи ђе те. 
Морам да се похва лим 
чиње ни цом да је Срем ска 
Митро ви ца међу неко ли ко 
општи на у Срби ји, која је 
спро ве ла школ ска так ми че

ња на свим ниво и ма. Чак 
смо били и дома ћи ни одре
ђе них репу блич ких так ми че
ња на који ма смо осво ји ли 
мно го меда ља. Одбој ка ши
це су тако ђе биле уче сни це 
тих так ми че ња. ГЖОК 
„Срем“ је пре по знао потен
ци јал у њима тако да су сво
јим струч ња ци ма и њихо вом 
упор но шћу дошли до вели
ких резул та та. Жен ска 
одбој ка и школ ски спорт, 
који је један од глав них 
стра те ги ја за уна пре ђи ва ње 
спор та у Срем ској Митро ви
ци, дали су нам три репре
зен та тив ке: Ану Михај ло

вић, Јова ну Антић и Мину 
Ста но је вић. Њима посебнo 
чести там. Знам да ће нас 
оне достој но пред ста вља ти 
на Европ ском првен ству у 
одбој ци за пио нир ке које ће 
се одр жа ти у Сло вач кој и 
Мађар ској. На тај начин ће 
бити пра ви про мо те ри свог 
клу ба и свог гра да, рекао је 
Шево.

Он је додао да је ГЖОК 
„Срем“ клуб који из годи не у 
годи ну расте и пости же 
вели ке успе хе, и да је постао 
бренд не само жен ске одбој
ке, већ срем ско ми тро вач ког 
спор та.

Гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић уру чи ла покло не одбој ка ши ца ма

Васиљ Шево

Васиљ Шево и Све тла на Мило ва но вић са злат ним одбој ка ши ца ма
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– Тај клуб је постао и 
инфра струк тур но јачи, све 
је бољи и бољи.  Када гово
ри мо о ГЖОК „Срем“ морам 
да нагла сим да им се дивим 
на изу зет но сти. Дру ги клу
бо ви могу да се угле да ју на 
ГЖОК „Срем“, који може да 
буде пока за тељ како се јед
но спорт ско удру же ње поди
же на пра ве ноге и који је 
рецепт да се буде успе шан. 
Посеб но бих се захва лио 
тре не ри ма, који су успе шно 
ода бра ли, напра ви ли пра ву 
еки пу и осво ји ли злат не 
меда ље. Град Срем ска 
Митро ви ца ће увек пре по
зна ти поје дин ца, спорт ски 
колек тив или орга ни за ци ју, 
која про па ги ра спо рт, ради 
са мла ђим кате го ри ја ма и 
који кроз спорт ске резул та те 
про мо ви шу свој клуб и град. 
Желим вам успе шну спорт
ску кари је ру, рекао је на кра
ју свог обра ћа ња Шево.

Пред сед ник ГЖОК „Срем“ 
Сло бо дан Сто јил ко вић 
иста као је да је поно сан на 
одбој ка ши це, које су оства

ри ле исто риј ски успех. 
– У исто ри ји одбој ка шког 

спор та у Срем ској Митро ви
ци знам да нијед на мла ђа 
кате го ри ја није била првак 
држа ве. Ово је први пут и то 
је само један пока за тељ 
рада и раз вит ка клу ба. 
Нама је при орга ни за ци ји 
клу ба била иде ја и циљ да 
напра ви мо један одбој ка
шки цен тар, који ће бити 
пре по зна тљив у гра ду и 
шире. Мислим да то пола ко 
успе ва мо, так ми чар ке нам 
ста са ва ју.  Доста њих већ 
тре ни ра са првом еки пом, 
има ју насту пе и у нај ви шем 
ран гу где се так ми чи мо са 
сени ор ском еки пом. Све 
одбој ка ши це су изу зет ни 
ђаци, без обзи ра на њихов 
упо ран рад, одри ца ње, које 
има ју у сва ко днев ним тре
нин зи ма, успе ва ју и у шко ли 
да постиг ну добре резул та
те. Ово је фено ме нал на гру
па деце од које мно го оче ку
је мо ми у клу бу, шко ле, и 
сам град, изја вио је Сто јил
ко вић.

Дуња Стан ко вић, члан 
пио нир ске еки пе ГЖОК 
„Срем“, рекла је да се прво 
место од самог почет ка 
ишче ки ва ло.

– Нај пре смо поста ле 
држав не прва ки ње Вој во ди
не на финал ном тур ни ру 
који се одр жао у Срем ској 
Митро ви ци. Након тога је 
Држав но првен ство оди гра
но у Убу, где смо у року од 
три дана оди гра ле чети ри 
утак ми це и оства ри ле чети
ри побе де. У фина лу смо 
оства ри ле убе дљи ву побе
ду над „Пар ти за ном“ и 
поста ле прва ки ње Срби је. 
Чести там свим девој ка ма и 
наста ви ће мо да ниже мо 
успе хе, иста кла је Дуња 
Стан ко вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Сло бо дан Сто јил ко вић Дуња Стан ко вић

ОШ „БОШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ”

Спорт ски рекви зи ти
за школарце

У окви ру „Европ ске неде
ље спо р та“, орга ни зо
ва не су актив но сти и 

ради о ни це за децу у Основ ној 
шко ли „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки”. Тим пово дом, 21. маја 
Олим пиј ски коми тет Срби
је доде лио је шко ли спорт ске 
рекви зи те. 

 Уче ству је мо у про јек ту 
„Трчим за шко лу“ у орга ни за ци
ји Олим пиј ског коми те та Срби
је, који је део про гра ма Европ
ске коми си је, а има за циљ 
про мо ци ју спор та и физич ке
ак тив но сти. Убе ђен сам да ће 
уче ни ци наше шко ле после 
ради о ни ца поди ћи сво ју свест 
о спор ту и физич ким актив но
сти ма на виши ниво и да ће 
све учи ни ти после ово га да 
сво је здра вље одр же добрим 
и да га уна пре де што више, 
иста као је Игор Дошен, дирек
тор Основ не шко ле „Бошко  
Пал ко вље вић  Пин ки”.

Европ ска неде ља спор
та има за циљ да под стак не 
децу и гра ђа не на физич ку 
актив ност, без обзи ра на годи
не и физич ку спрем ност, и да 
их еду ку је о здра вом начи ну 
живо та. 

– Акци ја „Трчим за шко
лу“покре ну та је сеп тем бра 
про шле годи не и тра ја ла  до 

13. новем бра када је широм 
наше земље пре тр ча но више 
од 14.000 кило ме та ра. У акци
ји је уче ство ва ло десет шко ла, 
прве три шко ле су награ ђе
не спо рт ским рекви зи ти ма у 
изно су  од 300, 200 и сто ти ну 
хиља да дина ра. Међу тим, ми 
смо хте ли да поно ви мо чуве
ну изре ку да није само важно 
побе ди ти, већ је важни је уче
ство ва ти. Тако смо реши ли 
да и шко ле које су зау зе ле 
од четвр тог до десе тог места 
награ ди мо спо рт ским рекви зи
ти ма. За ђаке ОШ „Бошко  Пал
ко вље вић  Пин ки” орга ни зо ва
ли смо и пет ради о ни ца. Јед на 
је фит нес ради о ни ца са нашим 
про фе си о нал ним инструк то
ром, а оста ле чети ри ради о ни
це су бази ра не на про мо ци ји 
олим пиј ских вред но сти и фер
пле ја међу децом, како зајед но 
да раде, сара ђу ју и да ура де 
одре ђе не зани мљи ве задат
ке, каза ла је Мир ја на Ивко вић 
у име Олим пиј ског коми те та 
Срби је.

Акци ју „Трчим за шко лу” 
подр жао је Олим пиј ски коми
тет Срби је, Мини стар ство 
омла ди не и спор та, Савез за 
школ ски спо рт Срби је, а све 
то захва љу ју ћи деле га ци ји 
Европ ске уни је у Срби ји. К. В.

Игор  До шен Мир ја на  Ив ко вић
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УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“

Подр шком до јед на ких могућ но сти
У окви ру про јек та „Подр шком до 

јед на ких могућ но сти“, који се 
реа ли зу је у рум ском „Поле тар

цу“, у мину лих месец дана је реа ли
зо ва но више пла ни ра них актив но
сти. Након анга жо ва ња вас пи та ча 
на посло ви ма еду ка то раводи те ља 
ради о ни ца, орга ни зо ва на је посе та 
ром ском насе љу чији је циљ био да 
под стак не роди те ље на укљу чи ва ње 
деце у обра зов ни систем, као и да се 
сагле да ју потре бе поро ди ца. 

На осно ву иска за них потре ба, парт
нер ском сарад њом УПВО „Поле та
рац“ Рума, Црве ног крста Рума и 
Удру же ња Рома Рума, реа ли зо ва на је 
хума ни тар на акци ја при ку пља ња оде
ће и обу ће за децу узра ста од три до 
седам годи на. Акци ја је спро ве де на 
од 10. до 14. маја у објек ти ма „Прво
мај ска“ и „Коц ки ца“, а при ку пље на 
оде ћа и обу ћа је сор ти ра на и поде ље
на поро ди ца ма. С обзи ром на то да је 
акци ја наја вље на и на Феј сбук стра
ни ци „Подр шком до јед на ких могућ но
сти“, акци ји су се при кљу чи ли и роди
те љи из дру гих обје ка та „Поле тар ца“.

После ових актив но сти орга ни зо ван 
је и роди тељ ски саста нак и ради о ни це 
за ново у пи са ну децу. Са роди те љи ма 
су раз го ва ра ле Гор да на Јово вић и 
Јеле на Деја но вић Дра жић и педа го
шки аси стент Дани је ла Тадић, док су 

ради о ни цу за децу на тему „Слич но
сти и раз ли ке“ одр жа ле води тељ ка 
ради о ни це Сања Лунић и волон тер ка 
Црве ног крста Тео до ра Мом чи ло вић.

Од 17. маја се реа ли зу је про грам 
„Игра о ни ца“ у тра ја њу од чети ри сата, 
а деца из гру пе током дана има ју и 
зајед нич ке актив но сти са децом и 
мла ди ма из Днев ног борав ка, као и 
са децом обда ни шних гру па у објек ту 
„Лива де“.

Под се ти мо, Мини стар ство про све

те, нау ке и тех но ло шког раз во ја реа
ли зу је про је кат инклу зив ног пред
школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња 
уз помоћ зај ма Свет ске бан ке. Циљ 
про јек та је уна пре ђи ва ње доступ но
сти, ква ли те та и пра вед но сти пред
школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња 
за сва ко дете од рође ња до шест и по 
годи на, наро чи то за децу из соци јал
но и еко ном ски угро же них дру штве
них гру па.

С. Џаку ла

АКТИВ НО СТИ У ОКВИ РУ ПРО ЈЕК ТА: Посе та ром ском насе љу

ОМШ „ТЕО ДОР ТОША АНДРЕ ЈЕ ВИЋ“

Уско ро и оде ље ње у Инђи ји
Основ на музич ка шко ла „Тео дор 

Тоша Андре је вић“ Рума у теку
ћој школ ској годи ни има укуп но 

358 уче ни ка. Од тог бро ја, нај ви ше их 
је у матич ној шко ли у Руми – 220 уче
ни ка, у Ири гу шко лу поха ђа 39 уче ни
ка, у Ста рој Пазо ви 71, а у Пећин ци ма 
28 уче ни ка.

ОМШ „Тео дор Тоша Андре је вић“ је 
у школ ској 2020/2021. годи ни 
вери фи ко ва ла издво је но оде
ље ње шко ле у Пећин ци ма и 
доби ла сагла сност за рад од 
Покра јин ског секре та ри ја та за 
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и 
наци о нал не мањи ненаци о нал
не зајед ни це. 

У издво је ном оде ље њу је 
упи са но укуп но 28 уче ни ка, 15 
уче ни ка у при прем ни раз ред, а 
13 у први раз ред. У првом раз
ре ду се изво ди инди ви ду ал на 
наста ва за кла вир, хар мо ни ку, 
там бу ру и сол фе ђо као груп на 
наста ва. 

– Шко ла је под не ла зах тев 
Покра јин ском секре та ри ја ту за 
отва ра ње издво је ног оде ље ња 

шко ле у Инђи ји, за наста ву на инстру
мен ти ма кла вир, гита ра, хар мо ни ка и 
вио ли на. Спро ве ли смо анке ти ра ње 
уче ни ка основ них шко ла у инђиј ској 
општи ни, а резул тат анке те је вели
ко инте ре со ва ње за упис у Основ ну 
музич ку шко лу „Тео дор Тоша Андре је
вић“, јер је при ја вље но пре ко 70 уче
ни ка. У току су пре слу ша ва ња уче ни ка 

и про ве ра музич ких спо соб но сти. Рад 
са заин те ре со ва ном децом се одви ја у 
ОШ „Јован Попо вић“ у Инђи ји, где би 
тре ба ло да се орга ни зу је рад издво је
ног оде ље ња – каже за наше нови не 
Дар ко Ђокић, дирек тор ОМШ „Тео дор 
Тоша Андре је вић“.

Отва ра њем овог оде ље ња музич ким 
обра зо ва њем ће бити покри ве на поло

ви на Срем ског окру га. Тако ђе, за 
сле де ћу школ ску годи ну се пла ни
ра фор ми ра ње при прем них оде
ље ња у Ири гу и Ста рој Пазо ви, 
које су до сада има ли само Рума 
и Пећин ци. 

– Наша шко ла тре нут но ради 
при ја вљи ва ње и пре слу ша ва ње 
заин те ре со ва не деце у матич ној 
шко ли у Руми, као и издво је ним 
оде ље њи ма у Ири гу, Ста рој Пазо
ви и Пећин ци ма – исти че Дар ко 
Ђокић.

Заин те ре со ва ни роди те љи 
могу више инфор ма ци ја доби ти 
на теле фон 474–042 или на сај ту 
шко ле, где се нала зи и онлајн при
ја ва за при прем ни и први раз ред.

С. Џаку ла
Дар ко Ђокић
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Желим вам да наста ви те путем зна ња, да 
тежи те увек вишем и бољем. Не забо ра ви
те да у живо ту не посто је гре шке, већ само 
лек ци је. Не посто ји нега тив но иску ство, 
јер када се јед на вра та затво ре, отва ра ју се 
дру га. Једи не гра ни це су оне који сами 
себи поста ви те. Веруј те у себе!

Ми смо ту да вас подр жи мо. Наша је оба
ве за да вам при пре ми мо терен, место где 
увек може те да се вра ти те јед ног дана, да 
живи те и ради те у свом гра ду, јер ви нама 
тре ба те.

Све тла на Мило ва но вић
Гра до на чел ни ца Срем ске Митро ви це 

Дра ги мату ран ти,

Матур ски плес на тргу

Једа на е сти по реду 
„Матур ски плес“ одр
жан је у петак, 21. маја 

на Тргу Ћире Миле ки ћа, 
тач но у под не.У ово го ди
шњем „Матур ском пле су“ 
уче ство ва ло је око три сто
ти не мату ра на та из свих 
митр о вач ких сред њих шко
ла. Лепо вре ме и пози тив на 
атмос фе ра допри не ли су 
томе да мату ран те испра
те мно го број ни роди те љи,  
Митров ча ни који су зајед но 
са њима поде ли ли радост 
и испра ти ли нај леп ше пле
сне кора ке. 

– Три неде ље је тре ба ло 
да се при пре ме за мату
р ски плес, и овом при ли
ком желим да се захва лим 
првен стве но свим мату ран
ти ма и про фе со ри ма који 
су успе ли за крат ко вре ме 
да се орга ни зу ју. Ово је 
11. годи на како шаље мо 
нај леп шу сли ку Срем ске 
Митро ви це у свет. Данас је 

пле са ла наша мла дост и 
лепо та, понос овог гра да, 
каже Биља на Матић, коор
ди на тор ка Кан це ла ри је за 
мла де.

Под се ти мо, про шло го
ди шњи „Матур ски плес“ 
одло жен је за јун због 
епи де ми о ло шке ситу а ци
је, када је на Жит ном тргу 
уче ство вао нешто мањи 
број мату ра на та него што 
је уоби ча је но. Ове годи не 
је, захва љу ју ћи повољ ној 
епи де ми ло шкој ситу а ци ји, 
мату ра на та било више. 

– Ово је вео ма лепа 
мани фе ста ци ја, за коју смо 
се при пре ма ли. Ма ту рски 
плес ће ми остати у сећа њу 
као јед на од лепих успо ме
на из сред ње шко ле, као и 
дру га ри с који ма ћу сигур но 
оста ти у кон так ту. Пла ни
рам да упи шем фал ку тет 
и да стек нем нова познан
ства, каже мату рант ки ња 
Мили ца Жив ко вић.  К. В.

Биља на Матић Мили ца жив ко вић
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НОВИ ПРОЈЕКТИ У ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“

Диги тал на спрем ност
за уче ње на даљи ну
У ССШ „Бран ко Ради че

вић“ у Руми 18. маја 
је почео нови про је

кат из про гра ма Ера змус+ 
који финан си ра ЕУ. То је 
про је кат „Диги тал на спрем
ност за европ ско уче ње на 
даљи ну“ који ће тра ја ти две 
годи не. Реч је о стра те шком 
парт нер ству, а коор ди на тор 
про јек та је шко ла из Грч ке. 
Земље које су укљу че не 
као парт не ри су Пор ту гал, 
Ирска, Исланд, Срби ја и 
Бел ги ја. 

Све парт нер ске шко ле 
при па да ју сред њем обра зо
ва њу, од којих већи на при
па да струч ном. Настав ни ци 
који су укљу че ни у реа ли за
ци ју про јек та има ју иску ства 
у упо тре би инфор ма ци о них 
и кому ни ка ци о них тех но ло
ги ја и уче ња на даљи ну.

– То су еТwin ning настав
ни ци и раде у без бед ном 
окру же њу са уче ни ци ма 
и коле га ма. Овим про јек
том пре ва зи ла зи мо поте
шко ће у онлајн наста ви на 
нај са вре ме ни ји начин, она
ко како се то ради у овим 
европ ским земља ма. Глав
ни циљ про јек та је ажу ри
ра ње диги тал них ком пе тен
ци ја настав ни ка и уче ни ка 
парт нер ских шко ла уво ђе
њем нових web 2.0 ала та, 
новог софт ве ра и мето да 
који се могу кори сти ти како 
би уче ње на даљи ну било 

ква ли тет но и кори сно за 
обра зов ни посту пак – каже 
Дани е ла Васић, члан про
јект ног тима Ера змус+ про
гра ма.

Уче шће у про јек ту је при
ли ка за настав ни ке да упот
пу не сво је зна ње у вези са 
онлајн ала ти ма и уче њем, 
уоче кул тур не раз ли ке и 
подиг ну ниво позна ва ња 
ста них јези ка, наро чи то 
енгле ског. Са дру ге стра не, 
уче ни ци ма се даје могућ
ност уче шћа у про јек ту 
онлајн кроз који ће, тако ђе, 
уса вр ши ти сво је фор мал не 
и нефор мал не ква ли те те.

Поче так рада на реа ли
за ци ји овог про јек та озва

ни чио је Мир ко Зрнић, 
дирек тор ССШ „Бран ко 
Ради че вић“, на Настав нич
ком већу шко ле, уз подр шку 
Ива не Стан ко вић и Дани
е ле Васић које у овој шко
ли воде про грам Ера змус+. 
Дани е ла Васић исти че да 
се нада ју да ће Мини стар
ство про све те допу сти ти 
прак су у ино стран ству.

Тако ђе, ССШ „Бран ко 
Ради че вић“ је сте кла сед
мо го ди шњу акре ди та ци
ју за Ера змус+ про грам и 
моде ле европ ског уче ња. 
Тако је поста ла јед на од пет 
струч них шко ла у Срби ји 
са том акре ди та ци јом, што 
зна чи да ће ЕУ и Тем пус 

фон да ци ја, у сарад њи са 
Мини стар ством про све те, 
обез бе ђи ва ти сред ства за 
реа ли за ци ју про је ка та по 
кон кур си ма.

Упра во је и затво рен кон
курс ни рок и у ССШ „Бран
ко Ради че вић“ оче ку ју да 
ће им до јуна бити одо брен 
нови про је кат. 

– Тај повла шће ни поло жај 
у одно су на дру ге смо сте
кли прет ход ним зала га њем, 
број ним одлич но реа ли зо
ва ним про јек ти ма од 2017. 
годи не, па до овог доби ја
ња акре ди та ци је, што нам 
олак ша ва даљи рад – каже 
Дани е ла Васић.

С. Џаку ла

Зва ни чан поче так про јек та

Пре ко гра нич ни про је кат о здра вој хра ни
У ССШ „Бран ко Ради че вић“ у Руми 

уско ро почи ње реа ли за ци ја још 
јед ног про јек та, а реч је о про јек

ту који ова шко ла спро во ди у сарад њи 
са Сред њо школ ским цен тром „Петар 
Kочић“ из Звор ни ка и Удру же њем 
„Limi tless“ из Бео гра да.

Про је кат носи назив „Здра ви и без
бед ни гастро ном ски про из во ди као 
потен ци јал за запо шља ва ње“ који се 
финан си ра сред стви ма ИНТЕ РЕГ ИПА 
про гра ма пре ко гра нич не сарад ње 
Срби ја – Босна и Хер це го ви на. Укуп
на вред ност про јек та изно си 252.466 
евра. 

Овај про је кат је усме рен на раз вој 
про фе си о нал них ком пе тен ци ја мла
дих који ће током 18 месе ци има ти 
при ли ке да стек ну нова гастро ном ска 

зна ња и вешти не у циљу пове ћа ња 
кон ку рент но сти на тржи шту рада. Кре
и ра ње новог про гра ма здра ве исхра не 
без алер ге на, кроз школ ско пред у зет
ни штво, тре ба да омо гу ћи бољу пер
спек ти ву за запо шља ва ње и про фе си
о нал но укљу чи ва ње мла дих. Упра во 
је здра ва исхра на пре по зна та као 
зајед нич ки раз вој ни иза зов у попу ла
ци ји мла дих, у оба погра нич на под руч
ја, чиме је јасно дефи ни сан при мар ни 
дру штве ни про блем којим ће се бави ти 
про је кат. 

У про је кат ће бити непо сред но укљу
че но пре ко 500 уче сни ка, пре све га 
кува ра, при пад ни ка осе тљи вих гру па, 
про фе со ра, мла дих, уго сти те ља и пре
храм бе них про из во ђа ча кроз раз ли чи
те про гра ме обу ка, ради о ни ца, саве

то ва ли шта, пре ко гра нич них посе та, 
јав них три би на...

– Изу зет но је важно и то што је про
јек том пла ни ра но ком плет но опре ма
ње школ ских кухи ња у Руми и Звор ни
ку. За потре бе про јек та биће извр ше на 
и ана ли за окру же ња у циљу тржи шног 
пози ци о ни ра ња нових про из во да, 
при пре мљен еду ка тив ни мате ри јал, 
успо ста вљен веб пор тал као акти ван 
интер нет сер вис који ће омо гу ћи ти 
бољу еко ном ску сарад њу у погра нич
ном под руч ју – исти че Ива на Стан ко
вић, коор ди на тор про јек та у „Бран ко
вој“ шко ли.

Сви пред ви ђе ни спо ра зу ми и уго во
ри су пот пи са ни и у наред них месец 
дана се оче ку је поче так про јект них 
актив но сти. С. Џаку ла
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Град ска ОШ „Душан Јер
ко вић“ је једи на шко ла из 
рум ске општи не која је доби
ла сред ства на кон кур су 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за обра зо ва ње, про пи се, 
упра ву и наци о нал не мањи
не ‒ наци о нал не зајед ни це. 

Овим кон кур сом је опре
де ље но укуп но 91 мили он 
дина ра за рекон струк ци ју, 
адап та ци ју, сана ци ју, инве
сти ци о но и теку ће одр жа
ва ње обје ка та обра зов
новас пит них уста но ва на 
тери то ри ји АП Вој во ди не. 
„Душа но ва“ шко ла је доби
ла сред ства за адап та ци ју и 
сани ра ње купа ти ла.

– Ово ради мо због уво ђе
ња међу сме не, па физич
ки одва ја мо оде ље ња и 
посто је ћу про сто ри ју ћемо 
адап ти ра ти у купа ти ло. Оче
ку је мо да ће радо ви бити 
завр ше ни до почет ка нове 
школ ске годи не, када запо

чи ње и наша нова услу га, 
међу смен ски рад – каже за 
наше нови не дирек тор ка 
Ната ша Ста нић.

ОШ „Душан Јер ко вић“ је 
за ове радо ве доби ла око 
900.000 дина ра.

С. Џаку ла

ОШ „ДУШАН ЈЕР КО ВИЋ“

Доби је на сред ства
за ново купа ти ло

„ВОР КИ ТИМ“

У сусрет
фести ва лу

Међу на род ни фести вал 
јед но ми нут ног и крат ког 
фил ма „Мистер Вор ки“, 
осми по реду, биће одр
жан од 9. до 13. јуна у 
Кул тур ном цен тру и Зави
чај ном музе ју Рума. Пре
ма избо ру селек то ра 
Фести ва ла, филм ског 
режи се ра Мар ка Кости ћа, 
у так ми чар ском про гра му 
јед но ми нут них фил мо ва, 
биће при ка за но 120 фил
мо ва из 40 зема ља.

О томе која су нај бо ља 
оства ре ња од при ка за них 
одлу чи ва ће тро чла ни 
жири у саста ву Маша 
Нешко вић, филм ска 
реди тељ ка из Бео гра да, 
Жар ко Ива нов, реди тељ 
и про ду цент из Ско пља, и 
Роналд Пан ца, теа тро лог 
из Моста ра.

У так ми чар ском про гра
му крат ко ме тра жних фил
мо ва под нази вом „9413“ 
биће при ка зан 21 филм. 
Поред ових, орга ни за тор 
„Вор ки тим“ при ка за ће и 
крат ке екс пе ри мен тал не 
и ани ми ра не фил мо ве 
који су има ли успе шан 
фести вал ски живот у про
те кле две годи не. О томе 
који је крат ки филм нај бо
љи, одлу чи ва ће Иван 
Вели са вље вић, дра ма
тург и филм ски кри ти чар 
из Бео гра да. У обе кате
го ри је, јед но ми нут ног и 
крат ког фил ма, биће при
ка за но и осам дома ћих 
фил мо ва.

Глав на тема осмог по 
реду Међу на род ног 
фести ва ла јед но ми нут ног 
и крат ког фил ма је „Cine
ma in Tune“ што је и тема 
свих фил мо ва који ће 
бити при ка за ни у так ми
чар ском, али и пра те ћим 
про гра ми ма. Ову тему ће 
пра ти ти и изло жба „Вор
ка пић – филм и музи ка“.

Осни вач и орга ни за тор 
Фести ва ла је Неза ви сни 
филм ски цен тар „Вор ки 
тим“ из Руме, који наста
вља сво ју миси ју про па
ган де живо та и дела 
вели ка на филм ске умет
но сти Сла во љу ба Слав ка 
Вор ка пи ћа који је рођен у 
Добрин ци ма.

Улаз на сва деша ва ња 
је бес пла тан. С. Џ.

Ната ша Ста нић пот пи су је уго вор

СРП СКО ПЕВАЧ КО ДРУ ШТВО У РУМИ

Злат на меда ља на Мај ским 
музич ким све ча но сти ма
Срп ско певач ко дру

штво у Руми осво ји ло 
је злат ну меда љу на 

20. по реду Мај ским музич
ким све ча но сти ма у Бије љи
ни, које су одр жа не онлајн, 
од 12. до 16. маја. Срп ско 
певач ко дру штво је насту пи
ло у кате го ри ји камер них 
мешо ви тих хоро ва, а пред

ста ви ло се са три ком по зи
ци је: „Adi e mus“ Кар ла Џен
кин са, потом срп ском духов
ном ком по зи ци јом „Ми смо 
деца неба“ и тра ди ци о нал
ном бугар ском песмом 
„Мари моме“. 

– С обзи ром на то да је 
так ми че ње било у онлајн 
фор ма ту, кон ку рен ци ја је 

била знат но јача, јер је тако 
било олак ша но уче шће 
ансам ба ла из целог све та. 
За нас ова злат на меда ља 
пред ста вља вели ки успех, с 
обзи ром на то да смо се 
бори ли у јакој кон ку рен ци ји 
и пока за ли смо се у нај бо
љем све тлу. Тако смо на 
добар начин пред ста ви ли 
наш хор, али и место из 
којег дола зи мо – каже Зор ка 
Ухрик, дири гент ки ња и умет
нич ки руко во ди лац Срп ског 
певач ког дру штва. 

Она је дода ла и да се 
нада да ће уско ро поче ти и 
орга ни зо ва ње кла сич них 
так ми че ња, јер им сви ма 
недо ста је сце на и кон такт 
са публи ком.

На ово го ди шњим Мај ским 
музич ким све ча но сти ма так
ми чи ли су се хоро ви из 
Пољ ске, Укра ји не, Бугар ске, 
Сло ве ни је, Маке до ни је, 
Хрват ске, Црне Горе, БиХ и 
Срби је. С. Џаку ла

Срп ско певач ко дру штво у Руми
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“

Дани сло вен ске
писме но сти и кул ту ре
Као и про шло го ди шња, и ово го ди

шња мани фе ста ци ја Дани сло вен
ске писме но сти и кул ту ре, коју орга

ни зу је Град ска библи о те ка „Ата на си је 
Стој ко вић“ отво ре на је, због епи де ми о
ло шке ситу а ци је, у онлајн фор ма ту, 21. 
маја, а тра ја ће до 28. маја.

Све садр жа је ове, 11. по реду мани
фе ста ци је, заин те ре со ва ни могу погле
да ти на Јутјуб кана лу Град ске библи о те
ке. Мани фе ста ци ја „Дани сло вен ске 
писме но сти и кул ту ре“ зна ча јан је кул
тур ноумет нич ки дога ђај не само за 
Руму, већ и Срем, Срби ју, као и све сло
вен ске земље. 

– На реа ли зо ва њу ове мани фе ста ци је 
у прет ход них десет годи на посеб ну 
подр шку, поред уста но ва кул ту ре у Руми 
и локал не само у пра ве, пру жи ли су и 
дипло мат ски пред став ни ци сло вен ских 
зема ља у Срби ји, науч ни и кул тур ни 
ства ра о ци, све штен ство – каже дирек
тор Град ске библи о те ке Дамир Васи ље
вић Тоскић.

У мину лој деце ни ји ова мани фе ста ци
ја се може похва ли ти бога тим про гра мом 
и важним уче сни ци ма – амба са до ри ма 
сло вен ских зема ља у Срби ји, секре та ри
ма и ата ше и ма за кул ту ру, ака де ми ци ма 
као што су Мати ја Бећ ко вић и Вла де та 
Јеро тић, књи жев ним кри ти ча ри ма попут 
Миле те Аћи мо ви ћа Ивко ва и Дра го сла ва 
Бока на, уни вер зи тет ским про фе со ри ма 
као што је Мило Лом пар, али и дру гим 
кул тур ним и јав ним рад ни ци ма из земље 
и ино стран ства. 

У тих десет годи на мани фе ста ци ја је 
има ла сво ју број ну и вер ну публи ку, а 
орга ни за тор про це њу је да је њихо ве 
про гра ме пра ти ло пре ко 12.000 посе ти
ла ца. 

– Град ска библи о те ка „Ата на си је Стој
ко вић“, као глав ни орга ни за тор и ини ци
ја тор одр жа ва ња ове мани фе ста ци је, 
тру ди се да из годи не у годи ну про гра ми 

буду бога ти ји и разно вр сни ји, а публи ка 
задо вољ ни ја. Зна чај ну уло гу, као и рани
јих годи на, у реа ли зо ва њу мани фе ста
ци је има и локал на само у пра ва – исти че 
дирек тор Дамир Васи ље вић Тоскић.

На отва ра њу ово го ди шње мани фе ста
ци је поздрав ну реч је упу тио Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО Рума. Он је 
ука зао да самом чиње ни цом да се одр
жа ва по 11. пут, ова мани фе ста ци ја се 
свр ста ла у ред оних по који ма је рум ска 
општи на пре по зна тљи ва. 

– Рума је фести вал ски град, град зна
чај них кул тур них мани фе ста ци ја и у том 
низу „Дани сло вен ске писме но сти и кул
ту ре“ пред ста вља ју јед ну од неза о би ла
зних кул тур них пону да. Они су зами
шље ни као мани фе ста ци ја која се бави 
башти ње њем, али и пра ће њем савре ме
них кул тур них токо ва наро да који при па
да ју сло вен ском кор пу су. Она је дожи ве
ла и сво ју међу на род ну пре по зна тљи

вост, јер су број ни чла но ви дипло мат
ског кора сло вен ских зема ља уче ство
ва ли на овој мани фе ста ци ји, као и зна
чај ни кул тур ни ства ра о ци – иста као је 
Сте ван Кова че вић и изра зио наду да ће 
сле де ћи бити одр жа ни без пан де ми је и 
са знат но већим бро јем и уче сни ка и 
посе ти ла ца.

Тра ди ци о нал ну бесе ду одр жао је Сре
тен Лаза ре вић, архи је реј ски про то на ме
сник рум ски. У умет нич ком про гра му су 
уче ство ва ли АНИП „Бран ко Ради че вић“, 
ГТО „Бран ко Ради че вић“ и „Ars Futu ra“ 
– уче ни ци Музич ког кут ка. Пре ма про
гра му, 22. и 23. маја били су при ка за ни 
фил мо ви „Црне очи“ и „Послед њи дуел“. 
Фил мо ви су при ка за ни онлајн, док су 
пре да ва ња реа ли зо ва на у чита о ни ци 
Град ске библи о те ке, са огра ни че ним 
бро јем посе ти ла ца и уз све про пи са не 
епи де ми о ло шке мере.

Тако је позна ти књи жев ник Муха рем 
Баздуљ 24. маја гово рио на тему „Вук 
данас“. Сле де ћег дана Гој ко Божо вић из 
Изда вач ке куће „Архи пе лаг“ имао је пре
да ва ње „100 сло вен ских рома на: сли ка 
дру штва у нови јим сло вен ским рома ни
ма“, а 26. маја у 19 часо ва Све ти слав 
Божић ће гово ри ти о ути ца ју Визан ти је и 
Све те Горе на живот Јужних Сло ве на.  
Наред ног дана је пла ни ра но пре да ва ње 
Јасми не Грко вић Меј џор на тему „Рађа
ње сло вен ске писме но сти“. Послед њег 
дана мани фе ста ци је о зна ча ју зако но
пра ви ла Све тог Саве за сло вен ске наро
де ће гово ри ти Стан ка Стје па но вић.

Покро ви те љи ово го ди шњих Дана сло
вен ске писме но сти и кул ту ре су Општи
на Рума, Мини стар ство кул ту ре и 
инфор ми са ња и Покра јин ски секре та ри
јат за кул ту ру, инфор ми са ње и одно се с 
вер ским зајед ни ца ма АП Вој во ди на.

С. Џакула
Бесе да Сре те на Лаза ре ви ћа

Сте ван Кова че вић Дамир Васи ље вић Тоскић

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“
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ПОТ ПИ САН УГО ВОР О ДОДЕ ЛИ СРЕД СТА ВА БУЏЕТ СКОГ ФОН ДА ЗА УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ 
ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ

Уна пре ђе ње енер гет ске
ефи ка сно сти
Пот пред сед ни ца Вла де Репу бли ке Срби је и мини

стар ка рудар ства и енер ге ти ке проф. др Зора на 
Михај ло вић је 19. маја, у згра ди Вла де Репу бли

ке Срби је, све ча но уру чи ла уго во ре о финан си ра њу 
уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка сно сти у објек ти ма од 
јав ног зна ча ја за једи ни це локал не само у пра ве и град
ске општи не.

Пред сед ник Општи не Шид Зоран Семе но вић, са 
заме ни ком Ђор ђем Томи ћем, пот пи сао је уго вор за 
про је кат Општи не Шид, који пред ви ђа уград њу солар
них колек то ра за цен трал ну при пре му топле потро шне 
воде у ПУ „Јели ца Ста ни ву ко вић – Шиља“ за обје кат 
„Чаро ли ја“ на Исто ку.

Укуп на вред ност про јек та је 4.193.000 дина ра, док 
су сред ства Мини стар ства рудар ства и енер ге ти ке из 
буџет ског фон да за уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка
сност 2.935.100 дина ра.

Про је кат се реа ли зу је захва љу ју ћи пред сед ни ку 
Репу бли ке Срби је Алек сан дру Вучи ћу, Вла ди Репу бли
ке Срби је, Каби не ту пот пред сед ни це Вла де и мини
стар ке рудар ства и енер ге ти ке Зора не Михај ло вић.

Реа ли за ци јом про јек та успо ста ви ће се чети ри исто
вет на систе ма са иден тич ном хидра у ли ком и ком по
нен та ма, а све у циљу уште де енер гет ске ефи ка сно сти 
у јав ним уста но ва ма. Д. П.

Ђор ђе Томић, Зора на Михај ло вић и Зоран Семе но вић

ПОЗО РИ ШТЕ „ДОБРИ ЦА МИЛУ ТИ НО ВИЋ“

Пред ста ва за меди цин ске рад ни ке
У Позо ри шту „Добри ца 

Милу ти но вић“ 21. 
маја оди гра на је пред

ста ва у режи ји Љиља не 
Ива но вић „Љуба ви Џор џа 
Вашинг то на“. У пред ста ви 
су игра ле Јеле на Јан ко вић 
и Душан ка Аној чић, а извед
ба пред ста вља мали знак 
пажње и пошто ва ња за 
митро вач ке меди цин ске 
рад ни ке, који су и били 
публи ка.

–  Нисмо могли уго сти ти 
све меди цин ске рад ни ке, 
при су тан је само један део. 
Извед бом смо желе ли да 
иска же мо захвал ност на 
пажњи и струч ном раду, 
које су меди ци на ри пру жи
ли ковидпаци јен ти ма. Ово 
је мали гест и надам се да 
ће још бити ова квих про гра
ма. Ина че, пред ста ва 
„Љуба ви Џор џа Вашинг то
на“ је на нашем репер то ра
ру већ пет годи на и јед на је 
од нај гле да ни јих пред ста ва 
Позо ри шта „Добри ца Милу
ти но вић“, рекао је орга ни за
тор Срђан Ала тић.

Публи ка је ужи ва ла у 
пред ста ви која осли ка ва 
одно се две жене и њихо ву 
жељу за доми на ци јом. У 
напе том сусре ту жене и 
љубав ни це покој ног аме
рич ког пред сед ни ка, исти на 
изла зи на виде ло и мења 
њихов поглед на про шлост.

З. Попо вић

Срђан Ала тић

„Љуба ви Џор џа Вашинг то на“ оди гра на за меди ци ни ре
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ПОСЕ ТА ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈЕ ПРЕД СТАВ НИ ШТВА РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ОПШТИ НИ ШИД

Поче так нове сарад ње
Деле га ци ја Пред став

ни штва Репу бли ке 
Срп ске у Срби ји, посе

ти ла је 21. маја, општи
ну Шид. Прво одре ди ште 
било је село Вишњи ће во, 
а госте је доче као пред сед
ник Скуп шти не општи не 
Шид Тихо мир Ста мен ко вић 
и Гор да на Шко рић, пред
сед ни ца Удру же ња жена 
„Филип Вишњић“. Током 
посе те селу које носи име 
по вели ком срп ском гусла
ру, чла но ви деле га ци је су 
посе ти ли спо ме ник подиг
нут њему у част, а потом и 
етнопостав ку која је посве
ће на зна ме ни том Вишњи ћу 
и која поред број них екс
по на та има и библи о те ку 
којој су чла но ви деле га ци је 
покло ни ли око 200 књи га. 

– Пред став ни штво је у 
окви ру акци је дони ра ња 
књи га овде у Срби ји, а коју 
успе шно води већ десет 
годи на, покло ни ло више 
од 10.000 књи га библи
о те ка ма широм Срби је. 
Посе ту општи ни Шид почи
ње мо овде у Вишњи ће ву 
које сим бо ли зу је да смо 
ми један етнич ки про стор, 
да смо један народ. Филип 
Вишњић се родио у Репу
бли ци Срп ској, а свој живот 
је завр шио овде у Сре му. 
Ово је при ли ка да се сети
мо њего вог допри но са у 
кул ту ри и тра ди ци ји нашег 
наро да –рекао је Мла ђен 
Цицо вић, шеф Пред став
ни штва Репу бли ке Срп ске 
у Срби ји.

Пред сед ник Скуп шти
не општи не Шид Тихо мир 
Ста мен ко вић је захва лио 
на дона ци ји књи га исти чу
ћи да је то изу зет но важно 
и кори сно за гра ђа не шид
ске општи не. Сарад ња 
која сим бо лич но почи ње у 
Вишњи ће ву, пре ма њего
вим речи ма, биће про ши ре
на и на дру ге обла сти. 

Пред сед ни ца Удру же
ња жена „Филип Вишњић“, 
Гор да на Шко рић је рекла 
да дона ци ја књи га коју су 
доби ли пуно зна чи за село.

– Вишњи ће во је село у 
коме има пуно деце, где 
ста нов ни штво оста је у 
селу. Досе ља ва ју се људи 
из Босне, целе Срби је, ми 
нема мо пра зних кућа. У 
овој библи о те ци има око 

3000 насло ва и чита се – 
рекла је Шко рић.

По завр шет ку посе те 
Вишњи ће ву, деле га ци ја 
се упу ти ла у Шид, где су 
их у Народ ној библи о те ци 
„Симе он Пишче вић“ доче
ка ли пред сед ник Општи не 
Шид Зоран Семе но вић са 
сарад ни ци ма и запо сле
ни у овој уста но ви кул ту ре. 
Пред став ни ци Репу бли ке 
Срп ске су и овог пута покло
ни ли око 300 нових насло
ва.

– Циљ наше посе те је 

да јача мо сарад њу изме ђу 
Репу бли ке Срп ске и Срби је 
и посеб но ми је задо вољ
ство да данас са пред сед
ни ком Општи не Шид раз
го ва ра мо о могућ но сти ма 
наше међу соб не сарад ње. 
Жели мо да наше општи не, 
гра до ве, што ква ли тет ни је 
пове же мо, јер без сарад ње 
нас са обе стра не Дри не 
будућ ност не би била изве
сна на начин на који то оче
ку је мо – рекао је Мла ђен 
Цицо вић.

Пред сед ник Општи не 

Шид Зоран Семе но вић је 
изја вио да му је вели ко 
задо вољ ство што у име гра
ђа на општи не Шид може да 
буде дома ћин и да уго сти 
деле га ци ју Пред став ни штва 
Репу бли ке Срп ске у Срби ји.

– Ово је вели ки корак ка 
спа ја њу и бра ти мље њу са 
људи ма који су пре ко Дри
не, а у нашем слу ча ју пре ко 
Саве. Поред изград ње пута 
Рача – Кузмин – Бије љи на 
и оног дела што про ла зи 
тери то ри јом наше општи не, 
као што је Вишњи ће во, где 
сте данас дони ра ли одре
ђе ни број књи га, важно је 
да се и кул тур но спо ји мо и 
да сарад ња изме ђу Срби је 
и Репу бли ке Срп ске дође 
на један сте пе ник више. 
Шид ска општи на може мно
го тога да пону ди. Мислим 
да ћемо у наред ном пери
о ду учвр сти ти наше везе и 
да ће људи и са јед не и са 
дру ге стра не поче ти зајед
но да сара ђу ју – изја вио је 
Зоран Семе но вић.

Потом је усле дио саста
нак у каби не ту пред сед ни ка 
Општи не Шид где је раз
го ва ра но о нај ак ту ел ни јим 
тема ма. За крај посе те за 
госте је орга ни зо ван оби ла
зак Музе ја наив не умет но
сти „Или ја нум“ и Гале ри је 
сли ка „Сава Шума но вић“.

Д. П.

Мла ђен Цицо вић, Ради вој Вете ха,
Тихо мир Ста мен ко вић и Гор да на Шко рић

Зоран Семе но вић са деле га ци јом Пред став ни штва Репу бли ке Срп ске
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У ОПШТИ НИ ШИД ВАК ЦИ НИ СА НО 10.000 ОСО БА

Шиђа ни одго вор ни 
пре ма свом здра вљу
Кат ка Балаж је десет хи ља ди та осо ба вак ци ни са на про тив 

коро на ви ру са у општи ни Шид. Пред сед ник Зоран Семе
но вић посе тио је у поне де љак, 17. маја, Дом здра вља у 

Шиду и том при ли ком је уру чио госпо ђи Балаж сим бо ли
чан поклон – таблет рачу нар.

Д. П.
Зоран Семе но вић уру чу је таблет Кат ки Балаж

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Пла н раз во ја општи не Шид 
за пери од од 2022. до 2028.

Одбор ни ци Скуп шти не општи не 
Шид су на сед ни ци која је одр
жа на 18. маја, усво ји ли Одлу ку 

о при сту па њу изра ди Пла на раз во ја 
општи не Шид за пери од од 2022. до 
2028. Изве сти лац по овој тач ки днев
ног реда била је Бра ни мир ка Риђо
шић, помоћ ник пред сед ни ка Општи не 
Шид.

– План је важан због тога што ћемо 
на тај начин уста но ви ти које су наше 
пред но сти и тру ди ти се да те пред но
сти иско ри сти мо на нај бо љи могу ћи 
начин. Фор му ли са ће мо визи ју раз во ја 
општи не, одно сно, како ми то види мо 
општи ну у наред ном сед мо го ди шњем 
пери о ду. Кроз овај план раз во ја уста
но ви ће се сви они циље ви које жели мо 
да постиг не мо, као и мере које ћемо 
пред у зе ти како би дошло до реа ли за
ци је тих циље ва. Цео про цес ће бити 
јаван и тран спа рен тан, а то зна чи да 
ће на сај ту Општи не бити поста вљен 
банер на коме ће бити поста вље не 

све актив но сти и вести у вези са изра
дом Пла на раз во ја општи не Шид за 
пери од од 2022. до 2028. – рекла је 
Бра ни мир ка Риђо шић.

Доне та је и Одлу ка о дава њу у закуп 
пољо при вред ног земљи шта у јав ној 
сво ји ни Општи не Шид. 

– Општи на Шид и месне зајед ни це 
има ју сво ју сво ји ну на пољо при вред
ном земљи шту ван гра ђе вин ског рејо
на. Пра ти ће мо све одлу ке Мини стар
ства пољо при вре де које се одно се 
пре ма држав ној сво ји ни, те ћемо се 
и ми тако одно си ти пре ма општин
ској земљи. Основ ни раз лог доно ше
ња ове одлу ке је изу зет но вели ки број 
узур па ци ја, као и то што су вели ке 
повр ши не земљи шта у запу ште ном 
ста њу и неће мо дозво ли ти да неки 
локал ни тај ку ни при сва ја ју земљи ште 
које је у сво ји ни Општи не Шид. Про
ве ри ће мо све пар це ле и ста ви ти их у 
легал не токо ве – обја снио је пред сед
ник Општи не Шид Зоран Семе но вић.

Дирек то ри јав них пред у зе ћа су на 
сед ни ци под не ли изве шта је о сте
пе ну ускла ђе но сти пла ни ра них и 
реа ли зо ва них актив но сти посло ва
ња за први квар тал у овој годи ни. 
На изве шта је је реа го ва ла Деја на 
Крсма но вић, општин ски одбор ник и 
покра јин ски посла ник, која је упу ти ла 
зах тев дирек то ри ма јав них пред у зе ћа 
„Водо вод“ и „Стан дард“, да у писа ној 
фор ми доста ве спи сак сво јих дужни
ка за пру же не услу ге. На сед ни ци су 
доне те и одлу ке о осни ва њу сло бод
не зоне Шид и при вред ног дру штва 
које ће упра вља ти том зоном. Пре ма 
речи ма пред сед ни ка Општи не Шид 
Зора на Семе но ви ћа у Репу бли ци 
Срби ји посто ји пет на ест сло бод них 
зона. Осни ва њем сло бод не зоне Шид 
избри са ће се тржи шна гра ни ца и омо
гу ћи ти дола зак и посло ва ње ком па ни
ја из земље и ино стран ства по истим 
тржи шним пра ви ли ма.

Д. П.

Медијски пројекат „Шид општина будућности“

Бра ни мир ка Риђо шић Зоран Семе но вић Деја на Крсма но вић
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Подиг нут и осве штан крст
у Ста ром Слан ка ме ну

Епи скоп срем ски госпо дин Васи ли је 
осве штао је у четвр так, 20. маја, 
веле леп ни крст у Ста ром Слан ка

ме ну који је постао сим бол овог села. 
Осве шта ва ње је извр ше но уз саслу же
ње број ног све штен ства, а том чину 
при су ство вао је вели ки број мешта на, 
дирек то ра јав них пред у зе ћа и уста но ва, 
као и пред сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак. Како је иста као, ини ци ја ти ва 
за поста вља ње крста поте кла је од 
мешта на Ста рог Слан ка ме на који су и 
уче ство ва ли у при прем ним радо ви ма и 
изград њи пла тоа. Уз подр шку Општи не 
Инђи ја, Месне зајед ни це Ста ри Слан ка
мен и неко ли ко при вред ни ка цео ком
плекс је завр шен у крат ком року.

– Захва љу јем сви ма који су уче ство
ва ли у овом све том делу. Крст кра си 
Ста ри Слан ка мен као и целу општи ну 
Инђи ја и као што је епи скоп Васи ли је 
рекао, крст је духов но улеп шао овај део 
наше општи не. Сигу ран сам да ће овај 
крст доне ти добро сви ма који про ла зе 
поред њега, али и они ма који пло ве 
Дуна вом – иста као је Гак.

Рас пе ће Хри сто во је уре за но на пред
њој стра ни крста који је висок око шест 
мета ра, на поле ђи ни су уре за не речи 
„Овим побе ђуј“ и у дну крста се нала зи 
ико на Све тог Нико ле. На ско ро поста
вље ним бан де ра ма за јав ну расве ту 
поста вље ни су рефлек то ри који су упе
ре ни ка крсту и оба сја ва ју га у ноћ ним 

сати ма ства ра ју ћи диван при зор.
Како су иста кли пред став ни ци Месне 

зајед ни це, који су и ини ци ја то ри, пла ни
ра се даље уре ђе ње про сто ра око 
крста.

– Захва лан сам мешта ни ма и при
вред ни ци ма који су сво јим дона ци ја ма 
допри не ли да подиг не мо на брду изнад 
Ста рог Слан ка ме на крст који је сим бол 
наше вере. Ску пи ли смо и више сред
ста ва него што је било потреб но за 
поди за ње крста, тако да ћемо у наред
ном пери о ду и њих иско ри сти ти за неке 
радо ве у селу – иста као је Нико ла 
Мацу ра, пред сед ник Месне зајед ни це 
Ста ри Слан ка мен.

М. Ђ.

Подиг нут крст у Ста ром Слан ка ме ну
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НОВИ СЛАН КА МЕ Н

Рекон стру и са на
Ули ца Вука Кара џи ћа
Пре неко ли ко дана завр

ше ни су радо ви на 
рекон струк ци ји Ули це 

Вука Караџићa у Новом 
Слан ка ме ну. Поме ну та сао
бра ћај ни ца рекон стру и са на 
је општин ским сред стви ма и 
утро ше но је укуп но 10,2 
мили о на дина ра. Ули ца 
дужи не око 600 мета ра је 
про ши ре на на 4,2 метра и 
„оја ча на“ додат ним там по
ном због вели ке фре квен ци је 
терет них вози ла, чиме ће се 
обез бе ди ти дуго трај ни век 
сао бра ћај ни це. Како је иста
као дирек тор Јав ног пред у
зе ћа „Инђи ја пут“ Мар ко 
Гашић уре ђен је и пар кинг 
про стор испред Основ не 
шко ле „Др Ђор ђе Нато ше
вић“ са 20 пар кинг места.

– Ули ца Вука Кара џи ћа 
била је јед на од нај ло ши јих 
на тери то ри ји наше општи не, 
пре све га, због сва ко днев ног 
про ла ска тешког терет ног 

сао бра ћа ја – каже Гашић и 
дода је да је поме ну та сао
бра ћај ни ца била при о ри тет 
ЈП „Инђи ја пут“ за ову годи ну.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак на лицу 
места се уве рио у ква ли тет 

изве де них радо ва након 
рекон струк ци је Ули це Вука 
Кара џи ћа исти чу ћи да је 
задо во љан ура ђе ним.

– Локал на само у пра ва у 
послед ње чети ри годи не уло
жи ла је огром на сред ства за 

уна пре ђе ње пут не инфра
струк ту ре. Ми смо обе ћа ли 
да ће у сва ком селу бити 
ура ђе ни бар по један про је
кат и то обе ћа ње испу ња ва
мо –рекао је Гак.

М. Ђ.

Рекон стру и са на Ули ца Вука Кара џи ћа у Новом Слан ка ме ну

„Toyo tires“ 
запо шља ва 
рад ни ке

Јапан ска ком па ни ја „Toyo tires“ 
која је запо че ла изград њу свог 
про из вод ног пого на у Инђи ји, 
анга жо ва ла је аген ци ју „Man po
wer“ за при ба вља ње био гра фи ја 
заин те ре со ва них за рад у овој 
ком па ни ји. На лин ку https://man
po wer gro up.rs/toyoti res заин те ре
со ва ни могу попу ни ти подат ке и 
тако кон ку ри са ти за посао. Тако
ђе, за те потре бе отво ре на је и 
кан це ла ри ја која се нала зи на 
првом спра ту тржног цен тра „TQ 
Vegas“ где кан ди да ти могу лич но 
доћи и оста ви ти био гра фи ју. 
Рад но вре ме кан це ла ри је је сва
ког рад ног дана од 9 до 17 часо
ва. Под се ти мо, јапан ски инве сти
тор са изград њом пого на у инђиј
ској севе ро и сточ ној рад ној зони 
почео је 15. децем бра про шле 
годи не и када буду завр ше ни 
радо ви у том срем ском гра ду 
про из во ди ће се ауто мо бил ске 
гуме, а наја вље не су и нове 
инве сти ци је.

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“

Пет нових ауто бу са
за јав ни пре воз
У Сао бра ћај но пред у зе ће „Ласта“ 

про шле неде ље сти гло је пет нових 
ауто бу са за потре бе јав ног пре во за 

у Инђи ји. Како је иста као пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак, набав ком нових 
вози ла град ски пре воз је мно го ква ли тет
ни ји, а услу га подиг ну та на виши ниво.

– Општи на Инђи ја ушла је у про цес 
јав нопри ват ног парт нер ства са пре во
зни ком „Ласта“ како бисмо додат но уна
пре ди ли и оса вре ме ни ли систем функ
ци о ни са ња град ског пре во за – иста као 

је Гак и додао да је циљ да се обез бе ди 
15 нових ауто бу са који ће у пот пу но сти 
задо во љи ти потре бе ста нов ни штва. 

– Тиме ће се услу га поди ћи на нај ви ши 
ниво и Инђин ча ни ће доби ти пре воз који 
ће бити без бе дан и удо бан – рекао је Гак. 

Дра ган Ибро чић, начел ник Оде ље ња 
за при вре ду и јав не набав ке, под чијим 
окри љем је јав ни пре воз у Инђи ји, иста
као је да је набав ка пет нових ауто бу са 
била нео п ход на јер су у послед њих пет 
месе ци утвр ди ли да је дола зи ло до уче

ста ли јих кашње ња одре ђе них 
лини ја због ква ро ва ауто бу са.

– Пре го во ри са „Ластом“ су 
тра ја ли неко ли ко месе ци и 
вео ма сам задо во љан што смо 
успе ли да обно ви мо возни 
парк како би наши сугра ђа ни и 
мешта ни окол них села сти за ле 
на вре ме на сво ја одре ди шта 
– рекао је Ибро чић и за крај 
додао да су поме ну тих пет 
ауто бу са ско ро 50 одсто возног 
пар ка у Јав ном пре во зу Инђи
ја.

М. Ђ.
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Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“

ВЕЛИ КА РЕМЕ ТА

Мана сти ри и библи о те ке
– чува ри кул тур не башти не
Струч ни скуп на тему 

„Мана сти ри и библи
о те ке – чува ри кул

тур не башти не“ одр жан је 
19. и 20. маја у орга ни за
ци ји Срп ске чита о ни це у 
Ири гу и мана сти ра Вели ка 
Реме та. Овај, 11. по реду 
струч ни скуп, одр жан је 
у библи о те ци мана сти ра 
Вели ка реме та.

На ску пу су уче ство
ва ли библи о те ка ри из 
Пакра ца, Новог Сада, 

Бео гра да, Малог Црни
ћа, Кра ље ва, Пожа рев ца, 
Пан че ва, Кња жев ца, Кру
шев ца, Јаго ди не, Кра гу
јев ца и Смедерева. Првог 
дана су уче сни ци ску па 
раз го ва ра ли са игу ма ном 
мана сти ра Вели ка Реме
та Сте фа ном, док је дру
ги дан запо чео поздра вом 
реч ју архи ман дри та Сте
фа на, игу ма на мана сти
ра, Вере Нов ко вић, дирек
тор ке Срп ске чита о ни це у 

Ири гу, и Весне Петро вић, 
аутор ке про јек та „Ката лог 
библи о те ка фру шко гор
ских мана сти ра“. Мари на 
Лазо вић је потом гово ри ла 
о књи зи „Ста ра штам па
на књи га у библи о те ка ма 
фру шко гор ских мана сти ра“ 
аутор ки Весне Петро вић и 
Дубрав ке Симо вић, док је 
Добри ла Беге не шић гово
ри ла о књи зи „Библи о те ке 
фру шко гор ских мана сти ра 
у 21. веку“ аутор ки Весне 

Петро вић и Вере Нов ко
вић. Татја на Бого вић је 
има ла пре да ва ње на тему 
„Мана сти ри и библи о те ке 
– чува ри кул тур не башти не 

Струч ни скуп
у Вели кој Реме ти

ИРИГ

Поче ла вак ци на ци ја и у 
сели ма, без зака зи ва ња

У ири шкој општи ни је 
закључ но са 21. мајем 
дато укуп но 6.321 вак

ци на, а пот пу но је иму ни
зо ва но око 3.500 Ири жа на. 
До не дав но је вак ци на ци ја 
рађена само на вак ци нал
ном пунк ту у Дому здра вља 
у Ири гу. Међу тим, локал на 
само у пра ва је, у дого во ру 
са Домом здра вља, одлу чи
ла да се вак ци на ци ја започ
не и у свим сели ма ири шке 

општи не, без зака зи ва ња, 
са мобил ном еки пом која ће 
у сели ма иму ни зо ва ти гра
ђа не.

Прво су при ли ку да се у 
свом селу вак ци ни шу доби
ли жите љи Нера ди на, па је 
тако у самом селу, 19. маја, 
вак ци ни са но 36 мешта на. 
Вак ци на ци ји у Нера ди ну 
су при су ство ва ли и дирек
тор Дома здра вља Ириг др 
Небој ша Ацин и пред сед ник 

Општи не Тихо мир Сто ја ко
вић.

– У овим тешким вре ме ни
ма од суштин ске је важно
сти да раз у ме мо да је вак
ци на ци ја важна, да је једи ни 
пут да избег не мо болест и 
да се као зајед ни ца што пре 
вра ти мо редов ним токо ви ма 
живо та. Буди мо одго вор ни и 
помо зи мо нашим лека ри ма 
и меди цин ским сестра ма. 
При ја ви мо се за иму ни за ци

ју. Помо зи мо јед ни дру ги ма, 
помо зи мо нашим поро ди
ца ма и помо зи мо Срби ји. 
Важно је да у овој бор би 
буде мо зајед но и да зајед
но побе ди мо – рекао је том 
при ли ком пред сед ник ири
шке Општи не Тихо мир Сто
ја ко вић.

Ове неде ље је пла ни ра
но да се иму ни за ци ја врши 
и у Врд ни ку, Јаску и Кру ше
до лу. Вак ци не су доступ не 

Др Небој ша Ацин и Тихо мир Сто ја ко вић у Нера ди ну
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Из ири шког Дома здра
вља су упу ти ли позив 
свим заин те ре со ва ним 
гра ђа ни ма који живе у 
Врд ни ку и Јаску, а који 
желе да се вак ци ни шу у 
Здрав стве ној ста ни ци у 
Врд ни ку, да се јаве на 
теле фон 465–103.

При ја вљи ва ње је могу
ће рад ним дани ма од 7 до 
15 часо ва ради уво ђе ња у 
еви ден ци ју. При ја вље ни 
гра ђа ни ће потом доби ти 
позив из Дома здра вља 
Ириг и бити инфор ми са ни 
о тач ном дату му и вре ме
ну вак ци на ци је.

Вак ци на ци ја 
у Врд ни ку

само држа вља ни ма Репу
бли ке Срби је, као и стра ним 
држа вља ни ма са трај ним 
пре би ва ли штем на тери
то ри ји Репу бли ке Срби је. 
Непо сред но пре вак ци на
ци је оба ве зно је пру жа ње 
на увид лич ног иден ти фи
ка ци о ног доку мен та, лич не 
кар те или пасо ша. Посе до
ва ње здрав стве не књи жи це 
је пожељ но, али не и оба ве
зно.

Да се ситу а ци ја са коро
ном сми ру је пока зу је и пода
так да је у ири шкој општи ни 
актив но 17 слу ча је ва, а да 
број пре гле да опа да. Првих 
пре гле да буде до пет днев
но, а уна зад неко ли ко дана, 
није било пози тив них на 
коро на ви рус.

С. Џаку ла

за 2020. годи ну“. И дру ги 
уче сни ци су на овом струч
ном ску пу гово ри ли о зна
ча ју мана сти ра и библи о
те ка за чува ње кул тур не 
башти не.

С. Џ.

ОПШТИНА БЕОЧИН

Саста нак са пред став ни ци ма 
покре та „Опре Рома“

Пред сед ни ца Општи не Бео чин Мир ја на 
Мале ше вић Мил кић је 20. маја одр жа ла 
саста нак са покре том „Опре Рома“, а тема је 
била запо шља ва ње и без бед ност у ром ским 
насе љи ма. На тему запо шља ва ња покрет 
„Опре Рома“ и ром ска зајед ни ца из Бео чи на 
је доби ла пуну подр шку локал не само у пра
ве. Пред сед ни ца Општи не је пока за ла отво
ре ност и спрем ност да под сти че пред у зет
ни штво код Рома и Ром ки ња, као и гене рал
но запо шља ва ње и у том погле ду пред сед
ни ца ће помо ћи меди ја ци ју до рад них места.

Због честих при род них непо го да, пожа ра 

и несре ћа које се деша ва ју у ром ским насе
љи ма, део раз го во ра се одно сио на без бед
ност у насе љи ма. Дого во ре но је да покрет 
пред ло жи нај од го вор ни је осо бе из сва ког 
насе ља која бро је мини мум 100 људи, које 
ће општи на пред ло жи ти Мини стар ству уну
тра шњих посло ва за обу ку пове ре ни ка за 
цивил ну засти ту, а након чега ће их општи на 
име но ва ти за пове ре ни ке.

Тако ђе, локал на само у пра ва је, како је 
изне се но на састан ку, спрем на да раз го ва ра 
и о дру гим тема ма бит ним за ром ску зајед
ни цу. 

Радо ви на обно ви
тури стич ке инфокући це

У Бео чи ну су у току радо ви на рекон струк
ци ји тури стич ке инфокући це, која у прет ход
ном пери о ду није била у функ ци ји. Овај обје
кат ће има ти функ ци ју тури стич ког инфор ма

тив ног цен тра, у коме би у пону ди били и 
суве ни ри и мапе Бео чи на. Ово је први корак 
ка раз во ју и уна пре ђи ва њу тури зма у општи
ни, која има вели ки тури стич ки потен ци јал.

Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“
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ДОДЕ ЛА ОПШТИН СКИх НАГРА ДА ПОВО ДОМ ДАНА ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Синиша Ђокић: При зна ње они ма 
који опле ме њу ју локал ну зајед ни цу
У петак, 21. маја, на 

све ча но сти доде ле 
општин ских награ да 

општи не Пећин ци, које се 
тра ди ци о нал но доде љу ју 
пово дом Дана општи не 
Пећин ци, 22. маја, Све тог 
Нико ле лет њег, уру че на су 
нај ви ша општин ска при зна
ња ком па ни ја ма, удру же
њи ма и поје дин ци ма, који 
су сво јим радом током про
те кле годи не дали зна ча јан 
допри нос локал ној зајед ни

ци у нај ра зли чи ти јим обла
сти ма.

У свом обра ћа њу пред
сед ник Општи не Пећин ци 
Сини ша Ђокић нагла сио је 
да је Општи на Пећин ци, 
као једи ни ца локал не само
у пра ве, осно ва на 1960. 
годи не од 15 раз у ђе них 
насе ља, чији су мешта ни 
живе ли гото во искљу чи во 
од пољо при вре де, а да је 
данас пећи нач ка општи на 
јед на од инду стриј ски нај

ра зви је ни јих сре ди на у 
Срби ји.

– То је резул тат сме ле 
визи је и вред ног рада, не 
само свих нас који овде 
живи мо, већ и свих оних 
који су вође ни визи јом раз
во ја дошли у нашу сре ди ну 
и сво јим послов ним успе си
ма допри не ли њеном про
спе ри те ту. Данас ода је мо 
при зна ње они ма који сво
јом хума но шћу и одго вор
но шћу опле ме њу ју нашу 

локал ну зајед ни цу и чине је 
бољим местом за живот. 
Пла ке те које данас уру чу је
мо гово ре, пре све га, јед но 
вели ко хва ла у име свих 
гра ђа на општи не Пећин ци 
– рекао је први човек пећи
нач ке општи не.

Ове годи не све ча ност 
доде ле награ да је била 
знат но скром ни ја због епи
де ми о ло шке ситу а ци је, али 
то ника ко није ума њи ло 
зна чај награ да које се тра

Председник Општине Пећинци Синиша Ђокић са добитницима овогодишњих награда

Синиша Ђокић и др Владимир Нешовановић Дубравка Ковачевић Суботички и Саманта Стојановић
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ди ци о нал но доде љу ју у три 
кате го ри је: Пла ке та за 
хума ност, При зна ње за дру
штве ну одго вор ност и 
Захвал ни ца за успе шну 
сарад њу.

У кате го ри ји Пла ке та за 
хума ност лау ре а ти су: Мијо
мир Вука ши но вић за 82 
добро вољ на дава ња крви, 
Удру же ње рибо ло ва ца 
„Доњи Товар ник“ за анга жо
ва ње на при ку пља њу сред
ста ва у хума ни тар ној акци ји 
за „Софи јин први корак“, и 
док то ри Вла ди мир Нешо ва
но вић и Милош Михић који 
су сво јим пожр тво ва њем 
током годи не пан де ми је 
поста ли сино ним за Ковид 
амбу лан ту пећи нач ког Дома 
здра вља „Др Дра ган Фун
дук“, а пла ке те је уру чио 
пред сед ник Општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић.

Општи на Пећин ци је у 
кате го ри ји При зна ње за 
дру штве ну одго вор ност ове 
годи не награ ди ла: пред у зе
ће „Тех но га ма“, за дона ци ју 
систе ма Мец Лаб за обу ку 
меха тро ни ча ра сред њој 
Тех нич кој шко ли „Милен ко 
Вер кић Неша“ Пећин ци, 
пред у зе ће „Али пласт“, за 
дона ци ју рачу нар ске опре
ме наме ње не шко ла ма са 
тери то ри је пећи нач ке 
општи не и Шум ску упра ву 
Купи но во, за кон ти ну и ран 
рад на поди за њу све сти о 
зна ча ју очу ва ња живот не 
сре ди не са уче ни ци ма 
Основ не шко ле „Душан 

Вука со вић Дио ген“ Купи но
во, а при зна ња је уру чи ла 
пред сед ни ца Скуп шти не 
општи не Пећин ци Дубрав
ка Кова че вић Субо тич ки.

У кате го ри ји Захвал ни ца 
за успе шну сарад њу 
општин ске награ де су при
па ле: Немач кој орга ни за ци
ји за међу на род ну сарад њу 
– ГИЗ, за изу зет ну подр шку 
Општи ни Пећин ци у реа ли
за ци ји про јек та „Услу ге 
соци јал не зашти те за осе
тљи ве гру пе“, Радиотеле
ви зи ји „Ста ра Пазо ва“ за 
пра во вре ме но и објек тив но 
изве шта ва ње о свим дога
ђа ји ма од зна ча ја за живот 
локал не зајед ни це у нашој 
општи ни и Фуд бал ском 
саве зу Срби је за дона ци ју 
ком пле та спорт ске опре ме 
за свих 15 фуд бал ских клу
бо ва у нашој општи ни, као 
и за нов ча не дона ци је фуд
бал ским клу бо ви ма „Напре
дак“ из Попи на ца и „Срем“ 
из Срем ских Миха ље ва ца, 
а захвал ни це је уру чи ла 
начел ни ца Општин ске 
упра ве општи не Пећин ци 
Дра га на Крстић.

Ком па ни ја „Тех но га ма“, 
која је тре ћу годи ну заре
дом добит ник општин ског 
при зна ња, сво јим дру штве
но одго вор ним радом при
мер је ком па ни је која не 
само да бри не о сво јој 
локал ној зајед ни ци, него и 
на нај бо љи могу ћи начин 
пома же првен стве но мла де 
кроз број не дона ци је Тех
нич кој шко ли „Милен ко 
Вер кић Неша“ у Пећин ци
ма.

У име награ ђе них обра ти
ла се Саман та Сто ја но вић, 
дирек тор ка послов них про
це са, која је том при ли ком 
рекла да јој је дра го што су 
пре по зна та њихо ва стре
мље ња која су пре све га 
усме ре на на обра зо ва ње.

– Дуал ни систем обра зо
ва ња који у свом раду спро
во ди Тех нич ка шко ла у 
Пећин ци ма је нешто што је 
сјај но, у сми слу да се нај бо
ље учи када се прак тич но 
при ме њу је оно што се тео
рет ски нау чи. При ли ком 
посе те самој шко ли, при ме
ти ли смо да су деци оми
ље ни прак тич ни пред ме ти. 
Тако да су деца сама по 
себи била вели ка инспи ра
ци ја, као и њихо ви про фе
со ри и дирек тор ове шко ле. 
Уз такве људе немо гу ће је 
не дати им оно што им је 
потреб но – иста кла је Сто
ја но вић.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Подр шка
за хума ност
Црве ни крст Пећин ци је 

број ним актив но сти
ма обе ле жио Неде љу 

Црве ног крста под сло га ном 
„Unstop pab ble – Неза у ста
вљи ви“ – Рачу нај те на нас 
зато што и када је нај те же 
и даље смо зајед но, која се 
сва ке годи не обе ле жа ва у 
првој поло ви ни маја.

Како нам је рекла Гор да
на Коње вић, секре тар ЦК 
Пећин ци, током Неде ље 
Црве ног крста про мо ви ше се 
рад ове орга ни за ци је, али и 
уру чу ју се захвал ни це волон
те ри ма, орга ни за ци ја ма и 
инсти ту ци ја ма са који ма ЦК 
оства ру је сарад њу.

– Про те клих годи ну дана, 
сви зајед но смо пока за ли 
коли ко је важно да, не само 
добро сара ђу је мо, него и 
пома же мо јед ни дру ги ма. 
Зато ми је посеб но дра го што 
смо захвал ни цу за успе шну 
сарад њу уру чи ли пред сед
ни ку наше општи не Сини ши 
Ђоки ћу, јер нам је изу зет но 
зна чи ла подр шка коју смо 
током про те кле годи не доби
ли од локал не само у пра ве, 
толи ко да смо могли боље 
да се орга ни зу је мо и иза
ђе мо у сусрет свим нашим 
сугра ђа ни ма. Тако ђе, ово је 
била при ли ка да пред сед
ни ка упо зна мо са акци ја ма 
и актив но сти ма наше орга
ни за ци је и резул та ти ма који 
се пости жу у хума ни тар ној 
обла сти – рекла је Коње вић 
и дода ла да је у циљу про мо
ци је рада пећи нач ког Црве
ног крста упри ли че на и посе
та Месној зајед ни ци Огар, 
као месној зајед ни ци која 

је вео ма актив на у општи
ни Пећин ци у хума ни тар ној 
обла сти, где је за заин те
ре со ва не гра ђа не одр жа но 
пре да ва ње из прве помо ћи.

Она дода је да је прва 
помоћ сим бол рада орга
ни за ци је Црве ног крста, јер 
пред ста вља пер со ни фи ка
ци ју хума них иде ја и жеље да 
се помог не оно ме коме је то 
нај по треб ни је. Пре зен та ци ју 
је одр жа ла др Боја на Јова
но вић, која је при сут ни ма уз 
прак ти чан при мер пре зен то
ва ла посту пак са осо бом без 
све сти, мере ожи вља ва ња, 
прву помоћ код крва ре ња и 
ране, прву помоћ код опе ко

ти на и здрав стве не тего бе.
– При ли ком посе те МЗ 

Огар дони ра ли смо сред ства 
за дез ин фек ци ју, теч ни сапун 
и маске. Про мо ви шу ћи хума
ност и соли дар ност Црве ни 
крст је био у посе ти кори
сни ци ма Днев ног борав ка за 
децу и мла де са смет ња ма 
у раз во ју у Субо ти шту, где 
су нас доче ка ли дирек тор
ка Цен тра за соци јал ни рад 
Пећин ци Биља на Јови чић, 
запо сле ни у Днев ном борав
ку и вид но рас по ло же ни 
кори сни ци Днев ног борав
ка. Кори сни ци ма смо уру чи
ли сто и сто ли це на поклон 
које ће кори сти ти за кре а
тив не ради о ни це у дво ри шту 
борав ка, када дође леп ше 
вре ме. У знак захвал но сти 
кори сни ци Днев ног борав ка 
су нам, поред осме ха и лепог 
дру же ња, покло ни ли радо ве 
које су сами напра ви ли на 
некој од ради о ни ца – изја ви
ла је Коње вић.

Захвалница локалној самоуправи
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Све том литур ги јом обе ле жен
Све ти Нико ла лет њи

У пећи нач ком хра му, у 
субо ту, 22. маја, одр жа на је 
све та литур ги ја, пово дом 
пра зни ка посве ће ног пре
но су мошти ју Све тог оца 
Нико ла ја, која је ујед но 
хра мов на сла ва и сла ва 
општи не Пећин ци.

Све тој литур ги ји при су
ство ва ло је руко вод ство 
пећи нач ке локал не само у
пра ве на челу са пред сед
ни ком Општи не Сини шом 
Ђоки ћем, као и пред став
ни ци пећи нач ких кул тур них 

и обра зов них инсти ту ци ја, 
Саве та Месне зајед ни це 
Пећин ци и број ни вер ни ци.

Све ту литур ги ју су слу жи
ли про то је реј ста вро фор 
Миле Јокић, парох бусиј
ски, про то је реј ста вро фор 
Вла ди мир Дми трић, парох 
у Мачван ском Мет ко ви ћу и 
про то је реј Радо мир Клин
цов, парох пути нач ки, 
зајед но са архи је реј ским 
наме сни ком пећи нач ким 
јере јем Боја ном Мија но ви
ћем.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Отво ре на изло жба руко тво ри на
Пово дом Дана општи не 

Пећин ци, у Кул тур ном 
цен тру Пећин ци, у 

субо ту 22. маја, поста вље на 
је изло жба руко тво ри на 
Удру же ња жена „Шима нов
чан ке“, коју је све ча но отво
рио пред сед ник Општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић у 
при су ству пред сед ни це 
Скуп шти не општи не Пећин
ци Дубрав ке Кова че вић 
Субо тич ки и пред сед ни ка 
Саве та Месне зајед ни це 
Пећин ци Злат ка Јови чи ћа.

Како нам је том при ли ком 
рекао пред сед ник Сини ша 
Ђокић, упра во ова кве мани
фе ста ци је које су упри ли че
не пово дом Дана општи не, 
наро чи то сада када не може 
да се орга ни зу је мно го 
мани фе ста ци ја, чине Дан 
општи не све ча ни јим.

– Сто га желим пре све га 
да захва лим Кул тур ном цен
тру Пећин ци и Удру же њу 
жена „Шима нов чан ке“ јер су 
изна шли могућ ност да орга
ни зу ју изло жбу и да ова 
мани фе ста ци ја, орга ни зо ва
на у окви ру Дана општи не, 
допре до сва ког гра ђа ни на 
наше општи не, овог пута 
путем интер не та због пан
де ми је која још увек тра је – 
рекао је пред сед ник Ђокић.

Кул тур ни цен тар Пећин ци 
је од самог почет ка пан де
ми је при ла го дио рад новим 
усло ви ма, а по речи ма 
дирек то ра Јова на Девр ње, 
путем зва нич ног Јутјуб 
кана ла омо гу ћио је свим 
гра ђа ни ма општи не Пећин
ци, а и шире, да ужи ва ју у 
кул тур ним садр жа ји ма које 

орга ни зу је ова кул тур на 
уста но ва.

– Кул тур ни цен тар Пећин
ци се пре ко 40 годи на, под 
овим истим кро вом, тру ди 
да обо га ти мани фе ста ци је 
разним садр жа ји ма. Један 
од циље ва наше уста но ве је 
добра сарад ња са свим 
удру же њи ма и инсти ту ци ја
ма, што се види и данас. 
Вели ку подр шку има мо од 
Општи не Пећин ци, те ми је 
посеб но дра го да је дана
шња изло жба Удру же ња 
жена „Шима нов чан ке“ отво
ре на баш на Дан општи не – 
изја вио је Девр ња.

Изло жба радо ва Удру же
ња жена „Шима нов чан ке“ је 
и про дај ног карак те ра, а 

како нам је рекла Души ца 
Мило ше вић, пред сед ни ца 
овог удру же ња, радо ви су 
наста ли током про те клих 
годи ну дана, када су због 
пан де ми је, биле спре че не 
да се саста ју и посе ћу ју 
мани фе ста ци је.

– Све ово смо ура ди ле за 
годи ну дана, јер смо има ле 
доста вре ме на. Наше удру
же ње пре ко су тра обе ле жа
ва 16 годи на посто ја ња. Ми 
воли мо да се дру жи мо, али 
и да ради мо, што се може 
виде ти на овој изло жби, а 
одлу чи ле смо да је отво ри
мо баш на сам Дан општи не 
Пећин ци, зато што смо 
захвал не нашој Општи ни 
која нас подр жа ва све ове 

годи не – каза ла је Мило ше
вић.

Чла ни це Удру же ња жена 
„Шима нов чан ке“ позна те су 
по хума ни тар ном раду и 
све ср дом тру ду на него ва њу 
и очу ва њу тра ди ци је Доњег 
Сре ма, али и по модер ним 
тех ни ка ма сли ка ња на 
разним мате ри ја ли ма, као 
што су деку паж и сли ка ње 
пеглом – енка у сти ка. Сви 
њихо ви радо ви, као и све ча
но отва ра ње изло жбе, могу 
се погле да ти на зва нич ном 
Јутјуб кана лу КЦ, али и у 
холу Кул тур ног цен тра, сва
ког рад ног дана од 7.30 до 
15.30 часо ва, уз при др жа ва
ње свих епи де ми о ло шких 
мера. 

Изложба Удружења жена „Шимановчанке“ поводом Дана општине
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ДРАМСКА СЕКЦИЈА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Упис нових чла но ва и даље тра је
Недав но су се на сце ни Кул тур ног 

цен тра Пећин ци оку пи ли ста ри, 
али и нови пола зни ци Драм ске 

сек ци је, жељ ни дру же ња и уче ња. Како 
нам је рекао дирек тор КЦ Јован Девр
ња, услед побољ ша не епи де ми о ло шке 
ситу а ци је, Драм ска сек ци ја наста вља са 
радом, а упис нових пола зни ка врши се 
сва ке неде ље од 12.00 часо ва у про сто
ри ја ма пећи нач ког Кул тур ног цен тра.

– Сек ци ја, чији рад финан си ра пећи
нач ка локал на само у пра ва, бес плат на 
је за пола зни ке и наме ње на је уче ни ци
ма основ но школ ског узра ста (од првог 
до осмог раз ре да), са тери то ри је наше 
општи не. Дра го ми је да је инте ре со ва
ње мла дих вели ко и да су са нестр пље
ње оче ки ва ли да поно во ста ну на сце ну 
Кул тур ног цен тра. Оте жа ва ју ћа окол ност 
током прет ход них месе ци била је ситу а

ци ја са коро на ви ру сом са којом смо се 
суо чи ли, због чега је рад сек ци је у више 
навра та пау зи ран – рекао је Девр ња.

Драм ску сек ци ју воде глу ми ца Мари
ја на Ђуро вић и сту дент позо ри шне и 
радио режи је Сло бо дан Стан ко вић по 
чијим речи ма пола зни ци сек ци је јед ном 
недељ но у тра ја њу од чети ри школ ска 
часа (од 12.00 до 15.00 часо ва) има ју 
при ли ку да се упо зна ју са основ ним еле
мен ти ма глу ме, дик ци је, тех ни ке гла са, 
сцен ских ига ра и покре та, акро ба ти ке.

– Сек ци ју тре нут но поха ђа пет на е сто
ро пола зни ка основ но школ ског узра ста. 
Про грам је при ла го ђен узра сту: мла ђи 
од првог до четвр тог и ста ри ји од петог 
до осмог. С обзи ром на то да упис у 
Драм ску сек ци ју тра је током целе годи
не, инте ре со ва ње уче ни ка је кон стант
но. Кра јем јуна пла ни ран је јав ни час 
на којем ће сви пола зни ци при ка за ти 
сте че но зна ње – рекао је Стан ко вић и 
додао да мла ди са тери то ри је општи
не Пећин ци, уко ли ко желе да се опро
ба ју на даска ма које живот зна че, више 
инфор ма ци ја могу доби ти путем бро је
ва теле фо на 022/2436–237 сва ког рад
ног дана од 7.30 до 15.30 часо ва или 
062/177–68–31.

Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“

ПОПИНЦИ

Подр шка за 59 поро ди ца са при но вом
Пред сед ник Општи не 

Пећин ци Сини ша 
Ђокић посе тио је 22. 

маја, на Дан општи не Пећин
ци, поро ди цу Петро вић из 
Попи на ца и том при ли ком им 
је уру чио јед но крат ну нов ча
ну накна ду за ново ро ђен чад 
у изно су од 40.000 дина ра. 
Пред сед ник Ђокић је иста као 
да је ова мера попу ла ци о не 
поли ти ке, коју Општи на 
Пећин ци спро во ди већ годи
на ма, усме ре на на бор бу 
про тив беле куге која пред
ста вља про блем у целој 
Срби ји и да општи на Пећин
ци у томе није изу зе так.

– Тру ди мо се, коли ко смо у 
могућ но сти, да помог не мо 
мла дим брач ним паро ви ма 
да засну ју поро ди цу, а оне 
који су се већ оства ри ли као 
роди те љи да под стак не мо на 
про ши ре ње поро ди це, јер 
само рађа њем може мо да 
побе ди мо у бор би про тив 
нега тив ног при род ног при ра
шта ја – пору чио је Ђокић. 

Мали Лука је дру го дете у 
поро ди ци Ната ли је и Алек
сан дра Петро вић, а како нам 
је рекао Алек сан дар, поро ди
ца Петро вић је подр шку од 

40.000 дина ра доби ла и за 
прво ро ђе ног Мате ју.

– Помоћ коју Општи на даје 
реал но пома же. Сва ко ме 
добро дође тих 40.000 дина
ра, који се углав ном и потро
ше на пеле не и оста ле ства ри 
које су потреб не беби – рекао 
нам је Алек сан дар.

Пећи нач ка локал на само у

пра ва чита вим низом мера 
пома же роди те љи ма и током 
шко ло ва ња деце, од борав ка 
у врти ћу до сту ди ра ња, а 
Алек сан дар нам је рекао да је 
и сам током сту ди ра ња био 
кори сник општин ске сти пен
ди је и да му је то био додат ни 
сти му ланс. Како нам је рекла 
Ната ли ја, у овом тре нут ку се 

не пла ни ра даље про ши ре ње 
поро ди це, али, у пер спек ти ви, 
то пита ње оста је отво ре но у 
поро ди ци Петро вић.

Овом испла том обу хва ће но 
је 59 поро ди ца са тери то ри је 
пећи нач ке општи не, које су 
при ја ви ле ново ро ђен че у 
пери о ду од 1. сеп тем бра до 
31. децем бра 2020. годи не.

Синиша Ђокић у посети породици Петровић
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ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈА РОМА

Да вак ци на буде доступ на сви ма
Вак ци на ци ја је пре вен

тив на здрав стве на 
мера, а њен циљ је да 

се раз ви је иму ни тет. Од 
пре суд ног зна ча ја је да се 
што већи број људи зашти
ти вак ци ном, пого то во они 
нај у гро же ни ји и нај о се тљи
ви ји, како би, зајед но са 
они ма који су након пре ле
жа не боле сти ковид19 сте
кли при род ни иму ни тет, 
ство ри ли и колек тив ни 
иму ни тет. Ком пју тер, интер
нет и теле фон нису доступ
ни мно гим гра ђа ни ма ром
ске наци о нал не мањи не. 
Како би Роми има ли јед нак 
при ступ вак ци на ма као што 
има ју дру ги гра ђа ни Срби
је, одр жа но је крат ко пре
да ва ње о зна ча ју вак ци на
ци је за све при пад ни ке 
ром ске наци о нал но сти у 
Вој ки и Ста рој Пазо ви, а 
покра јин ска посла ни ца 
Јеле на Јова но вић вак ци ни
са ла се у Новој Пазо ви и 
тиме упу ти ла апел свим 
невак ци ни са ним гра ђа ни
ма да се вак ци ни шу.

Нино слав Јова но вић, 
држав ни секре тар Мини
стар ства за људ ска и 
мањин ска пра ва, и Љиља
на Михај ло вић, дирек тор ка 
Кан це ла ри је за инклу зи ју 
Рома Вој во ди не, посе ти ли 
су ром ска насе ља општи не 
Ста ра Пазо ва. Тема ове 
посе те била је иму ни за ци
ја. Они су у директ ном раз
го во ру са при пад ни ци ма 
ове наци о нал не мањи не 
раз го ва ра ли о про бле ми ма 
са који ма се сусре ћу када 
је здрав ство у пита њу, као 
и о неин фор ми са но сти о 
вак ци на ци ји.

Дејан Дими тров, др меди
ци не, одр жао је при сут ни
ма пре да ва ње о пред но
сти ма иму ни за ци је и због 

чега би тре ба ло да при ме 
вак ци ну.

– Обја сни ли смо људи ма 
како про ти че вак ци на ци ја, 
шта могу да оче ку ју после 
вак ци на ци је. Сушти на све
га је да је вак ци на у Срби ји 
обез бе ђе на за све гра ђа не, 
тако и за Роме, и на то тре
ба да посма тра мо као на 
вели ку пред ност, а не на 
мора ње – изја вио је Дејан 

Дими тров након пре да ва
ња.

Пред став ни ци локал не 
само у пра ве и коор ди на тор 
Кан це ла ри је за ром ска 
пита ња Алек сан дар Бали
но вић на тере ну су већ 
након неко ли ко дана откад 
је кам па ња поче ла, и пре ма 
инфор ма ци ја ма које су 
доби ли, педе сет посто ове 
попу ла ци је је вак ци ни са но, 

док оне који желе да се вак
ци ни шу при ја вљу ју путем 
еУпра ве.

Јеле на Јова но вић, покра
јин ска посла ни ца, вак ци ни
са ла се на пунк ту у Новој 
Пазо ви и на овај начин 
посла ла пору ку сви ма коли
ко је вак ци на ци ја бит на.

– Самим овим инфор ми
са њем пове ћа ће се ода зив 
Рома на вак ци на ци ју и ја 
кори стим ову при ли ку да 
позо вем при пад ни ке ром
ске наци о нал не зајед ни це 
да узму здра вље у сво је 
руке, да се вак ци ни шу, како 
би сачу ва ли себе, сво ју 
поро ди цу и сво ју око ли ну – 
рекла је Јеле на Јова но вић.

Ова акци ја се спро во ди 
ради уна пре ђе ња соци јал
не и здрав стве не зашти те 
осе тљи вих дру штве них 
гру па, са посеб ним акцен
том на инфор ми са ње ром
ске наци о нал не мањи не о 
зна ча ју иму ни за ци је, те 
ради помо ћи при при ја вљи
ва њу за вак ци на ци ју. Ј. Б.

Кратко предавање о значају вакцинације у Војки

Јелена Јовановић се вакцинисала
на пункту у Новој Пазови

Одр жа ни избо ри за саве те месних зајед ни ца
У општи ни Ста ра Пазо ва, у неде љу, 

23. маја, одр жа ни су избо ри за чла но
ве саве та месних зајед ни ца. Бирач ка 
места у свих десет месних зајед ни ца 
отво ре на су у 7 часо ва, а гра ђа ни су 
могли да гла са ју до 20 часо ва, уз 
пошто ва ње свих епи де ми о ло шких 
мера. 

Про це на пред сед ни ка бирач ких 
места је да је изла зност на нивоу 
прет ход них избо ра за месне зајед ни
це, од пре чети ри годи не, бли зу 30 

одсто. Бира чи су има ли могућ ност да 
гла са ју на 28 бирач ких места, а кан
ди да ту ре је под не ло десет гра ђан
ских листа и пет само стал них кан ди
да та у Ста рој Пазо ви, Вој ки, Ста рим 
Банов ци ма, Голу бин ци ма и Беле ги
шу. 

На тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва у бирач ки спи сак упи са но је 
укуп но 55.399 бира ча. За раз ли ку од 
прет ход них избо ра који су се одви ја
ли до 2017. годи не, први пут пут је 

при ме њен мешо ви ти, одно сно већин
ски избор ни систем. Гра ђа ни су има
ли могућ ност да исто вре ме но зао кру
же гра ђан ску листу, што зна чи да 
гла са ју за све кан ди да те са те гра
ђан ске листе, да зао кру же само кан
ди да те на листи без зао кру жи ва ња 
гра ђан ске листе или да зао кру же 
само стал ног кан ди да та. 

Избор ни дан је био миран и гла са
ње је про те кло без про бле ма.

З. К.
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Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“

Коро на ути ца ла на брач не одно се
Коро на је ути ца ла на све сфе ре 

живо та, па тако и на однос изме ђу 
брач них дру го ва, а ста ти сти ка каже 

да је од почет ка коро не чак за 39 одсто 
пове ћан број зах те ва за струч ни савет у 
брач ном саве то ва ли шту у одно су на 
2019. годи ну. Недо ста так кому ни ка ци је и 
емпа ти је нај че шћи су раз ло зи који дово
де до лоших одно са па чак и раз во да. 

На уда ру коро не је сва ка ко и сама 
поро ди ца. У брач ном саве то ва ли шту 
Цен тра за соци јал ни рад Ста ра Пазо ва у 
2020. годи ни је оба вље но 66 одсто више 
инди ви ду ал них раз го во ра у одно су на 
прет ход ну годи ну, које је у току ван ред
ног ста ња, пру жа ло помоћ и теле фон
ским путем.

– Брач ни паро ви, ван брач ни или паро
ви у про це су нај ви ше су се обра ћа ли 
саве то ва ли шту ради побољ ша ња кому
ни ка ци је, ради ускла ђи ва ња вас пит них 
сти ло ва или постра звод них кри за – исти
че Дани ца Рада ко вић Сер дар, пси хо лог 
ЦСР. 

Људи су тра жи ли подр шку, јер док су 
се неки паро ви у пери о ду затва ра ња 
боље упо зна ли и збли жи ли, неки су схва
ти ли да им тај однос није функ ци о на лан, 
те се брак завр ша ва раз во дом.

– Послед њих неко ли ко годи на не 
посто ји пра ви ло што се тиче раз во да, 
раз во де се и ста ри ји и мла ђи и они који 
су више годи на у бра ку и они који су 
мање. При ме ће но је да је пове ћан број 
паро ва који се раз во де након 30 или 40 

годи на бра ка, а нај че шћи су раз во ди 
након десет годи на бра ка и кра ће – 
нагла сио је Алек сан дар Мијић, начел ник 
Оде ље ња за општу упра ву.

Струк ту ра живо та се про ме ни ла за 
ових годи ну дана пан де ми је. Мно ги раде 
од куће, деца уче онлајн и због тога, 
посеб но у малим ста но ви ма, повре ме но 
недо ста је про стор који сви ма тре ба за 
њихо ве актив но сти и оба ве зе, или јед но
став но одмор. Савет је да се ста ви мо на 
туђе место и да поку ша мо да схва ти мо 
оног дру гог. 

– С дру ге стра не тре ба да има мо на 

уму да не мора мо да реша ва мо све 
одмах, да неке ства ри може мо да оста
ви мо и за сутра, мало да пре но ће и да се 
слег ну. Потреб но је да се потру ди мо да 
раз го ва ра мо сми ре ним тоном –  дода ла 
је Дани ца Рада ко вић Сер дар, пси хо лог 
ЦСР Ста ра Пазо ва.

Пси хо те ра пе у ти кажу да је вео ма бит
но да сва ко бри не о свом физич ком и 
мен тал ном здра вљу, о сво јим потре ба ма 
и жеља ма, јер се у супрот ном тешко 
може функ ци о ни са ти уну тар поро дич ног 
окру же ња. Сва ки задо во љан члан поро
ди це допри но си њеном скла ду. З. К.

Гим на зи јал ци Вук и Тама ра држав ни 
прва ци у бори лач ким спор то ви ма
Ста ро па зо вач ки гим на зи јал ци још 

јед ном су дока за ли коли ко су успе
шни и коли ко ова општи на тре ба 

да се поно си што има такву омла ди ну. 
Овог пута, у пита њу су дво је мла дих 
спор ти ста који су, сва ко у свом спор ту, 
поста ли прва ци Срби је.

Тама ра Грчић је уче ни ца тре ћег раз ре
да Гим на зи је „Бран ко Ради че вић“ у Ста
рој Пазо ви и вла сни ца злат не меда ље на 

Школ ском првен ству Срби је. Она је бри
љи ра ла у кара теу у кате го ри ји до 53 кг и 
поста ла шам пи он ка Срби је. Тама ри се 
љубав пре ма спор ту јави ла још док је 
била јако мала и већ са чети ри годи не је 
поче ла да тре ни ра кара те и да ниже 
успе хе. Поред ових так ми че ња она је 
има ла и дру га так ми че ња. Тре ни ра пет 
пута недељ но што се тиче кара теа, а 
поред овог тре нин га, она тре ни ра и кон

ди ци ју и то три пута недељ но. За све 
сво је тре нин ге пра ви пла но ве како се не 
би пре фор си ра ла.

Вук Бого вац је тако ђе гим на зи ја лац и 
Тама рин вршњак. И овај мла ди спор ти
ста је, поред редов них школ ских оба ве
за, сва ко днев ним тре нин зи ма успео да 
дође до злат не меда ље у џудоу на 
Првен ству Срби је за уче ни ке основ них и 
сред њих шко ла. У кате го ри ји пре ко 90 кг 
где се так ми чи ло њих десе то ри ца, Вук је 
успе шно савла дао прво пла си ра ног так
ми ча ра из Вој во ди не и постао држав ни 
првак. Џудо је почео да тре ни ра у шестом 
раз ре ду што је рела тив но касно за овај 
спорт, али озбиљ ним тре нин гом и упор
но шћу дошао је до ових резул та та. Он 
тре ни ра изме ђу пет и седам пута недељ
но у зави сно сти од оба ве за које има пре
ма шко ли и путо ва њу на так ми че ња. 
Меда ља за њега пред ста вља награ ду за 
сав труд и рад који је уло жио не само ове 
годи не него и током прет ход них годи на.

Тама ру чека Европ ско првен ство у 
авгу сту и за то се интен зив но спре ма на 
тре нин зи ма, док су Вуко ва так ми че ња 
због ситу а ци је са кови дом19 засад 
одло же на.

Д. Г.

Центар за социјални рад Ста ра Пазо ва

Вук Боговац и Тамара Грчић
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ПОЛА ГА ЊЕ ИСПИ ТА ЗА ЗВА ЊЕ ТАР ТУ ФАР

Саку пља ње ску по це них гљи ва 
пре ла зи у легал не воде

Пола га њем за зва ње тар ту фа ра реша ва мо јед но важно 
пита ње. Реч је о пола га њу испи та за комер ци јал ног саку
пља ча тар ту фа. То је вео ма бит но, јер се ова област конач
но уво ди у легал не токо ве како би се избе гли инци ден ти, 
који ма смо у про шло сти били све до ци. Срем ска Митро ви
ца је први град у коме се ова ква обу ка, то јест пола га ње 
орга ни зу је, рекла је дирек то ри ца Аген ци је за рурал ни раз
вој Души ца Павло вић

У Град ској кући 22. маја 
одр жа но је пола га ње 
испи та за зва ње тар ту

фар. Пола га ње је орга ни зо
вао Мико ло шкогљи вар ски 
савез Срби је у сарад њи са 
Град ском упра вом Срем ске 
Митро ви це и Аген ци јом за 
рурал ни раз вој. Било је при
ја вље но пре ко 90 саку пља
ча. На овај начин се жели 
уре ди ти област саку пља ња 
и про да је тар ту фа, која је 

годи на ма у тако зва ној сивој 
зони, а честе су и нетр пе љи
во сти међу самим саку пља
чи ма. Под се ти мо, кра јем 
про шле годи не, у шуми код 
Јар ка уби је на су два мушкар
ца из Футо га. До тра гич ног 
дога ђа ја је дошло након 
суко ба изме ђу уби је них 
Футо жа ни на и два бра та из 
Јар ка и то око тери то ри је са 
тар ту фи ма. 

– Пола га њем за зва ње 

тар ту фа ра реша ва мо јед но 
важно пита ње. Реч је о поло
га њу испи та за комер ци јал
ног саку пља ча тар ту фа. То 
је вео ма бит но, јер се ова 
област конач но уво ди у 
легал не токо ве како би се 
избе гли инци ден ти, који ма 
смо у про шло сти били све
до ци. Срем ска Митро ви ца је 
први град у коме се ова ква 
обу ка, то јест пола га ње орга
ни зу је, рекла је дирек то ри ца 

Аген ци је за рурал ни раз вој 
Души ца Павло вић.

Зоран Јелен ко вић, пред
сед ник Мико ло шкогљи вар
ског саве за Срби је, рекао је 
да је тест зах те ван. Јед на 
четвр ти на пита ња одно си се 
на зашти ту при род них ста ни
шта, посто ји и био ло шки део 
и област позна ва ње тар ту
фа.

– Доби ја њем сер ти фи ка та 
након поло же ног теста, омо
гу ћа ва мо људи ма да посао у 
обла сти тар ту фа раде легал
но. Сер ти фи кат који данас 
доби ју биће ове рен од Заво
да за зашти ту при ро де. Има
мо сазна ња да коли чи на тар
ту фа коју људи овде про на ђу 
одла зи у тако зва ну сиву зону. 
Углав ном завр ша ва ју у Фран
цу ској и Ита ли ји. Често тар
ту фи са наших под руч ја у 
Ита ли  ји завр ша ва ју као 
истар ски, јер у Истри тако ре
ћи више и нема тар ту фа. 
Цена која се овде пости же је 
10 посто од цене у ино стран

Пре ко 90 саку пља ча тар ту фа пола га ло за сер ти фи кат

Души ца Павло вић

Зоран Јелен ко вић Јосип Ракош Јеле на Мило ше вић
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ству. У пла ну је да напра ви
мо бер зу тар ту фа, а тра жи
ће мо помоћ и од При вред не 
комо ре Срби је. Сигур но 
ћемо умре жи ти све отку пљи
ва че и пре ра ђи ва че тар ту фа 
из Грч ке, Ита ли је и Хрват ске 
да сва ког момен та могу да 
раз ме њу ју инфор ма ци је о 
цена ма тар ту фа. Циљ је да 
пре ва зи ђе мо „сиву зону“. 
Тре ба ло би раз ви ти и при
вре ду тар ту фа. Јер, вели ки 
број про из ве де них тартуфа 
је оште ћен или ситан. То је 
ван кла сни тар туф који углав
ном завр ша ва у пре ра ди у 
Ита ли ји, а касни је се ску пље 
про да је у Евро пи. Сма тра мо 
да би било боље да се про
на ђе инве сти тор, који би 
покре нуо про из вод њу тар ту
фа упра во у Срем ској Митро
ви ци, рекао је Јелен ко вић.

Јосип Ракош, пред сед ник 
Удру же ња тар ту фа ра „Тра
гач“, био је један од саку пља
ча тар ту фа који је пола гао за 
сер ти фи кат.

– До сада смо има ли стра
шне про бле ме, на првом 
месту је нетр пе љи вост људи, 
а сада оче ку јем да ће посао 
ући у легал не воде. Саку
пљам тар ту фе 20 годи на и 
заи ста је било потреб но уре
ди ти хаос који је вла дао. 
Већи на људи која је данас 
овде жели миран и лега лан 
рад, иста као је Ракош.

Јеле на Мило ше вић, пред
сед ни ца Удру же ња гљи ва ра 
„Лиси чар ка“ из Срем ске 
Митро ви це и секре тар Мико
ло шко  гљи вар ског саве за 
Срби је, пре по зна ла је вели ки 
про блем у вези са послом 
саку пља ња тар ту фа.

– Након неми лог дога ђа ја 
кра јем про шле годи не, на мој 
апел је чак и Мини стар ство 
поли ци је је реа го ва ло па су 
поли цај ци били при сут ни у 
шуми код Јар ка десе так 
дана. Уви де ли смо вели ки 
про блем и то да је област 
екс пло а та ци је тар ту фа неу
ре ђе на и ово је први корак ка 
уре ђи ва њу ове обла сти. 
Нада мо се да ћемо доби ти 
прве валид не и зва нич не 
тар ту фа ре са лицен цом и 
поло же ним испи том.  Испит 
обу хва та мор фо ло ги ју тар ту
фа и зашти ту живот не сре ди
не, што је нај ва жни је. Ми смо 
у послед ње две годи не вели
ки број тере на уни шти ли, а 
уни шта ва ње тере на је иза
зва ло кав ге међу људи ма, 
јер је робе све мање и мање, 
обја сни ла је Јеле на Мило
ше вић.

З. Попо вић

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА РУРАЛ НУ ЕКО НО МИ ЈУ
И РАЗ ВОЈ НЕ ПРО ЈЕК ТЕ

Велико интересовање
за пројекте у области 
пољопривреде
Зва нич но је са радом 

поче ла Кан це ла ри ја 
за рурал ну еко но ми ју 

и раз вој не про јек те у Вог њу, 
у општи ни Рума. Кан це ла
ри ја сара ђу је са Међу на
род ним цен тром за раз вој 
еко ло ги је и пољо при вре де, 
Инсти ту том за при ме ну 
нау ке у пољо при вре ди, 
Цен трал ном европ ском 
слу жбом за пре ко гра нич не 
ини ци ја ти ве на Бал ка ну, 
као и са поје ди ним сто чар
ским фар ма ма из наше 
земље, удру же њи ма пољо
при вред ни ка и сео ским 
тури стич ким дома ћин стви
ма.

Послед њих месец дана, 
од када је Кан це ла ри ја зва
нич но поче ла за радом, 
вла да вели ко инте ре со ва
ње за про јек те и бизнис 
пла но ве који се одно се на 
уна пре ђе ње пољо при вред
не про из вод ње и ино ва ци је 
у пољо при вре ди.

– Кан це ла ри ја за рурал ну 
еко но ми ју и раз вој не про
јек те ТМК наста ла је као 
резул тат 15 годи на рада на 
број ним међу на род ним и 

наци о нал ним про јек ти ма. 
Иску ство у разним обла сти
ма попут пољо при вре де, 
тури зма, зашти те живот не 
сре ди не, обно вљи вих изво
ра енер ги је и пре ко гра нич
не сарад ње поста ви ло је 
основ за отва ра ње кан це
ла ри је која ће сво јим зна
њем и вешти на ма бити на 
дохват руке срп ским сеља
ни ма и на тај начин омо гу
ћи ти им да уна пре де сво је 

посло ва ње и подиг ну свој 
живот ни стан дард на виши 
ниво – каже Боја на Кузма
но вић из Кан це ла ри је за 
рурал ну еко но ми ју и раз вој
не про јек те у Вог њу. 

– Ми већ сара ђу је мо са 
Инсти ту том за при ме ну 
нау ке у пољо при вре ди, 
Међу на род ним цен тром за 
раз вој еко ло ги је и пољо
при вре де, Цен трал ном 
европ ском слу жбом за пре
ко гра нич не ини ци ја ти ве на 
Бал ка ну, а добру сарад њу 
има мо и са Сто чар ском 
фар мом „Orga nic Peš ter“, 
број ним удру же њи ма 
пољо при вред ни ка, а ту је и 
Сео ско тури стич ко дома
ћин ство „Чикић“ из Заса ви
це – дода је Боја на Кузма
но вић.

Из Кан це ла ри је потвр ђу ју 
да је било инте ре со ва ња за 
кон кур се у окви ру про јек та 
кон ку рент не пољо при вре де 
Срби је, као и за кон курс за 
бес по врат на сред ства 
задру га ма. 

– Морам рећи да је то 
помоћ Свет ске бан ке и ту је 
вео ма добро то што се 
пољо при вред ни ци ма, уко
ли ко им се одо бре про јек ти, 
упла ћу је цео износ, што 
зна чи да није нео п ход но 
пред фи нан си ра ње него је 
пао ри ма на рас по ла га њу 
цео доби је ни износ. Њихо
во уче шће у овом слу ча ју је 
десет посто, 40 посто доби
ја ју кре дит од бана ка које 
се нала зе на листи сај та 
Мини стар ства пољо при
вре де, водо при вре де и 
шумар ства и 50 про це на та 
је уче шће Мини стар ства, 
одно сно Свет ске бан ке. То 
су уства ри бес по врат на 
сред ства. Вео ма добар је и 
кон курс за бес по врат на 
сред ства земљо рад нич ким 
задру га ма. Износ је 7,5 
мили о на дина ра за ново
фор ми ра не, а до 15 мили о
на за ста ре задру ге – исти
че Кузма но вић.

З. Марковиновић

Није слу чај но да је ова 
кан це ла ри ја отво ре на баш 
у Вог њу, у срцу Сре ма, у 
пољо при вред ном кра ју у 
коме пао ри пра те нове тех
но ло ги је у сво јој про из вод
њи. Упра во због тога помоћ 
ове кан це ла ри је им је и 
нео п ход на.

– Ја волим да кажем да 
ова кву кан це ла ри ју не 
може те отво ри ти у Њујор ку, 
у некој педе се то спрат ни ци 
и бави ти се про бле ми ма 
срем ских, одно сно срп ских 
пољо при вред ни ка. Мора мо 
живе ти са тим људи ма сва
ки дан, мора мо бити део 
сео ске зајед ни це, суо ча ва
ти се и са добрим и са 

лошим ства ри ма са који ма 
они живе сва ко днев но. 
Тако да смо ми упра во из 
те наме ре отво ри ли кан це
ла ри ју са седи штем у Вог
њу, у рурал ном под руч ју, 
како бисмо били доступ ни 
људи ма – закљу чу је Боја на 
Кузма но вић. Под се ти мо, у 
Кан це ла ри ји се, изме ђу 
оста лог, пољо при вред ни ци 
могу инфор ми са ти и доби
ти помоћ за писа ње пред
ло га про је ка та, бизнис пла
но ва, као и про је ка та у 
окви ру ИПАРД про гра ма. 
Више инфор ма ци ја може 
се сазна ти и на зва нич ној 
интер нет стра ни ци Кан це
ла ри је tmk.rs.

живе ти са
пољо при вред ни ци ма

Бојана Кузмановић
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РАСАД НИК ЦВЕ ЋА ПОРО ДИ ЦЕ ПАВЛО ВИЋ ИЗ ПАВЛО ВА ЦА

Продаја боља него лане

Са дола ском лепог вре ме на 
интен зи ви ра ни су и радо ви на 
уре ђе њу дво ри шта, тера са, бал

ко на и врто ва. Мно ги дома ћи ни се 
диче лепим и буј ним цве ћем које гаје 
са посеб ним задо вољ ством и покла
ња ју му вели ку пажњу. Дру га чи је и не 
може бити, а да бисмо вам сви поза ви
де ли на лепо ти и буј но сти цве то ва 
тре ба води ти рачу на од кога се расад 
наба вља. Нај бо ље је од позна тих про
из во ђа ча, од оних који су дуго годи на 
на тржи шту и који има ју иску ство у тој 
врсти про из вод ње.

Да би ваше цве ће током лета било 
буј но и лепо тре ба мно го љуба ви и 
пажње, али и зна ња како пету ни је, 
мушка тле, сур фи ни је одр жа ти све жим 
и током вре лих лет њих дана. Савет о 
томе ћете доби ти у расад ни ку „Павло
вић“ у Пла ти че ву у коме може те наба
ви ти све врсте цве ћа, како баштен ског, 
тако и оног које је наме ње но само за 
тера се и бал ко не.

– Нарав но да сва ко ко код нас купи 
цве ће доби је савет и како да га одр жа
ва. Сви би воле ли да и њихо во цве ће 
буде као наше, али тре ба пуно ради ти, 
зали ва ти, при хра њи ва ти, а о све му 
томе ми нашим куп ци ма даје мо саве те 
– каже Иван Павло вић, про из во ђач 
цве ћа из Пла ти че ва.

У пла сте ни ци ма овог про из во ђа ча 
има неко ли ко хиља да сак си ја раз ли
чи тог цве ћа. Сва ко може про на ћи 
нешто за сво је дво ри ште и то по вео ма 
при сту пач ним цена ма које се ни због 
поску пље ња репро ма те ри ја ла нису 
зна чај ни је мења ле. Про да ја иде изу
зет но добро, дале ко боље него про
шле годи не у јеку коро не.

– Сада је дале ко боље него про шле 

годи не. Пла ши ли смо се лане да ли 
ћемо и како ћемо про да ти све оно што 
смо про из ве ли, али успе ли смо. Успе
ва мо и ове годи не. Муште ри ја има мо 
више него про шле годи не, тако да 
засни ва мо и нову про из вод њу, јер смо 
ско ро све про да ли. Нај бо ље се про да
ју мушка тле, пету ни је, сур фи ни је, а 
добро се про да је и цве ће за баште. 

Цене се нису зна чај ни је мења ле у 
одно су на про шлу годи ну, иако је 
репро ма те ри јал зна чај но поску пео. И 
ове годи не раз но си мо цве ће на кућ не 
адре се за веће поруџ би не, а тако је 
било и про шле годи не у јеку пан де ми је 
коро навиру са. Иако ово го ди шња 
сезо на још није завр ше на, ја сам задо
во љан. Пуно ради мо, али све се то 
вра ти – дода је Иван Павло вић, про из

во ђач цве ћа из Пла ти че ва.
Иако на почет ку бавље ња овим 

послом Павло ви ћи нису раз ми шља ли 
о већој про из вод њи, годи на ма се 
њихов став мењао. Про шле годи не су 
због вели ке потра жње цве ћа поди гли 
још један пла сте ник, како би иза шли у 
сусрет број ним куп ци ма, а има их из 
чита ве Срби је.

– Про шло го ди шња про из вод ња је 
била ини ци јал на капи сла да про ши ри
мо про из вод њу. Брзо смо про да ли све 
што смо про из ве ли, а мно ги су оста ли 
без ква ли тет ног раса да цве ћа, па смо 
одлу чи ли да за ову годи ну пове ћа мо 
про из вод њу, а то је било могу ће само 
поди за њем новог пла сте ни ка. Сада је 
све дру га чи је, про из вод ња је зна чај но 
пове ћа на, ква ли тет је још бољи, а и 
више је купа ца. Сада, за сва ког ко 
дође, има по нешто. Углав ном, нај ва
жни је је да су наши куп ци задо вољ ни, 
а по томе коли ко се цве ће из наше 
пла сте ни ка тра жи, јесу. То нас и оба
ве зу је да не сме мо посу ста ти и да 
мора мо бити још бољи. У про из вод њу 
раса да цве ћа укљу че на је цело куп на 
поро ди ца, а има мо и рад ни ке током 
чита ве годи не, јер у овој врсти про из
вод ње пре да ха буквал но нема – твр ди 
Иван Павло вић.

Да пре да ха нема, потвр ђу је и чиње
ни ца да од почет ка сезо не Павло ви ћи 
раз но се цве ће они ма који нису из 
њихо вог окру же ња. У при пре ми је и 
нови расад што само гово ри о ква ли
те ту мушка тли, пету ни ја, каран фи ла, 
чоко ти ца и оста лог цве ћа које већ кра
си мно га срем ска дво ри шта, а њихо
вом лепо том се диче и мно ги дома ћи
ни из целе Срби је.

З. М.

Муште ри ја има мо 
више него про шле 

годи не, тако да засни
ва мо и нову про из вод
њу, јер смо ско ро све 
про да ли. Нај бо ље се 

про да ју мушка тле, 
пету ни је, сур фи ни је,
а добро се про да је

и цве ће за баште, каже 
Иван Павловић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Сти гао спо ме ник „малом 
чове ку и толе ран ци ји“
У про сто ри ја ма Спе ци

јал ног при род ног 
резер ва та „Заса ви ца“ 

21. маја је сти гао спо ме ник 
„малом чове ку и толе ран ци
ји“ Шеф ку Али ма но ви ћу 
Јуси, којег су Митров ча ни 
запам ти ли као добро ду шног 
про сја ка. Спо ме ник је изра
ди о ради о ни ца Миладина 
Ђаковића Пелета из Сив ца 
и то на осно ву дела митро
вач ког ака дем ског ваја ра 
Вла ди ми ра Тови ћа. Орга ни
за ци о ни одбор за поста
вља ње спо ме ни ка Јуси упу
тио је Град ској упра ви зах
тев да се ова скулп ту ра, 
изра ђе на у Јуси ној при род
ној вели чи ни поста ви на јед
ној од три лока ци је: спрам 
бути ка „Кор тез“ где је он 
обич но и ста јао, поред прве 
клу пе у цен тру гра да и тре
ћа лока ци ја је код Град ске 
библи о те ке. 

– Од почет ка ини ци ја ти ве 
гра ђа на да се подиг не спо
ме ник, како смо га ми назва
ли „малом чове ку и толе
ран ци ји“, про шло је пет 
годи на. Напра ви ли смо га 
на ини ци ја ти ву гра ђа на од 
сред ста ва која су они дони
ра ли и то оно ли ко коли ко је 
Јуса тра жио, а то је дана
шњих сто ти ну дина ра. 
После пет годи на, гра ђа ни и 
одре ђе ни дона то ри су успе
ли да при ку пе 8000 евра, 
коли ко и кошта спо ме ник. 
Жели мо да се спо ме ник 

поста ви на аде кват но место 
у гра ду да би могли сви гра
ђа ни и посе ти о ци Срем ске 
Митро ви це да ужи ва ју у 
лику јед ног малог чове ка, и 
толе ран ци ји, јер је Срем ска 
Митро ви ца град толе ран ци
је, рекао је Сло бо дан 
Симић, управ ник СРП „Заса

ви ца“ и један од ини ци ја то
ра ове акци је.

Вајар Вла ди мир Товић је 
рекао да је сво јим делом 
желео да  локал ни карак тер 
пре тво ри у ширу при чу.

– При чу, која би можда 
могла да буде чак и тури
стич ка,  да људи ма који 

дођу у град при бли жим 
Срем ску Митро ви цу.  Мој 
зада так је био да напра вим 
при чу чове ка који њима 
жели добро до шли цу када 
дођу у град, изја вио је 
Товић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

ЗАВРШЕН СПОМЕНИК ЈУСИ: Миладин Ђаковић Пеле, 
Владимир Товић и Слободан Симић

СТУ ДИО МОДЕР НОГ ПЛЕ СА „ОЛЕ НА“

Одли чан наступ
на Олим пи ја ди умет но сти
Прва Наци о нал на Олим пи ја да 

умет но сти и игре одр жа на је у 
Бео гра ду 23.маја у орга ни за ци ји 

Бал кан ске Али јан се и пред во ђе на пред
сед ни цом за Бал кан Евге ни јом Ведо. 
Фести вал је све ча но отво рио пред сед
ник Општи не Чука ри ца Срђан Кла рић и 
поздра вио све при сут не, ујед но уру чио 
спе ци ја лан пехар добро до шли це бале
ри на ма из Гра ча ни це.

На фести ва лу је уче ство ва ло пре ко 
600 так ми ча ра из два де се так балет ских 
сту диа. Сту дио модер ног и кла сич ног 

бале та ,,Оле на“ из Срем ске Митро ви
це пред ста вио се у чети ри кате го ри
је: моде ран балет кид спре ми ер коре
о гра фи ја ,,Звон чи це“ зау зе ла је прво 
место и 48 пое на од мак си мал них 50 
пое на, коре о гра фи ју су изве ле Мили ја
на Кевић,Тео до ра Радо са вље вић, Еле
на Јан ко вић, Тео до ра Радо са вље вић, 
Софи ја Матић, Софи ја Мата нић, Андреа 
Ратић, Нела Мили са вић, Дани је ла Јова
но вић, Неве на Јова но вић, Мили ца Сте
ва нић, Уна Колун џић и Али са Ера ко вић.

Еле о но ра Јокић Рун тић соло моде ран, 

коре о гра фи ја ,,Грин ри вер“ осво ји ла је 
прво место. Деби тан ти Јова на Кома ди
но вић и први пут соло на сце ни са коре
о гра фи јом ,,Аshes“ прво место осво ји ла 
је исто прво место. Дани јел Стр ни ша, 
тако ђе деби тант, осво јио је прво место 
са коре о гра фи јом ,,Wild“.

Успех су тако ђе оства ри ли уче ни
ци Пле сног клу ба ,,Сту дио Оле на“ из 
Бије љи не укуп но са осво је них шест 
првих места. Коре о граф Све тла на Оле
на Римац је тим резул та том оства ри ла 
укуп но 10 првих места.
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РУМА

Две изложбе у Завичајном музеју

У Зави чај ном музе ју Рума до поло
ви не јуна посе ти те љи могу погле
да ти зани мљи ву изло жбу „Етно

ло шко бла го Косо ва и Мето хи је“, као и 
изло жбу ико на наста лих као резул тат 
зајед нич ког рада учи те љи ца и уче ни ка 
основ них шко ла из пет општи на. „Етно
ло шко бла го Косо ва и Мето хи је“ је 
изло жба Музе ја При шти не са при вре
ме ним седи штем у Бео гра ду, чији је 
аутор Мина Дар ма но вић.

– Пред рум ском публи ком је изло же
но наци о нал но бла го нашег наро да, 
део народ не ношње и наки та Срба са 
Kосова и Мето хи је, а током тра ја ња 
изло жбе орга ни зо ва ће мо и ђач ке ради
о ни це. Уче ни ци ће пра ви ти маг не те са 
шара ма карак те ри стич ним за косов ски 
вез – рекла је Бра ни сла ва Коње вић, 

дирек то ри ца Зави чај ног музе ја Рума.
Аутор ка изло жбе кустосетно лог 

Мина Дар ма но вић, иста кла је да рум
ска публи ка има при ли ку да види и 
фото гра фи је ори ги нал них музеј ских 
пред ме та, али и ори ги нал не пред ме те, 
пре вас ход но накит, који пока зу ју сву 
уме шност и вир ту о зност про фе си о нал
них мај сто ра.

– То су дело ви ношње, ком пле ти 
ношњи са Kосова и Мето хи је и накит. У 
витри на ма су изло же ни и ори ги нал ни 
пред ме ти, пре вас ход но накит за гла ву, 
разно вр сни уко шња ци, игле, нау шни це, 
накит за гру ди, лан ци, бро ше ви и при
ве сци... Ту је и чуве ни косов ски вез са 
рука ва, фраг мент са рука ва жен ске 
неве стин ске кошу ље из око ли не При
шти не, грив не, нару кви це, поја си и 

паф та. То су све руко тво ри не про фе си
о нал них мај сто ра, накит кујун џи ја који 
су има ли бога ту и дуго ве ков ну тра ди
ци ју у гра до ви ма на Косо ву и Мето хи ји 
– рекла је Мина Дар ма но вић.

Она је дода ла да је Музеј у При шти
ни, тру дом и радом врсних кусто са, 
успео да офор ми фан та стич ну збир ку 
са пре ко 30.000 пред ме та. Након НАТО 
бом бар до ва ња били су при ну ђе ни да 
напу сте сво је домо ве, као и матич ну 
згра ду и 1999. годи не нашли су уто чи
ште у Етно граф ском музе ју у Бео гра ду 
где од тада несме та но раде.

– Запо сле ни Музе ја у При шти ни се 
већ 22 годи не тру де да чува ју и шти те 
наше кул тур но бла го при ре ђу ју ћи 
разно ра зне изло жбе у земљи и ино
стран ству, али се бави мо и изда вач ком 
делат но шћу, тако да смо изда ли вео ма 
зна чај не моно гра фи је, књи ге, сту ди је и 
публи ка ци је – рекла је Мина Дар ма но
вић.

На овој изло жби је Косо во и Мето хи ја 
пред ста вље но као област која је на 
рас кр сни ци, где су се укр шта ли разни 
путе ви, као и кул тур ни ути ца ји и упра во 
зато је та област посеб на по разно ли ко
сти народ них ношњи. 

Дру га изло жба је отво ре на 21. маја, у 
окви ру мани фе ста ци је „Дани сло вен ске 
писме но сти и кул ту ре“. Реч је о изло
жби ико на уче ни ка основ них шко ла. 
Бра ни сла ва Коње вић, дирек тор ка 
Зави чај ног музе ја, изра зи ла је задо
вољ ство што је овај музеј дома ћин 
ових пре ле пих деч јих радо ва, који увек 
пра те мани фе ста ци ју „Дани сло вен ске 
писме но сти и кул ту ре“. Ини ци ја тор 
иде је за ове радо ве и изло жбу је ОШ 
„Душан Јер ко вић“ из Руме. 

Мина Дар ма но вић и Бра ни сла ва Коње вић

Део ико на у Зави чај ном музе ју Рума
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– Иде ја је кре ну ла из наше 
шко ле и у духу пра во сла вља 
наста вље на даље и про ши
ре на на оста ле шко ле и 
општи не. Поред рум ске, ту 
су још општи не Срем ска 
Митро ви ца, Пећин ци, Земун 
и Нови Бео град. Уче ство ва
ло је 19 основ них и чети ри 
под руч не шко ле. Поно сна 
сам на тај про је кат током 
којег је изра ђе но шезде се так 
ико на. Иде ја нам није да на 
томе оста не мо, него да про
ши ри мо ово на целу држа ву, 
да то буде један про је кат 
који смо ми одра ди ли срцем 
и душом, нај пле ме ни ти је и 
нај чи сти је – иста кла је 
дирек тор ка Ната ша Ста нић.

Душан Више кру на, ста ре
ши на Хра ма Сила ска Све тог 
Духа на апо сто ле, ука зао је 
на то да је реч о изу зет ном 
поду хва ту. Ико на је од првих 
дана хри шћан ства пред ста
вља ла нешто посеб но у хри
шћан ском живо ту. Од оне 
прве ико не коју је Исус Хри
стос насли као на убру су, 
када је обри сао сво је лице и 
на убру су се пре сли као 
његов лик, па пре ко ико не 
Пре све те Бого ро ди це коју је 
радио Све ти апо стол Лука, 
па кроз веко ве до дана шњег 
дана.

– Ико на пред ста вља неки 
про зор који је спа јао чове ка 
и Бога. Чове ку је било мно го 
лак ше када види лик све ти
те ља и у њему про на ђе и 
онај бож ји лик и успо ста ви 
тај духов ни однос са Богом. 
Ове ико не које данас види мо 
пред нама, пред ста вља ју 
лико ве све ти те ља и сва ки 
тај лик у себи носи лик бож ји, 
као и што сва ко од нас људи 
носи лик бож ји, али види мо и 
искрен однос и радост деце 
која су ради ла те ико не – 
каже Душан Више кру на.

Коста Стје па но вић, веро у
чи тељ у ОШ „Душан Јер ко
вић“, додао је да је ини ци ја
тор ове иде је још 2014. годи
не била учи те љи ца Ната ша 
Ста нић, која је сада дирек
тор ка поме ну те шко ле. 

– После смо кре ну ли да 
ради мо у свим четвр тим раз
ре ди ма наше шко ле, учи те
љи це зајед но са уче ни ци ма, 
па се то после шири ло на 
оста ле шко ле у нашој општи
ни, па на дру ге општи не... У 
ово го ди шњој изло жби је 
укљу че но пет општи на и 19 
шко ла, углав ном су то радо
ви учи те ља и уче ни ка нижих 
раз ре да. После изра де, све 
ико не су и осве шта не – 
рекао је веро у чи тељ Коста 
Стје па но вић.

С. Џакула

ОБЕ ЛЕ жА ВА ЊЕ 76 ГОДИ НА ОД ДАНА ПОБЕ ДЕ У ДРУ ГОМ 
СВЕТ СКОМ РАТУ

Митровчанка 
представила
Србију у Русији

Митров чан ка Све тла на Митро вић, 
соли ста, пред ста вља ла је Срби ју у 
Москви на мани фе ста ци ји Бесмрт

ног пука, пово дом обе ле жа ва ња 76 годи на 
од Дана побе де у Дру гом свет ском рату. 
Она се недав но вра ти ла из Руси је, са пози
тив ним ути сци ма. 

Наи ме, мани фе ста ци ја се тра ди ци о нал но 
одр жа ва, у знак сећа ња на побе ду над 
фаши змом Све тла на се нај пре при ја ви ла 
на кон курс, на ком је уче ство ва ло више од 
400 соли ста из чак 76 зема ља, а ода бра ни 
су уче сни ци из само три на ест зема ља, 
међу који ма је и наша земља. Они су има ли 
ту част да се пред ста ве публи ци у Москви. 
Кон курс је одр жан још про шле годи не, али 
због епи де ми је коро на ви ру са, наступ је 
одр жан сада. 

– Ја сам пуна ути са ка и даље, због све га 
што се дого ди ло у Москви. Тамо је све тако 
вели чан стве но. Насту па ла сам нај пре у 
Музе ју побе де. Ту је отво ре на изло жба 
посве ће на рат ној тема ти ци. Нас три на ест 
смо баш ту прво пева ли. Морам да истак
нем да сам ја била једи ни пред став ник који 
је певао на свом јези ку. Сви оста ли су пева

ли на руском, а ја сам желе ла сво ју земљу 
да при ка жем она квом каква јесте, див на. 
Носи ла сам народ ну ношњу. У том музе ју 
има ли смо при ли ку да види мо, баш живо пи
сно, како се одви јао рат, сли ке, пред ме те 
рање них, нао ру жа ња и слич но. То је било 
првог дана мани фе ста ци је, пре не ла је сво је 
ути ске Све тла на. 

Сутра дан насту па ли су у хали Кро кус, 
капа ци те та пре ко 7000 места, али овог пута 
због виру са, било је дупло мање, међу тим, 
наша саго вор ни ца твр ди да је и тако било 
вели чан стве но и несва ки да шње за њу.

– Било је тако све ча но. Насту па ле су 
вели ке зве зде Руси је и на кра ју смо ми иза
шли, као кан ди да ти са кон кур са. Ника да то 
нећу забо ра ви ти и ово је вели ко иску ство за 
мене, усхи ће но при ча Све тла на Митро вић.

Напо слет ку, пева ли су тра ди ци о нал ну 
руску песму „Калин ка“, која је при сут не 
поди гла на ноге. 

Митро ви ће ва је позна та митро вач кој 
публи ци као соли ста, радо је виђен гост на 
кул тур ним мани фе ста ци ја ма. Насту па и са 
етно гру пом „Огањ“. 

А. Плав шић

Све тла на Митро вић
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ГАЛЕРИЈA „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ”

Сед ми фести вал пија ни зма
У Гале ри ји „Лазар Воза

ре вић“ од 20. до 23. 
маја, одр жан је сед ми 

по реду фести вал пија ни зма 
у орга ни за ци ји Музич ке шко
ле „Петар Кран че вић“ и Умет
нич ког удру же ња „Кран че вић“. 
Поред  Гра да Срем ске Митро
ви це, покро ви те ља, фести вал 
је подр жа ко и Покра јин ски 
секре та ри јат за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву и наци о нал не 
мањи не – наци о нал не зајед
ни це, док је тех нич ку подр
шку пру жио Цен тар за кул ту
ру „Сир ми у март“.Све ча ном 
отва ра њу у Гале ри ји „Лазар 
Воза ре вић“ при су ство ва ла 
је гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић и Милан Кова
че вић, заме ник покра јин ског 
секре та ра за обра зо ва ње.

 Ово је јед на од мани
фе ста ци ја коју Покра јин ски 
секре та ри јат за обра зо ва ње 
подр жа ва, одно сно суфи нан
си ра. Дра го ми је да има ова
квих мани фе ста ци ја у овој 
ситу а ци ји када смо на кра ју 
пика епи де ми је коро навиру
са и да је наш град по сед ми 
пут дома ћин так ми че ња пија
ни зма, рекао је Кова че вић. 

Он је свим уче сни ци ма 
поже лео што бољи пла са ман, 
а гости ма из реги о на, при ја
тан и уго дан бора вак у Срем
ској Митро ви ци.

Гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић је том при ли ком 
иста кла зна чај ово го ди шњег 
фести ва ла. 

 Изу зет но ми је дра го зато 
што се Фести вал пија ни
зма одр жа ва по сед ми пут у 
нашем гра ду, јер смо ми град 
фести ва ла, које смо пре ове 
пан де ми је одр жа ва ли у току 
чита ве годи не. Дра го ми је 
да се тај кон ти ну и тет наста
вља, да наши умет ни ци нису 
оду ста ли од сво јих фести ва
ла и то је доказ да се пола ко 
вра ћа мо у уоби ча је не токо ве 
живо та, што је опет резул тат 
наше ефи ка сне иму ни за ци је 
која је спро ве де на у Срем
ској Митро ви ци. Дра го ми је 
да овај фести вал има још 
већи број уче сни ка из више 
зема ља него про шли пут што 
зна чи да они напре ду ју, расту, 
шире се што је добро и за 
Срем ску Митро ви цу јер док 
тра ју фести ва ли, живи наш 
град. Овде сви тре ба да буду 
срет ни и радо сни јер у ства
ри, љубав сли ка ју нота ма, као 
што гла си сам назив фести
ва ла, обја сни ла је Све тла на 
Мило ва но вић. 

Фести вал је пре ма шио сва 

оче ки ва ња у бро ју при ја вље
них кан ди да та  у дисци пли
на ма кла вир соло, кла вир ски 
дуо и упо ред ни кла вир, па се 
иове годи не при ја вио велик 
број так ми ча ра. 

 Изу зет но нам је дра го да 
се после овог тешког пери
о да толи ки број так ми ча ра. 
На про шло го ди шњем фести
ва лу 2019. годи не било је 
194 так ми ча ра, а ове годи не 
ода зва ло се 170 так ми ча ра. 
Има так ми ча ра од нај мла ђег 
узра ста од 6, 7 годи на, па до 
сту де на та ака де ми ја. Има мо 
еми нен тан жири саста вљен 
од позна тих педа го га који су 
из Хрват ске Пре драг Шан тек, 
из Бео гра да Дра го мир Бра
тић, Јован ка Аран ђе ло вић из 
Ниша са Музич ке ака де ми је 
и Амсел Гано вић из Сара је ва. 
Ово је фести вал пија ни зма, 
фести вал радо сти, зву ка дру
же ња, чаро ли ја музи ке. Жеља 
ми је да зајед нич ким напо ри
ма вра ти мо ноте у линиј ски 
систем, да вра ти мо хар мо ни ју 

сва ко дне ви ци и музи ком упо
зна мо себе и осво ји мо про
стран ства све та. Фести вал 
јесте у фор ми так ми че ња али 
смо првен стве но ту да чистог 
срца све доче ка мо, одве мо 
их у јед ну од живот них чаро
ли ја и дожи ви мо је зајед но 
са њима, и да се покло ни мо 
њеном вели чан ству музи ци, 
рекла је дирек тор ка и умет
нич ка дирек тор ка Фести ва ла 

про фе со ри ца кла ви ра Мил да 
Кузми нац.

Уче ни ца тре ћег раз ре
да Сред ње музич ке шко ле 
„Петар Кран че вић” Анђе ла 
Томић, уче ству је на фести ва
лу од када посто ји, како исти
че „од малих ногу“. Уз изу зет
но леп амби јент који пру жа 
Гале ри ја, каже да је пра во 
ужи ва ње сви ра ти кла вир. Она 
је оста лим так ми ча ри ма поже
ле ла да из Срем ске Митро ви
це поне су мно го лепих успо
ме на, као и да стек ну нова 
иску ства. 

У окви ру сед мог Фести ва ла 
пија ни зма кон цер ти су одр жа
ни у Гале ри ји „Лазар Во за ре
вић”, док је кон церт уче ни ка 
Музич ке шко ле „Петар Кран
че вић” одр жан у субо ту, 22. 
маја сапо чет ком у 19 сати,  
а кон церт лау ре а та Фести
ва ла 23. маја са почет ком у 
19 сати. Сви кон цер ти, као и 
так ми чар ски део Фести ва ла, 
одр жа ни су у скла ду са епи
де ми ло шком ситу а ци јом уз 
пошто ва ње про пи са них мера. 

К. Вереш
Мил да Кузми нац Анђе ла Томић

Милан Кова че вић Све тла на Мило ва но вић
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ПРЕ МИ ЈЕР НО ПРИ КА ЗАН ФИЛМ „ЛИхВАР“ У КЦ ИНЂИ ЈА

Однео награ ду на ФЕСТу и 
оду ше вио инђиј ску публи ку

18. маја одр жа на је пре ми је ра фил
ма „Лихвар“ бра ће Аљо ше и Нема ње 
Ћера ни ћа и Стра хи ње Маџа ре ви ћа из 
Инђи је у њихо вом род ном гра ду пред 
пуном салом Кул тур ног цен тра. Само 
два дана рани је, на 49. ФЕСТу у Бео
гра ду поме ну то оства ре ње доби ло 
је награ ду „Милу тин Чолић“ днев ног 
листа „Поли ти ка“ за нај бо љи дома ћи 
филм. 

– У фил му смо при ка за ли људе са 
мар ги не које виђа мо сва ки дан. Испра
ти ли смо један дан инђиј ског зеле на ша 
који поку ша ва да пре ста не да се бави 
тим неза ко ни тим послом – иста као је 
Аљо ша Ћера нић, про ду цент фил ма 
„Лихвар“, и додао да нису оче ки ва ли 
награ ду на ФЕСТу, али да су вео ма 
срећ ни због тога.

Филм „Лихвар“ у цело сти је сни ман 
на раз ли чи тим лока ци ја ма у Инђи ји и 
то про шле годи не у мају и јуну.

– Част ми је што је филм при ка зан 
пред нашим сугра ђа ни ма, што смо 
филм сни ми ли у нашем гра ду. Има

ли смо 14 сни ма ју ћих дана, јер буџет 
није био вели ки и он је намет нуо тем по 
сни ма ња – рекао је Нема ња Ћера нић, 
реди тељ, и додао да је нај ве ћи иза зов 
био то што већи ну еки пе нису чини ли 
про фе си о нал ни глум ци већ обич ни 
људи из Инђи је, Ћера ни ће ви при ја те
љи и позна ни ци.

Општи на Инђи ја је гене рал ни спон
зор фил ма. 

– Овај филм је још један доказ да 
наша општи на има вред не, памет не 
и кре а тив не мла де људе пуне енер
ги је. А ми ћемо наста ви ти да им пру
жа мо сна жну подр шку, јер су они наше 
непро це њи во бла го – иста као је Вла
ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи
ја.

„Лихвар“ пред ста вља ком би на ци
ју кри ми на ли стич ке дра ме и три ле ра 
и доно си при чу о Мун ди ру, зеле на шу, 
бив шем бок се ру који болу је од дија
бе те са. Он је човек ста рог кова који 
схва та да су се вре ме на про ме ни ла, 
при ро да посла зеле на ша је сада дру

га чи ја: све се ради пре ко уго во ра, пре
ко адво ка та, нема више пре би ја ња и 
прет њи као пре. У послед ње вре ме је 
имао мно го при ја ва и мало је фали ло 
да завр ши у затво ру. Мун дир се увек 
чвр сто држао свог кодек са: нико му 
ника да не оста је дужан и ника да не 
даје паре нар ко ма ни ма. Због тога је 
изгра дио име које се изго ва ра са пуно 
пошто ва ња. Услед про бле ма са при
ја ва ма и погор ша ња њего вог дија бе
те са, Мун дир је у про це су покре та ња 
легал ног посла: отва ра ња тере та не са 
салом за аеро бик и бори лач ке вешти
не. Уло жио је у спра ве и опре му, завр
ша ва ју се радо ви са кре че њем, оспо
со бља ва њем објек та и поста вље њем 
ства ри. Мун дир жели да се пову че из 
прља вог посла, али то неће бити оно
ли ко лако коли ко он мисли.

При ка зи ва ње фил ма „Лихвар“ поче
ло је 18. маја и због вели ког инте ре со
ва ња инђиј ске публи ке биће при ка зи
ван у два тер ми на (18 и 20 часо ва) до 
30. маја у Кул тур ном цен тру. М. Ђ.

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Ликов ни кон кур с
Град ска библи о те ка „Ата на си је 

Стој ко вић“ у Руми, поред сво је основ
не делат но сти, увек има и број не 
актив но сти које се реа ли зу ју, изме ђу 
оста лог, и са свим рум ским шко ла ма, 
као и врти ћи ма.

Тако је, као и прет ход них годи на, 
орга ни зо ван ликов ни кон курс пово
дом ускр шњих пра зни ка. Ове годи не 
су уче сни ци кон кур са били уче ни ци од 
првог до четвр тог раз ре да град ске ОШ 

„Душан Јер ко вић“. При сти гао је вели
ки број радо ва, па су у Град ској библи
о те ци реши ли да доде ли награ де за 
прва три места, као и две похвал не 
награ де за нај кре а тив ни ји радо ве. 

Награ ду за нај бо љи рад доби ла је 
Мина Кукић, уче ни ца четвр тог раз
ре да, дру го место је осво ји ла Миња 
Бркљач, уче ни ца првог раз ре да, док је 
тре ћа награ да при па ла уче ни ку четвр
тог раз ре да Деја ну Кеп чи ји. 

– Увек се тру ди мо да ова квим и 
слич ним актив но сти ма под стак не мо и 
награ ди мо кре а тив ност наших нај мла
ђих чла но ва. Нарав но, све у жељи да 
стек ну нави ку да од малих ногу дола зе 
у библи о те ку – рекао је дирек тор ове 
уста но ве Дамир Васи ље вић Тоскић.

Награ ђе ни уче ни ци су доби ли књи
ге, а реч је о насло ви ма чији је изда
вач Град ска библи о те ка „Ата на си је 
Стој ко вић“ у Руми. С. Џаку ла

Са пре ми је ре фил ма „Лихвар“ у КЦ Инђи ја
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178 ГОДИ НА ОД СМР ТИ КНЕ ГИ ЊЕ ЉУБИ ЦЕ ОБРЕ НО ВИЋ

„Вели ка вла дар ка“

Љуби ца Обре но вић, зва на 
„вели ка вла дар ка“, била је 
ћер ка Радо са ва и Мари је 

Вуко ма но вић. Рође на је у селу Сре зо
јев ци испод Руд ни ка, 1785. годи не. 
Мило ша Обре но ви ћа је упо зна ла 
1803. Пре ма Мили ће ви ће вим речи ма, 
Милош је при првом сусре ту био оча
ран њеним господ стве ним држа њем и 
лепо том: „Јед ног дана уда рих испод 
Сре зо је ва ца на реку Дичи ну. Ту на 
бели лу зате кох Љуби цу и њену мај ку; 
оне беља ше плат но. Тада ми је било 
20 годи на (...) Ста јао сам ваљ да читав 
сат само да дуже гле дам Љуби цу“. 
Љуби ца је поста ла Мило ше ва жена, с 
про ле ћа 1806. годи не, а вен ча ни кум 
им је био Кара ђор ђе Петро вић. Пода
ри ла му је осмо ро деце, али је само 
њих четво ро оста ло у живо ту – Петри
ја, Сав ка, Милан и Миха и ло.

Милош и Љуби ца су нај пре живе ли 
у Бру сни ци у кући Мила на Обре но ви
ћа. Доц ни је су живе ли у Црну ћи, Кра
гу јев цу, Пожа рев цу и Бео гра ду. Суд
би на кне ги ње Љуби це посве је нео
бич на. Исто ри ја је пам ти као хра бру, 
пожр тво ва ну и рев но сну жену, али јој 
исто тако при пи су је нео про сти ве гре
хо ве. По све му суде ћи, Милош и 
Љуби ца нису има ли хар мо ни чан брак. 
Раз лог сва ко днев них суко ба била је 
кне же ва при вр же ност дру гим жена ма. 
Гаври ло вић је дав но про це нио Мило
шев однос пре ма жена ма: „Милош је 
био јед ном реч ју – жен ска рош. Глас 
који је у том погле ду ужи вао, сасвим је 
оправ дан“. Но, веро ват но није ни слу
тио шта ће њего ве љубав не аван ту ре 
про у зро ко ва ти. Исто ри ја посеб но пам
ти слу чај Петри је Пља кић. Након аши

ко ва ња са лепом Петри јом, Милош је 
пози ва у конак, како би пома га ла 
Љуби ци око дома ћин ства. Неду го 
затим, помоћ ни ца Петри ја, поста ла је 
Мило ше ва љубав ни ца. Мудра и осе
тљи ва Љуби ца, наслу ћи ва ла је муже
вље ву невер ност. Јед ном при ли ком 
му је рекла: „Ја сам твој друг, па се ти 
са мном никад не сме јеш она ко, као с 
овом женом из све та! С њом се раз го
ва раш више, с њом се сме јеш сла ђе, 
но са мном“ (Мили ће вић). Мило шев 
конак обе ле жи ла је гото во леген дар на 
при ча о уби ству лепе Петри је. Иако 
нико није оче ки вао, биће смер не и 
покор не Љуби ца, дожи ве ће пот пу ну 
тран сфор ма ци ју. Наи ме, Мило ше ва 
накло ност пре ма лепим жена ма, те 
при мет на кне же ва „већа сло бо да у 
држа њу брач них оба ве за“ дове ла је 
до неми лог инци ден та, када је труд на 
кне ги ња Љуби ца, нена ја вље но дошла 
у двор и уби ла Петри ју, зате кав ши је 
са њеним супру гом у посте љи (Борић). 
Након тра гич ног уде са, кне жев ски пар 
је био раз дво јен, но, с вре ме ном су се 
сти ша ле стра сти, те се Љуби ца вра
ти ла у конак. Њихо ви одно си су трај но 

оста ли хлад ни, а због Мило ше вих 
честих одсу ста ва, виђа ли су се с вре
ме на на вре ме. Милош је и даље 
имао љубав ни це, држе ћи се шери јат
ског пра ва, а она није има ла избо ра и 
при хва ти ла је такав живот. Као што 
Љушић исти че: „Кне ги ња Љуби ца 
оста ла је у лепој успо ме ни срп ском 
роду. Њено име поми ња ло се с поно
сом, како за вла да ви не Обре но ви ћа 
тако и Кара ђор ђе ви ћа – неу о би ча је но 
за нашу дина стиј ску повест која је 
оби ло ва ла нетр пе љи во шћу“. Уме ла је 
да пре ко ре ва сво га мужа када би 
посу ста јао у бор ба ма са Тур ци ма: 
„Ето види те шта раде људи! А ви, шта 
сте учи ни ли? Кеце ље жен ске паши те, 
а ми жене да иде мо да се бије мо“. 
Исто тако, пре да ње каже да је одби ла 
Милош савет, да се за вре ме Првог 
срп ског устан ка пову че у без бед ни је 
кра је ве, рекав ши: „Жива нећу из сво га 
зави ча ја, а мртву ме могу и пси изје
сти“. 

Кне ги ња Љуби ца је била важна лич
ност на Мило ше вом дво ру, те је у 
физич ком одсу ству кне за пре у зи ма ла 
вла дар ске оба ве зе у мањем оби му. 

Мило ше ва накло ност пре ма лепим жена ма, те при мет
на кне же ва „већа сло бо да у држа њу брач них оба ве за“ 
дове ла је до неми лог инци ден та, када је труд на кне ги ња 
Љуби ца, нена ја вље но дошла у двор и уби ла Петри ју, 
зате кав ши је са њеним супру гом у посте љи (Борић). 
Након тра гич ног уде са, кне жев ски пар је био раз дво јен, 
но, с вре ме ном су се сти ша ле стра сти, те се Љуби ца 
вра ти ла у конак

Љуби ца Обре но вић Милош Обре но вић

Милош и Љуби ца 
су нај пре живе ли у 

Бру сни ци у 
кући Мила на Обре
но ви ћа. Доц ни је су 

живе ли у Црну ћи, 
Кра гу јев цу, Пожа

рев цу и Бео гра
ду. Суд би на кне ги
ње Љуби це посве 
је нео бич на. Исто

ри ја је пам ти као 
хра бру, пожр тво ва

ну и рев но сну жену, 
али јој исто тако 

при пи су је нео про
сти ве гре хо ве. По 

све му суде ћи, 
Милош и Љуби ца 

нису има ли хар мо
ни чан брак
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Поред тра ди ци о нал не пред ста ве уло
ге жене и њеној при пад но сти кућ ној и 
поро дич ној сфе ри која се, пре све га, 
огле да ла у окви ри ма ваља ног вође ња 
куће и исправ ног вас пи та ва ња деце, 
кне ги ња је изра жа ва ла вели ки инте
рес за јав не посло ве и дру штве ни 
анга жман. Изме ђу оста лих дужно сти, 
у кне же вом одсу ству, била је и зва нич
ни бла гај ник црнућ ког ком плек са. 
Вешти не сте че не услед неиз ве сних 
рат них годи на, као што је уме ће јаха
ња и зау зда ва ња коња, али и спрет но 
руко ва ње пишто љем, осве до че но у 
бит ка ма на Љуби ћу и у Нико љи, 
издва ја ле су кне ги њу од уоби ча је них 
шабло на и кон вен ци о нал них род них 
уло га тога вре ме на (Борић). Када је 
реч о вође њу Љуби чи не поли ти ке, 
кажу да је била крх ка и попу стљи ва. 
Из писа ма које упу ћи ва ла кне зу Мило
шу, може се закљу чи ти да је била вео
ма саве сна и одго вор на. Била је пра ва 
„гла ва куће“, иако пре ма Пир ху, кне ги
ња тек нешто пре 1833. доби ја могућ
ност да сед не зајед но са мужем за 
вре ме руч ка. До тада, она и њене 
кћер ке, ста ја ле су крај кне за и слу жи
ле су га за вре ме руч ка, јер „тако зах
те ва ста ри срп ски оби чај“. Била је 
вео ма вред на и ште дљи ва, но ипак, 
врло пред у сре тљи ва и изда шна у 
чиње њу добро чин ства. Њен живот се 
до дола ска у Кра гу је вац није раз ли ко
вао од живо та сео ских жена. Мно го је 
ради ла, кува ла, меси ла хлеб, пра ла, 
тка ла и оба вља ла све дру ге сео ске 
посло ве. Међу тим, касни је се њен 
живот про ме нио, када је пре шла 
у Пожа ре вац, где је упра вља ла и над
гле да ла вели ку Мило ше ву еко но ми ју. 
Скром но се обла чи ла, а сво јим сино
ви ма би често сама крпи ла оде ћу. 
Таквим начи ном живо та желе ла је да 
оста ли ма жена ма сво јим при ме ром 
пока же да тре ба избе га ва ти рас кош и 
да тре ба живе ти по ста рим оби ча ји ма. 
Ипак, за вре ме све ча но сти, уме ла је 
да се поја ви све ча но оде ве на. Поред 
кне за Мило ша, Љуби ца је у XIX веку 
несум њи во била нај по пу лар ни ја и нај
по зна ти ја лич ност у нашем наро ду. 
Била је бес пре кор на дома ћи ца, нежна 
и добра мај ка и вер на супру га за коју 
су брак и поро ди ца били све ти ња. 
Исто тако, била је заштит ник пони же
них и увре ђе них и пома гач поти ште
них. Изу зет но је воле ла отаџ би ну и 
срп ски народ. На самр ти пре по ру чу је 
сво ме сину Миха и лу да „љуби свој 
народ“. Сво ју вели ку љубав пре ма 
Срби ји пока за ла је наро чи то онда, кад 
је мора ла 1842. годи не да је напу сти. 
Нала зе ћи се у еми гра ци ји, жар ко је 
ишче ки ва ла да се вра ти у сво ју домо
ви ну. Та чежња за отаџ би ном, ства ра
ла је код Љуби це вели ки душев ни 
бол, који је несум њи во доста допри
нео њеној боле сти и наглој смр ти. 
Кне ги њи Љуби ци је било суђе но да на 
дана шњи дан 1843. годи не умре ван 
отаџ би не, у Новом Саду (Стра ња ко
вић).

Сне жа на Булат

ИНЂИ ЈА

Мали сај ам спо р та
У петак, 21. маја, у самом цен тру Инђи

је, одр жан је Мали сајам спо р та у орга ни
за ци ји Спорт ског саве за Срби је, Мини
стар ства омла ди не и спо р та, Општи не 
Инђи ја и Саве за спор то ва општи не Инђи
ја. Вели ки број деце из основ них шко ла са 
тери то ри је ове срем ске општи не так ми чио 
се у више раз ли чи тих спор то ва. Сво јим 
при су ством Мали сајам спор та уве ли чао је 
олим пиј ски шам пи он и пред сед ник Спорт
ског саве за Срби је Давор Ште фа нек.

– Мали сајам спор та орга ни зу је мо вео
ма успе шно десет годи на уна зад. Мислим 
да смо орга ни за ци ју поди гли на виши ниво 
и тру ди ће мо се да сва ке годи не обу хва ти
мо још више деце и да их на тај начин 
под стак не мо да се баве спор том. Желим 
да захва лим пред став ни ци ма Општи не 

Инђи ја што су нам били добри дома ћи ни и 
што смо зајед нич ки орга ни зо ва ли Мали 
сајам спор та у овом гра ду – иста као је 
Ште фа нек.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак још јед ном је под се тио да та локал на 
само у пра ва ула же зна чај на сред ства у 
спо рт и да је ове годи не буџет око 175 
мили о на дина ра.

– Спорт је за нас вео ма зна ча јан и у при
лог томе гово ри пода так да сва ке годи не 
издва ја мо све већа, исто риј ска сред ства. 
То нам се и вра ћа одлич ним резул та ти ма 
наших клу бо ва и спор ти ста, поје ди на ца. 
Цен тар Инђи је је данас био пре леп јер је 
оди сао мла до шћу, лепо том и пози тив ном 
енер ги јом – иста као је Гак.

М. Ђ.

АК „СРЕМ“ 

Осво је не чети ри меда ље
На првен ству Срби је у 

трци 10 кило ме та ра на 
путу одр жа ном у Петров

цу на Мла ви Мир ко  Ма у на је 
осво јио сре бр ну меда љу у кон
ку рен ци ји сени о ра, истр чав ши 
за 31:09. Побе дио је Милан 
Митро вић из Бео град ског 
тркач ког клу ба.

Трка је била неиз ве сна, 
издво ји ла су се три трка ча, 
Мау на је био  че твр то пла си ра
ни. У трци на 3 кило ме тра до 
циља сти гао је до тре ће пози
ци је, да би у по след њих 300 мета ра био 
све жи ји у завр шни ци и сти гао до сре бра. 
И он и тре нер Комле нић су задо вољ
ни постиг ну тим резул та том. Алек сан дра 
Коста ди но вић је у вео ма јакој кон ку рен
ци ји осво ји ла брон зу. Побе ди ла је Оли
ве ра Јев тић из ужич ке „Мла до сти“, а 
дру го пла си ра на је би ла Неве на Јова но
вић чла ни ца Бео град ског тркач ког клу ба. 
Алек сан дра  је ста зу дугу 10 кило ме та ра 
пре тр ча ла за 38:56. Јова на Шуба тли
ја је тако ђе била врло добра, сед ма са 
40:00. У Срем ској Митро ви ци је одр жа
но дво днев но так ми че ње за мла ђе и 
ста ри је у више бо ји ма. Лазар Ђако вић је 
у кон ку рен ци ји ста ри јих пио ни ра осво
јио брон за ну  ме да љу у сед мо бо ју што 
је изван ре дан успех јер је годи ну дана 
мла ђи  од кон ку рен ци је. Он је 100 мета ра 
пре тр чао за 12,12 секун ди, у даљ ско чио 
5,18 мета ра, куглу од 4 кило гра ма бацио 
12,39 мета ра дале ко, у вис ско чио 1,55 
мета ра, 100 мета ра са пре по на ма истр
чао за 18,15 сеун ди, копље од 600 гра
ма бацио 36,92 метра и на кра ју  и стр чао 
1000 мета ра за 3:21,45. Све то је било 
довољ но за 2961 бод и брон за ну меда
љу у кон ку рен ци ји 23 атле ти ча ра. Лукач 
Мар ко је био врло добар, пето пла си ра
ни у тро бо ју за мла ђе  пи о ни ре са саку
пље них 2060  бодо ва (трка на 60 мета ра 
– 8,34с; скок у даљ из зоне– 4,60 мета ра; 
баца ње кугле 3 кило гра ма – 9,03 метра). 
Тео до ра Чонић је била сед мо пла си ра на 
у дисци пли ни шесто бо ја ( трка 80 мета ра 

пре по не  13,47 секун ди; скок од добрих 
1,49 мета ра у вис, кугла од 3кг баче на је 
на да љи ну од  7,89, дру ги дан је ото ври ла 
са 4,99 мета ра у ско ку у даљ, копље од 
400 гра ма је баци ла на 26,22 метра и 600 
мета ра истр ча ла за 1:56,51. Код мла ђих 
пио нир ки осма је била Ива Бежа но вић 
(8,85 на 60 мета ра, кугла 2 кило гра ма – 
10,10 мета ра и 4,67 мета ра у ско ку у даљ 
из зоне одско ка) док је тако ђе врло  до
бра, у кон ку рен ци ји од чак 75 так ми чар
ки, Ката ри на Шко рић била  де ве та (8,64 
секун ди у трци на 60 мета ра, резул тат од 
9,10м у баца њу кугле од два кило гра ма, 
и ско ком у даљ из зоне на 4,70 мета ра).

У Новом Саду је на Првен ству Вој во
ди не за ста ри је јуни о ре насту пи ло  че тво
ро так ми ча ра, а осво је не су три меда ље. 
Андреј Јок си мо вић осво ји о  је сре бро у 
трци на 3000 мета ра резул та том 9:38,50. 
Брон за не меда ље су у дисци пли ни баца
ње копља осво ји ли Тео до ра Самац (600 
гра ма) резул та том 38,70 мета ра и Сини
ша Дрља ча (800 гра ма) 41,30 мета ра. 
Мила на Симић је у дисци пли ни скок у 
даљ била пето пла си ра на са 5,39 мета
ра. У окви ру више бо ја одр жан је и атлет
ски митинг у баца њу диска (1кило грам) 
на ком је Ана Дасо вић пре ба ци ла 40,66 
мета ра док је Ања Шко рић била  пе то пла
си ра на са 35,77 мета ра.

На више фрон то ва осво је но је чак 
седам меда ља а „Срем ци” су још  јед ном 
дока за ли да се на њих може озбиљ но 
рачу на ти.
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АНКЕ ТА: Да ли пла ни ра те
ове годи не да иде те на море?

Андреа Лозић, Мачван ска Митро
ви ца: С обзи ром на то да се ситу а ци
ја у вези са епи де мо јом побољ ша ва, 
ове годи не пла ни ра мо да лету је мо. 
Одлу чи ли смо се да поро дич но посе
ти мо Црну Гору.

Никола Вујновић, Рума: Ја ћу ове 
године на Хрватско приморје. 
Провешћу дане у сунчању и излежа
вању, а морски ваздух ће сигурно 
пријати.

Јеле на Ста ни са вље вић, Инђи ја: 
Ове годи не неће мо ићи на море али 
ћемо одмор иско ри сти ти за оби ла зак 
више раз ли чи тих дести на ци ја по 
Срби ји. Мислим да наша земља има 
шта да пону ди тури сти ма. Иско ри
сти ће мо сло бод но вре ме да се упо
зна мо са скри ве ним лепо та ма Срби

је којих је на пре тек. 
Анђе ла Рупић, Инђи ја: За раз ли ку 

од про шле годи не, ове пла ни рам 
лето ва ње. Нај ве ро ват ни је ћемо посе
ти ти хрват ско при мор је, тач ни је 
Макар ску. С обзи ром на то да про шле 
годи не лето ва ње ско ро па није било 
могу ће, мислим да ће ове ситу а ци ја 
бити мно го боља.

Лазар Пав ко вић, Шид: Обич но 
на одмор идем у Тиват. Ове годи не 
нисам сигу ран да ћу ићи због здрав
стве них раз ло га.

Вла сти сла ва Чекић, Шид: Још 
2018. годи не сам са дру га ри ца ма 
упла ти ла лето ва ње на Тасо су у Грч
кој. То лето ва ње није спро ве де но до 
данас, а да ли ће бити нисам сигур на 
због ове ситу а ци је са виру сом.

Дејан Тешић, Шид:  Ове годи не не 
пла ни рам да путу јем. Одмор ћу про
ве сти у кру гу поро ди це.

Весна Лакај, Рума: За лето ва ње 
ове годи не сам се рас пи ти ва ла за 
Грч ку, али је потреб но да се вак ци ни
ше, па мислим да ће одла зак у Грч ку 
ипак изо ста ти ове годи не. Имам и 
неке рођа ке на мору у Црној Гори, па 
можда одем тамо. Евен ту ал но, опет 
бих можда иско ри сти ла вау че ри ме, 
то ми доста олак ша ва финан сиј ску 
ситу а ци ју. Имам још неких пла но ва, 
идем на неке обу ке, тако да ће и то 
бити и рад но, али и одмор и ужи ва ње. 

Миша Мале тић, Рума: Про шле 
годи не, први пут после 15 годи на 
нисмо ишли ниг де, само на викен ди
цу. Ове годи не на одмор идем сигур

но. Веро ват но у Слан
ка мен на викен ди цу, 
као и про шле годи не. 
Ако будем ишао негде 
ван држа ве, једи но 
можда у Црну Гору и 
то само зато што нема 
посе бих усло ва због 
епи де ми је. Дакле, 
можда само тамо, ако 
се још попра ви ова 
епи де ми о ло шка ситу а
ци ја, и то веро ват но у 
авгу сту.Вла сти сла ва Чекић, Дејан Тешић, Весна Лакај и Миша Мале тић

Андреа Лозић, Никола Вујновић, Јеле на Ста ни са вље вић, Анђе ла Рупић и Лазар Пав ко вић

Про те клог викен да на атлет ском ста
ди о ну у Срем ској Митро ви ци под покро
ви тељ ством Срп ског атлет ског саве за, 
Атлет ски клуб „Сир ми ум“ је био дома
ћинорга ни за тор Првен ства Срби је у 
више бо ји ма за ста ри је пио ни ре и пио
нир ке (У16) и мла ђе пио ни ре пио нир ке 
(У14) и још јед ном потвр дио ква ли тет у 
орга ни за ци ји спо рт ских мани фе ста ци ја.

Так ми че ње је било изу зет но масов но, 
насту пи ло је око 200 так ми ча ра из свих 
клу бо ва широм Срби је, а резул та ти су 

били вис ше него добри.
Атлет ски клуб „Сир ми ум“ на овом так

ми че њу су пред ста вља ли у кон ку рен
ци ји ста ри јих пио нир ки Тија на Мај кић, у 
кон ку рен ци ји ста ри јих пио ни ра Стра хи
ња Чикић и Лука Крње вић, у кон ку рен
ци ји мла ђих пио нир ки Деја на Тур чан, 
Ана Крти нић, Софи ја Стој шић, Тања 
Госпо вић и Еле на Митро вић. Сви наве
де ни так ми ча ри су деби то ва ли у овој 
дисци пли ни, те је вели ки успех што су 
успе шно завр ши ли свој први више бој. 

Нај при јат ни је изне на ђе ње и потвр ду 
огром ног тален та при ре дио је Сте
фан Ђонић, који је у кон ку рен ци ји мла
ђих пио ни ра побе дио и осво јио злат ну 
меда љу. Иако му је ово био први наступ 
у више бо ју, Сте фан је одлич но трчао, 
ска ко и бацао, те још јед ном потвр дио 
да је у сво јој гене ра ци ји нај ком плет ни
ји атле ти чар Срби је и вели ка нада у 
будућ но сти наше „кра љи це спор то ва“, 
напо ми њу тре не ри Павло вић, Ходо ба и 
Маца но вић.

АК „СИР МИ УМ“

Успе шни на Првен ству у више бо ју
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ВЕЛИ КИ РАДИН ЦИ

Одр жан фуд бал ски тур нир 
„Куп при ја тељ ства“
У Вели ким Радин ци

ма 22. маја је одр жан 
тур нир у фуд ба лу „Куп 

при ја тељ ства“ за деча ке и 
девој чи це од 6 до 14 годи
на. Орга ни за тор тур ни ра је 
Шко ла фуд ба ла „Олим пи ко“ 
уз подр шку Гра да Срем ска 
Митро ви ца. Сво је фуд бал
ско уме ће у Вели ким Радин
ци ма пока за ло је пре ко 120 
мали ша на из тог села, Шуљ
ма, Шаши на ца, Јар ка, Гргу
ре ва ца, Беше но ва и Куку је
ва ца. Како је рекао начел ник 
Град ске упра ве за кул ту ру и 
спо рт Васиљ Шево, иму ни
за ци ја про тив коро навиру са 
про ти че одлич но те су се на 
радост деце сте кли усло ви 
да се један ова кав тур нир 
одр жи.

–  Кад види те осме хе на 
лици ма деце, онда вам је 
јасно да ради те пра ву ствар. 
Испред Гра да, могу да кажем 
да смо вео ма задо вољ ни 
орга ни за то ром. Град Срем
ска Митро ви ца увек подр жа
ва ова кве мани фе ста ци је, а 
за Вели ке Радин це заи ста 
све похва ле, дали су на рас
по ла га ње свој терен и сву 
сво ју спорт ску инфра струк
ту ру. Тур нир није так ми чар
ског духа, циљ је дру же ње 
да деца нау че да ужи ва ју и 
да се сећа ју ова квог дана. 

Желим им у буду ће да буду 
уче сни ци на ова квим и слич
ним мани фе ста ци ја ма. На 
овај начин про мо ви ше мо 
спорт и сео ски фуд бал, а 
зна мо да се из сео ског фуд
ба ла роди ло мно го тале на
та, репре зен та ти ва ца Срби
је, као и чла но ва вели ких 
европ ских фуд бал ских клу
бо ва, изја вио је Шево.

Пред сед ник ФК „Борац“ из 
Вели ких Ради на ца Милош 
Кекић захва лио се Град ској 
упра ви и Фуд бал ском саве
зу Срем ске Митро ви це на 
вели кој подр шци при одр жа
ва њу првог „Купа при ја тељ
ства“. 

– За сва ко дете је обез бе
ђе на награ да, тур нир није 

так ми чар ског карак те ра. На 
тере ну у Вели ким Радин ци
ма успе шно функ ци о ни шу 
три фуд бал ска клу ба: ФК 
„Борац“ из Вели ких Ради на
ца, ФК „Трго вач ки“ Срем ска 
Митро ви ца и Шко ла фуд
ба ла „Олим пи ко“, која оку
пља децу из Јар ка и Вели
ких Ради на ца. Циљ је да 
децу окре не мо спор ту да 
би се одво ји ли од рачу на ра 
и теле фо на, али и да уна
пре ди мо деч ји спо рт у Вели
ким Радин ци ма и окол ним 
сели ма. Вео ма сам задо во
љан сарад њом са тре не ром 
Шко ле фуд ба ла „Олим пи
ко“ Нена дом Петро ви ћем 
и надам се да ће се тако и 
наста ви ти. У пла ну је да се 

напра ви и јед на мул ти прак
тик сала, која би функ ци о
ни са ла у окви ру ОШ „Јован 
Попо вић“. Епи де ми ја нас 
је у томе спре чи ла, али се 
надам да ће се уско ро и то 
реа ли зо ва ти, рекао је Кекић.

Међу так ми ча ри ма је била 
и три на е сто го ди шња девој
чи ца Нађа Мар ко вић, која 
тре ни ра фуд бал осам годи
на.

– Фуд бал волим од мале
на и увек ме је при вла чио. 
Играм на месту што пе ра. 
Нави јам за „Црве ну зве зду“, 
а надам се да ће код нас 
бити и неки жен ски фуд бал
ски клуб, рекла је Нађа.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Васиљ Шево Нађа Мар ко вићМилош Кекић

„Куп при ја тељ ства“ окупио велики број деце из Великих Ради на ца и окол них села
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ТК „ЗМАЈ“ ВРД НИК

Три меда ље на 
Првен ству Срби је

На Првен ству Срби је за пио ни ре и јуни о ре, које 
је одр жа но 15. маја у Хали спор то ва на Новом Бео
гра ду, над ме та ли су се и чла но ви Теквон до клу ба 
„Змај“ из Врд ни ка. У јакој кон ку рен ци ји 719 так ми
ча ра из 55 клу бо ва, меда ље су избо ри ли и мла
ди теквон ди сти из Врд ни ка. Пио нир Душан Мале
ше вић је осво јио злат ну меда љу, док је пио нир ка 
Ната ли ја Шави ја осво ји ла брон зу. Брон за ну меда
љу је избо ри ла и јуни ор ка Иси до ра Шави ја. С. Џ.

Теквон ди сти из Врд ни ка на Првен ству Срби је

АТЛЕТ СКИ СТА ДИ ОН

Одр жа но школ ско Држав но 
првен ство у атлетици

На атлет ском ста ди о
ну 19. маја одр жа но 
је школ ско Држав но 

првен ство у атле ти ци. Киша 
и лоше вре ме није спре чи ло 
нај бо ље уче ни ке основ них 
и сред њих шко ла у Срби
ји да пока жу сво је уме ће у 
„кра љи ци спор то ва“. Овај 
дога ђај је зва нич но отво рио 
заме ник начел ни ка Град ске 
упра ве за спорт и кул ту ру 
Зоран Мишче вић.

– Вео ма ми је дра го што 
се, без обзи ра на лоше вре
ме, оку пио вели ки број уче
ни ка из основ них и сред њих 
шко ла. То су наша нај бо
ља деца, тален ти и буду ћи 
врхун ски атле ти ча ри. Ово 
је јед но од зна чај ни јих так
ми че ња у базич ним спор
то ви ма. Не само да је циљ 
спо р та пости за ње врхун ских 
резул та та, већ и здрав начин 

живо та и про ме на неких дру
гих живот них нави ка, изја
вио је Мишче вић.

Нема ња Црнић, гене рал ни 
секре тар Спорт ског саве за 
Срем ске Митро ви це, рекао 

је да се будућ ност срп ске 
атле ти ке оку пи ла на митро
вач ком атлет ском ста ди о ну. 

– Има мо око 800 нај бо
љих уче ни ка, атле ти ча ра из 
целе Срби је. Задо вољ ство и 

част нам је да смо дома ћи ни 
будућ но сти срп ске атле ти
ке. Жели мо да уче ни ци ма у 
сећа њу оста не овај изу зет но 
леп атлет ски ста ди он, али и 
да оста ну у овом спор ту и да 
пости жу добре резул та те у 
будућ но сти, рекао је Црнић.

Вук Марин ко вић је један 
од атле ти ча ра, који се так
ми чио у трци на 400 мета ра. 
Атле ти ком се бави од сво је 
пете годи не.

– Уче ник сам Митро вач ке 
гим на зи је, и није ми толи ко 
важно да побе дим, коли
ко да уче ству јем и да се 
заба вим. Киша и лоше вре
ме ми не сме та ју. Био сам 
првак Држав ног првен ства 
пре две, три годи не на трци 
на 200 мета ра, рекао је Вук 
Марин ко вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Зоран Мишче вић Вук Маринковић

Нај бо љи атле ти ча ри основ них и сред њих шко ла так ми чи ли се у Митро ви ци
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Гра фи чар – Рад нич ки СМ 
2:0; Борац 1926 – Тра јал 2:2; 
Дина мо – Лозни ца 2:3; ИМТ – 
Сло га 6:1; Кабел – Желе зни чар 
2:0; ОФК Жар ко во – Будућ ност 
2:0; Рад нич ки 1923 – Јаго ди на 
4:2; Рад нич ки Пирот – Дубо чи
ца 1:0; Земун – Колу ба ра 1:4.

Рума: Први Мај – Тиса 2:2; 
Пан че во: Дина мо 1945 – Мла
дост 1:0; Нови Козар ци: Сло
бо да – Рад нич ки (З) 1:1; Чоно
пља: Сло га – Бечеј 1918 1:4; 
Кула: Хај дук 1912 – Рад нич ки 
1912 2:1; Субо ти ца: Бач ка 1901 
– Коза ра 4:0; Вршац: ОФК 
Вршац – Вој во ди на 1928 3:0; 
Нови Банов ци: Омла ди нац – 
Ста ри Град 4:2; Саку ле: Борац 
– Феникс 1995 3:1; Ста ри 
Банов ци: Дунав – Једин ство 
2:3.

01. Мла дост 36 28 4 4 92:25 88
02. ОФК Вршац 36 22 7 7 62:30 73
03. Рад нич ки 36 20 9 7 79:34 69
04. Борац 36 20 4 12 59:41 64
05. Бечеј 1918 36 19 4 13 75:55 61
06. Први Мај 36 15 13 8 43:29 58
07. Омла ди нац 36 15 12 9 53:30 57
08. Рад н. (З) 36 16 9 11 56:50 57
09. Феникс 36 16 8 12 59:49 56
10. Тиса 36 16 7 13 55:43 55
11. Ста ри Град 36 15 8 13 48:40 53
12. Хај дук 1912 36 15 7 14 61:48 52
13. Дина мо 36 15 6 15 50:48 51
14. Једин ство 36 11 12 13 41:46 45
15. Бач ка 1901 36 11 5 20 43:63 38
16. Сло бо да 36 9 8 19 32:70 35
17. Сло га 36 7 7 22 30:67 28
18. Коза ра 36 7 5 24 34:88 26
19. Дунав 36 5 7 24 30:81 22
20. Вој во ди на 36 3 8 25 18:83 17

Црве на Зве зда – Мета лац 
5:1; Нови Пазар – Напре дак 2:0; 
Про ле тер – Вој во ди на 2:0; Рад
нич ки Ниш – ОФК Бач ка 5:1; 
Спар так ЖК – Рад 1:1; Вождо
вац – Јавор Матис 0:0; Мла дост 
– Пар ти зан 1:0; Чука рич ки – 
Рад ник 2:1; Мачва – Зла ти бор 
1:0; ТСЦ – Инђи ја 2:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА Ерде вик: Сло га (Е) – Под ри

ње 4:0; Нови Сад: Црве на Зве
зда – Југо вић 6:0; Теме рин: 
Сло га (Т) – РФК Н.С 1921 0:1; 
Нови Сад: Индекс – Мла дост 
0:0; Вој ка: Сре мац – Поду на вац 
4:2; Румен ка: Једин ство – 
Цемент 0:0; Шај каш: Борац – 
Сло бо да 2:0; Дивош: Хај дук – 
Рад нич ки 1:0; Салаш Ноћај ски: 
Будућ ност – Јадран 4:2.

01. Борац 31 21 4 6 63:28 67
02. Једин ство 31 19 8 4 53:21 65
03. РФК Н.С 31 18 9 4 54:30 63
04. Хај дук 31 20 1 10 62:36 61
05. Сло бо да 31 18 3 10 46:31 57
06. Цемент 31 15 7 9 46:33 52
07. Индекс 31 13 7 11 47:41 46
08. Сло га (Е) 31 15 3 13 49:35 45
09. Рад нич ки 31 14 1 16 36:32 43
10. Сло га (Т) 31 12 7 12 27:28 43
11. Поду на вац 31 12 7 12 37:39 43
12. Мла дост 31 12 5 14 54:46 41
13. Будућ ност 31 12 5 14 46:54 41
14. Сре мац 31 11 6 14 42:56 39
15. Ц. Зве зда 31 8 8 15 46:48 32
16. Под ри ње 31 9 5 17 34:54 32
17. Јадран 31 1 5 25 28:80 8
18. Југо вић 31 2 3 26 23:101 6

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Рад нич ки 34 20 9 5 52:26 69
02. Колу ба ра 34 21 6 7 53:31 69
03. Кабел 34 18 11 5 41:18 65
04. ИМТ 34 18 6 10 57:35 60
05. Лозни ца 34 15 9 10 57:42 54
06. ОФК Жарк. 34 16 5 13 35:34 53
07. Гра фи чар 34 13 12 9 46:34 51
08. Будућ ност 34 14 8 12 39:37 50
09. Радн. (СМ) 34 13 6 15 37:31 45
10. Желе зни чар 34 13 5 16 38:43 44
11. Дина мо 34 11 6 17 40:51 39
12. Дубо чи ца 34 9 12 13 30:43 39
13. Радн. (П) 34 10 9 15 32:46 39
14. Борац 1926 34 11 9 14 38:37 36
15. Траyал 34 9 8 17 31:44 35
16. ГФК Јагод. 34 7 14 13 30:48 29
17. Земун 34 7 6 21 24:51 27
18. Сло га 34 5 11 18 24:53 26

01. Ц. Зве зда 38 35 3 0 114:20 108

02. Пар ти зан 38 31 2 5 95:20 95
03. Чука рич ки 38 22 8 8 69:34 74
04. Вој во ди на 38 21 8 9 62:41 71
05. ТСЦ 38 17 7 14 68:50 58
06. Рад ник 38 16 7 15 55:49 55
07. Мла дост 38 15 9 14 43:59 54
08. Про ле тер 38 15 8 15 40:47 53
09. Спар так 38 15 7 16 54:53 52
10. Мета лац 38 13 13 12 48:53 52
11. Напре дак 38 14 8 16 44:51 50
12. Рад нич ки 38 13 10 15 37:39 49
13. Нови Пазар 38 14 7 17 50:60 49
14. Вождо вац 38 13 9 16 49:59 48
15. Рад 38 14 6 18 44:57 48
16. Ј. Матис 38 12 10 16 45:53 46
17. Инђи ја 38 10 5 23 29:66 35
18. Зла ти бор 38 7 8 23 28:64 29
19. Мачва 38 7 4 27 26:81 25
20. ОФК Бач ка 38 3 7 28 24:68 16

Ерде вик: Ерде вик 2017 – 
Зека Буљу ба ша 4:0; Бикић До: 
ОФК Бикић – Змај 3:0; Куку јев
ци: Оби лић 1993 – Фру шко го
рац 2:0; Чал ма: Сло га – Сре
мац (Б) 0:0; Шашин ци: Сло бо
да – Сре мац (Ј) 2:2; Срем ска 
Митро ви ца: Трго вач ки – Гра ни
чар (К) 0:5; Шид: Јед но та – 
Једин ство 0:4; Ада шев ци: Гра
ни чар (А) – Фру шка Гора 0:1.

01. Фру шко гор. 28 20 4 4 64:18 64
02. ОФК Бикић 28 16 9 3 46:13 57
03. Гра ни ч. (К) 28 16 8 4 59:25 56
04. Једин ство 28 17 6 5 58:25 56
05. Оби лић 28 16 7 5 64:33 54
06. Ф. Гора 28 16 5 7 64:29 53
07. Сре мац (Б) 28 13 5 10 51:38 44
08. Змај 28 12 6 10 69:47 42
09. Гра ни ч. (А) 28 12 3 13 42:39 38
10. Зека Буљ. 28 11 3 14 45:50 36
11. Ерде вик 28 7 9 12 38:47 30
12. Трго вач ки 28 7 5 16 28:47 26
13. Сло бо да 28 7 5 16 34:60 26
14. Сре мац (Ј) 28 5 5 18 32:75 20
15. Сло га 28 4 6 18 26:74 13
16. Јед но та 28 1 2 25 20:120 5

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Чор та нов ци: ЧСК – Рад нич

ки 2:1; хрт ков ци: Хрт ков ци – 
Дунав 2:0; Огар: Шумар – Мла
дост 1:3; Обреж: Гра ни чар – 
Сре мац (Д) 3:5; Срем ски Миха
љев ци: Срем – Каме ни 4:0; 
Пла ти че во: Једин ство (П) – 
ОФК Бре стач 3:0; Кру ше дол: 
Кру ше дол – Напре дак 3:2; 
Нови Кар лов ци: Полет – Фру
шко го рац 3:3.

01. Сре мац (Д) 28 20 5 3 71:33 64
02. Рад нич ки 28 19 3 6 61:21 60
03. Полет 28 16 3 9 59:50 51
04. Напре дак 28 14 8 6 55:34 50
05. Срем 28 14 5 9 58:39 47
06. Мла дост 28 14 4 10 70:56 46
07. Једин. (П) 28 12 7 9 41:29 43
08 Гра ни чар 28 12 7 9 51:41 43
09. Шумар 28 13 1 14 45:46 40
10. Фру шко гор. 28 11 7 10 35:36 40
11. ЧСК 28 10 6 12 47:47 36
12. Кру ше дол 28 9 6 13 51:53 33
13. ОФК Брест. 28 8 5 15 32:54 29
14. Хрт ков ци 28 8 3 17 35:67 27
15. Дунав 28 2 6 20 18:68 12
16. Каме ни 28 3 2 23 21:76 10

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Вито јев ци: Пар ти зан – 
Љуко во 0:2; Шид: Рад нич ки – 
Хај дук (В) 2:0; Инђи ја: Желе
зни чар – Рудар 3:2; Добрин ци: 
Сре мац (Д) – Борац (К) 3:2; 
Лаћа рак: ЛСК – Хај дук (Б) 2:3; 
Вогањ: Сло га (В) – Борац (М) 
2:2; Попин ци: Напре дак – ПСК 
8:0; Беше но во: БСК – Митрос 
4:1; Пећин ци: Доњи Срем 2015 
– Сло вен 1:1.

01. Рад нич ки 32 23 6 3 79:20 75
02. Доњи Срем 32 21 5 6 71:26 68
03. Напре дак 32 21 4 7 72:33 67
04. Сло вен 32 19 8 5 64:23 65
05. Желе знич. 32 17 5 10 72:50 56
06. Љуко во 32 14 9 9 60:38 51
07. Пар ти зан 32 14 4 14 57:42 46
08. Борац (М) 32 13 6 13 48:43 45
09. Сло га (В) 32 12 8 12 51:49 44
10. Борац (К) 32 13 5 14 46:65 44
11. Хај дук (Б) 32 11 9 12 46:45 42
12. Сре мац (Д) 32 13 3 16 44:45 42
13. БСК 32 11 6 15 60:69 39
14. Митрос 32 10 6 16 49:56 36
15. Хај дук (В) 32 9 6 17 43:55 33
16. ПСК 32 6 5 21 32:120 23
17. ЛСК 32 5 6 21 39:84 21
18. Рудар 32 3 5 24 36:106 14

Риви ца: Пла ни нац – Гра ни
чар 1:2; Сте ја нов ци: Борац (С) 
– Фру шко го рац 5:2; Мара дик: 
Сло га (М) – Борац (Ј) 2:1; Кра
љев ци: Једин ство – Доњи 
Петров ци 8:1; Никин ци: Полет 
– Вој во ди на 4:1; Крње шев ци: 
Сло га (К) – 27.Окто бар 2:0; Цар 
Урош је био сло бо дан.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

01. Гра ни чар 22 18 1 3 64:31 55
02. Једин ство 23 17 3 3 74:25 54
03. Полет 22 14 2 6 54:34 44
04. Фру шко гор. 22 13 1 8 77:49 40
05. Вој во ди на 22 11 5 6 63:44 38
06. Цар Урош 22 10 4 8 64:41 34
07. Пла ни нац 22 10 3 9 52:37 33
08. Доњи Петр. 22 10 3 9 42:45 33
09. Сло га (М) 23 8 4 11 37:47 28
10. Сло га (К) 22 7 2 13 42:63 23
11. Борац (Ј) 22 4 2 16 23:73 14
12. Борац (С) 22 4 0 18 26:73 12
13. 27.Окто бар 22 3 0 19 20:76 9

Купи но во: Купи но во – Ловац 
0:1; Субо ти ште: Витез – Сло
вен 1:4; Шима нов ци: Хај дук 
1932 – Мла дост 1935 3:0.

1. Хај дук 1932 18 17 1 0 91:11 52
2. Ловац 18 14 1 3 71:30 43
3. Мла дост 19 8 0 11 31:57 24
4. Купи но во 19 5 6 8 26:38 21
5. Сло вен 19 6 3 10 38:58 21
6. Витез 19 0 1 18 23:77 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Гиба рац: Син ђе лић – ОФК 
Бачин ци 1:4; Батров ци: Омла
ди нац – Једин ство (Љ) 5:0; 
Илин ци: Борац – Гра ни чар 4:0; 
Бин гу ла: ОФК Бин гу ла – Напре
дак 3:1; Једин ство (М) је било 
сло бод но.

1. ОФК Бачин ци 15 14 0 1 49:14 42
2. Напре дак 15 12 1 2 63:14 37
3. Син ђе лић 15 8 2 5 36:34 26
4. Омла ди нац 15 6 1 8 30:27 19
5. Једин. (Љ) 14 5 1 8 28:43 16
6. ОФК Бин гу ла 16 4 3 9 17:37 15
7. Гра ни чар 14 4 2 8 27:37 14
8. Једин. (М) 13 4 1 8 23:46 13
9. Борац 15 3 1 11 28:49 10

ОФЛ ШИД
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Рекор дер ски

срп ски фуд бал

Пра ви баскет
Про те клог викен да је почео НБА 

плејоф. Вре ме је да се игра пра ва 
кошар ка. Барем би тако тре ба ло да 
буде. Нагле да ли смо се ове сезо не 
сва ка квих буда ла шти на у нај ја чој 
кошар ка шкој лиги. Коро на је зна чај но 
заком пли ко ва ла ства ри, али су Аме
ри ипак нека ко успе ли да регу лар ни 
део сезо не при ве ду кра ју без већих 
про бле ма.

Дру ги пут заре дом гле да ли смо 
нови фор мат так ми че ња са „плеј
ином“, где се еки пе од 6. до 8. места 
боре за плејоф. Нај ви ше је због ово
га него до вао Леброн Џејмс, јер се, 
нарав но, баш њего ва еки па нашла у 
кана лу и мора ла да се бори за завр
шни цу. Овај момак, који вазда збо ри и 
кад га нико ништа није питао, сми рио 
је стра сти чим је њего ва еки па про
шла даље.

Биће зани мљи во пра ти ти учи нак 
наших баске та ша. Јед на од заним љи
ви јих сери ја тре ба ло би да буде дуел 
Њујор ка и Атлан те нашег Бог да но ви
ћа. 

Јоки ћев Ден вер иде на Пор тланд. 
Биће ђавол ски тешко нашем асу да 
изгу ра сезо ну до кра ја, јер као зма јев
ку вуче цео тим за собом током чита
ве сезо не. Било како било, чење ни ца 
је да Срби ја има потен ци јал ног МВП
ја, јед ног од нај бо љих трој ка ша у 
НБА, и два чла на нај бо ље петор ке 

Евро ли ге. Дај ту Олим пи ја ду и фина
ле са Аме ри ма, па да се опет ложи мо. 

Шоу
Срп ски фуд бал је добио нове рекор

де ре. И то не било какве, већ свет ске. 
Ова вест није била број један у дома
ћим меди ји ма, а раз лог је више него 
очи гле дан – рекорд је поста вљен так
ми че њем у урне бе сној Линглонг лиги.

Елем, Црве на зве зда је обо ри ла 
свет ски рекорд у бро ју осво је них бодо
ва у лиги. Доса да шњи носи лац рекор
да са 106 осво је них бодо ва, шкот ски 
Сел тик, сврг нут је са тро на у послед
њем колу нашег првен ства. Зве зда је 
декла си ра ла Мета лац са 5:1 и ста ла 
на коти 108.

Тако ђе, црве нобели су обо ри ли 
рекорд у бро ју постиг ну тих голо ва у 
дома ћем првен ству, који је држао 
ривал из Хум ске. Пар ти зан је 2000. 
годи не заву као 111 голо ва. Зве зда ове 
годи не 114.

Нарав но да су гро ба ри овај Зве здин 
„под виг“ про ту ма чи ли наме шта њем 
утак ми ца и про тек ци ја ма, али не тре
ба изгу би ти из вида и да је тај рање ни 
Пар ти зан, као дру го пла си ра ни, осво
јио 95 бодо ва. Неком ко гле да све са 
стра не и није упо знат са деша ва њи ма 
у нашем фуд ба лу, сигур но ништа није 
јасно. А није ни нама ништа боље 
овде у Срби ји. Посеб но што се тиче 
бор бе за опста нак и мења ња пра ви ла 

како се коме прох те. У зад њем колу је 
настао читав хаос, а нај де бљи крај су 
изву кли Јавор и Рад. Ова два тима су 
накнад но дошла на бри љант ну иде ју 
да би било боље да се про ме не пра
ви ла и да оста ну у лиги. Обра зло же
ње – трпе ће фуд бал у малим сре ди на
ма?! Шоу.

Нема места за сиро ти њу
У субо ту нас чека фина ле Лиге шам

пи о на изме ђу Сити ја и Чел зи ја. Иако је 
прво бит но овај нај ва жни ји меч у сезо
ни тре бао да се игра у Истан бу лу, 
УЕФА је накнад но одлу чи ла да дома
ћин буде Пор то. Енгле зи су дуго лоби
ра ли да се фина ле оди гра на Вем бли
ју, али је избор пао на ста ди он Дра гао 
у Пор ту га ли ји која је на зеле ној ковид 
листи Ује ди ње ног Кра љев ства.

Бога ти шеик, вла сник Сити ја се 
испр сио за ову при ли ку и решио да 
поча сти пар хиља да сво јих нави ја ча 
орга ни зо ва њем пре во за на утак ми цу. 
Ина че, УЕФА је тра жи ла од пор ту гал
ских вла сти дозво лу за при су ство 
20.000 нави ја ча на ста ди о ну. Нарав но, 
места за сиро ти њу неће бити.

Чека нас спек такл, то је сигур но. У 
фина лу игра ју две еки пе које су апсо
лут но заслу жи ле да се нађу ту где јесу. 
Ко ће сла ви ти? Гвар ди о ли на дави ли ца 
и неве ро ват ни Кевин Де Бруј не или 
набри ја на и пре бр за еки па Чел зи ја, 
зна ће се у субо ту касно уве че.

Са про сла ве Зве зди не титу ле
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На Првен ству Срби је за пио ни ре и 
јуни о ре чла но ви Теквон до клу ба „Змај“ 
из Руме осво ји ли су 14 меда ља и тако 
још јед ном потвр ди ли изу зе тан тале нат 
спор ти ста у окви ру овог клу ба. 

Првен ство је одр жа но 15. и 16. маја у 
бео град ском СРЦ „Ран ко Жера ви ца“.

Кон ку рен ци ја је била изу зет но јака, 
уз уче шће чак 719 спор ти ста из 54 клу
ба. ТК „Змај“ је пред ста вља ло 24 мла
да так ми ча ра који су осво ји ли пет злат
них, седам сре бр них и две брон за не 
меда ље. То је и потвр да да је упра во 
овај клуб, сем оних који делу ју у Бео
гра ду, међу нај бо љи ма у Срби ји.

Мла де так ми ча ре су на овом првен
ству пред во ди ли тре не ри Мила дин 
Дакић, Горан Жива но вић и Бори слав 
Крстић. С. Џ.

ТК „ЗМАЈ“ РУМА

Мла ди так ми ча ри осво ји ли 14 меда ља

Мла ди рум ски теквон ди сти

ПСЦ „ПИН КИ“

Так ми че ње „Спорт у поли ци ји“

У ПСЦ „Пин ки“ 18. маја је 
одр жа на акци ја „Спорт 
у поли ци ји“. Реч је о 

про јек ту МУПа Срби је и 
Спорт ског саве за Срби је, 
који има за циљ покре та
ње спор та у поли ци ји. Овај 
дога ђај је подр жао Спорт ски 
савез Срем ске Митро ви це и 
Град ска упра ва за кул ту ру и 
спорт.

– Као Упра ва ство ри ли смо 
све инфра струк тур не усло ве 
да се овај про је кат реа ли зу је 
тако што смо дали на рас по
ла га ње тех нич ком орга ни за
то ру наше уста но ве спор та 
– ПСЦ „Пин ки“ и Атлет ски 
ста ди он. Ина че, Зако ном 
о спор ту је пред ви ђе но да 
Спорт ски савез води рачу на 
о спор ту у поли ци ји. Надам 
се, а могу и да твр дим да 
ћемо и убу ду ће има ти ова

кве или слич не акци је – обја
снио је начел ник ГУ за кул ту
ру и спорт Васиљ Шево, који 
је уче сни ци ма поже лео фер 
и спорт ску бор бу.

Испред Спорт ског саве за 
Срем ске Митро ви це, који је 
овог пута дома ћин, а и тех
нич ки орга ни за тор так ми
че ња, обра тио се Нема ња 
Црнић.

– Спорт ски савез гра да 
Срем ска Митро ви ца је тех
нич ки орга ни за тор акци је 
„Спорт у поли ци ји“. Ми смо 
у при ли ци и оба ве зи да 
орга ни зу је мо сва так ми че
ња која су у вези са Мини
стар ством уну тра шњих 
посло ва и њихо вим рад ни
ци ма. Кре ну ли смо са првим 
так ми че њи ма која ће свој 

завр ше так има ти на држав
ном так ми че њу. Дакле, сви 
побед ни ци у спор то ви ма 
које орга ни зу је мо иду даље 
у Субо ти цу на реги о нал но 
так ми че ње. На Атлет ском 
ста ди о ну одр жа ли смо так
ми че ње у Купе ро вом тесту, 
затим кошар ци, баске ту „три 
на три“, као и у фуд ба лу за 
при пад ни ке Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва са 
тери то ри је Срем ског окру га, 
дакле из Поли циј ске упра
ве Срем ска Митро ви ца. Ми 
смо се потру ди ли да буде мо 
добри дома ћи ни, да обез
бе ди мо све усло ве како би 
так ми че ња текла у нај бо
љем реду – дода је Нема ња 
Црнић, гене рал ни секре тар 
Спорт ског саве за Срем ске 
Митро ви це.

К. Вереш

Васиљ Шево Немања Црнић
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ОВАН: Ове неде ље 
већим делом ћете 
бити нео д луч ни. Вра
ћа ју вам се неки ста

ри стра хо ви да не напра ви те 
погре шан избор.  Што пре ова кав 
осе ћај пре ва зи ђе те, спрем но 
при хва ти те објек тив на деша ва
ња, могли би мно го тога про ме
ни ти у сво ју корист. Осо бе ватре
них зна ко ва уно се немир у ваш 
живот. Успе шно пре ва зи ла зи те 
сукоб који је иза зван крат ко трај
ним одва ја њем са парт не ром. 

БИК:Спрем ни сте на 
вели ке про ме не. Ако 
нисте задо вољ ни тре
нут ним послом сигур

но неће те седе ти скр ште них руку. 
Наред ни пери од доно си ути цај 
који вас покре ће, одлуч ни сте и 
ништа вас не може зау ста ви ти. 
Буди те спрем ни за изла зак и про
вод. Бољи одно си у дугим веза ма 
а могућ је и поче так зајед нич ког 
живо та. Здра вље је добро. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ника ко 
вам се не пре по ру чу је 
да тап ка те на јед ном 
месту и чека те да се 

нешто дого ди. Чешћи при лив 
нов ца. Сле де ћа неде ља наја
вљу је бур не љубав не про ме не. 
Нео че ки ва на познан ства и нагли 
ула сци у везу. Све се деша ва 
спон та но, брзо, са вели ким оду
ше вље њем. Успе шне, попу лар
не, нео бич не осо бе ће се сме њи
ва ти у вашем окру же њу.

РАК: Избе га вај те све 
кон так те где осе ћа те 
било који вид спу та ва
ња или вам се нуде 

посло ви на који ма сте већ ради ли, 
а доне ли су вам само раз о ча ре ње. 
Сле де ће неде ље су  акту ел не 
љуба ви са осо ба ма са који ма 
ради те.  Лак ше ћете се укло пи ти 
са мла ђим осо ба ма које су отво
ре не и спрем не за раз го вор. Дај те 
пред ност свом парт не ру, нека он 
орга ни зу је бит на деша ва ња.

ЛАВ: Ова неде ља 
вам доно си лак ше 
функ ци о ни са ње на 
послов ном, финан

сиј ском и љубав ном пла ну. Пре
ко бли ских и дра гих осо ба лако 
би могли покре ну ти нешто инте
ре сант но на послов ном пла ну. 
Ула зак у везу са са парт не ром 
који је знат но ста ри ји од вас нај
ви ше би вам при јао. Доби ли 
бисте мно го више него што сте 
оче ки ва ли. 

ДЕВИ ЦА: Новац је 
тај који вас усме ра ва. 
Иде је до којих сте 
већ дошли у прет ход

ном пери о ду сада би тре ба ло да 
реа ли зу је те. Поред иде ја, сарад
ња са бли ским при ја те љи ма би 
вам доне ла вели ко осве же ње у 
раду а могли бисте брже доћи до 
веће зара де. Вре ме је повољ но 
за ула зак у зајед нич ки живот, као 
и за нове везе. Сре ћа вас пра ти 
на љубав ном пла ну. 

ВАГА: Има те јаку 
покре тач ку сна гу за 
дока зи ва њем. Пери
од је пово љан за 

дого во ре и сусре те, где ћете зна
ти да иско ри сти те дати моме нат. 
Могли бисте напра ви ти већи 
зао крет у сво јој кари је ри. Сва ка
ко вам се пру жа ју нове могућ но
сти, пуни сте иде ја. Усме ра вај те 
се ка здра вом начи ну живо та.  

ШКОР ПИ ЈА: У 
наред ном пери о ду 
углав ном ћете се 
посве ти ти реша ва њу 

про бле ма из про шло сти. Могли 
бисте ускла ди ти сво је жеље и 
могућ но сти, где би има ли вели ку 
подр шку жен ске осо бе или осо
бе супрот ног пола која пре ма 
вама гаји емо ци је. Што пре раш
чи сти те про шлост пре ћете ући у 
један врло удо бан и успе шан 
пери од.

СТРЕ ЛАЦ: У наред
ном пери о ду биће те 
врло посве ће ни нов
цу. Све што вам може 

доне ти добру зара ду, нала зи те 
начи на како да спро ве де те до 
кра ја. Биће вам врло инте ре
сант но, а при томе кори сно. 
Успо ста вља ће те мно го боље 
одно се на рад ном месту. То је и 
вре ме када би на лак ши начин 
могли доћи до запо сле ња, ако 
ради те на томе.  

ЈАРАЦ: При пад ни ци 
овог зна ка ће бити 
мак си мал но посве ће
ни кари је ри, про ме

на ма, добит ку запо сле ња и све
му оно ме што вам доно си лак ши 
начин живо та. Мно го тога сте 
сагле да ли у прет ход ном пери о ду 
и неће те про пу сти ти дате при ли
ке. Изу зет но је добар пери од за 
одла зак у ино стран ство, да ли 
слу жбе ни пут или поче так рада и 
живо та у ино стран ству.  

ВОДО ЛИ ЈА: Виши 
циље ви на који ма су 
при пад ни ци зна ка 
већ нешто запо че ли, 

успе шно ће окон ча ти нај ка сни је 
до кра ја неде ље. Ула зи те са 
јасним мисли ма у наред ни пери
од, већ сте се про на шли и ста
бил но иде те ка вели ким пози тив
ним про ме на ма. Ово је тек поче
так вели ког пре по ро да, али под 
усло вом да сте сво ју уну тра шњу 
енер ги ју окре ну ли ка пози тив
ном.

РИБЕ: До кра ја неде
ље, пре по руч љи во 
вам је да довр ши те 
све оно то сте запо

че ли. Има ће те подр шку од стра
не жена са који ма ради те. Има те 
добар пред о се ћај, на коју стра ну 
би тре ба ло да се окре не те како 
би били успе шни ји. Дога ђа ји из 
прет ход ног пери о да су вам 
покре ну ли осе ћа ња. Све је 
одлич но на љубав ном пла ну. 
Како вре ме одми че сре ћа вам је 
накло ње ни ја.

VREMEPLOV
26. мај

1822. Ро ђен фран цу ски пи сац 
Ед мон Гон кур. За ве шта њем 
по сле ње го ве смр ти 1896. осно
ва на је “Ака де ми ја Гон кур” 
(1896) ко ја од 1903. сва ке го ди
не на гра ђу је нај бо љи ро ман 
фран цу ске ли те ра ту ре. 

27. мај
1703. Ру ски цар Пе тар Ве ли ки 
осно вао је но ву пре сто ни цу 
Ру си је на ушћу ре ке Не ве у Бал
тич ко мо ре, Санкт Пе тер бург 
1937. У Сан Фран ци ску је 
пу штен у са о бра ћај “Гол ден 
гејт”, је дан од нај ве ћих мо сто ва 
у све ту.

28. ма ја
1987. Де вет на е сто го ди шњи 
За пад ни Не мац Ма ти јас Руст 
пре ле тео је спорт ским ави о ном 
“Це сна” од Хел син ки ја до 
Мо скве и спу стио се на цен
трал ни Цр ве ни трг у глав ном 
гра ду СССР, про шав ши не при
ме ће но кроз со вјет ски ва зду шни 
про стор.

29. мај
1868. У Топ чи де ру, у Бе о гра ду 
уби јен је кнез Ми ха и ло Обре но
вић. Атен та то ри су ухап ше ни, 
од мах осу ђе ни и стре ља ни на 
Ка ра бур ми. За уче шће у за ве ри 
оп ту жен је бив ши кнез Алек сан
дар Ка ра ђор ђе вић. 
1903. У Бе о гра ду уби је ни краљ 
Алек сан дар Обре но вић и ње го
ва же на Дра га Ма шин. Уби ство 
по след њег вла да ра из ди на сти
је Обре но ви ћа из вр ши ла је гру
па офи ци ра. Но ви краљ Ср би је 
по стао је Пе тар I Ка ра ђор ђе
вић. 

30. мај
1431. У Ру а ну спа ље на на 
ло ма чи фран цу ска на ци о нал на 
хе ро и на Јо ван ка Ор ле ан ка, 
на кон што је по на ло гу Ен гле за 
пред цр кве ним су дом оп ту же на 
да је је ре тик и ве шти ца. Ре ха би
ли то ва на је на ре ви зи ји про це са 
1456, а од лу ком па пе Бе не дик та 
XV 1920. про гла ше на је за све
ти цу. 
1498. Кри сто фер Ко лум бо 
ис пло вио са шест бро до ва из 
шпан ске лу ке Сан лу кар на тре
ће пу то ва ње у Но ви свет, то ком 
ко јег је от крио Три ни дад и оба
ле Ју жне Аме ри ке. 

31. мај
1859. По чео је да ра ди ве ли ки 
сат Биг Бен на ку ли бри тан ског 
пар ла мен та у Лон до ну. 
1970. У зе мљо тре су ја чи не 7,9 
Рих те ро ве ска ле у Пе руу по ги
ну ло је ви ше од 70.000, а 
600.000 љу ди оста ло је без 
до мо ва. 

1. јун
1198. Ви зан тиј ски цар Алек си је 
III Ан ђео одо брио срп ском ве ли
ком жу па ну Сте фа ну Не ма њи и 
ње го вом си ну мо на ху Са ви да 
на ру ше ви на ма Хи лан да ри о на 
по диг ну но ви ма на стир Све те 
Го ре, срп ски ма на стир Хи лан
дар.

HOROSKOP

Сре да, 26. (13) мај 
Све та муче ни ца Гли ке ри ја (Пре
по ло вље ње)

Четвр так, 27. (14) мај 
Све ти муче ник Иси дор; Све ти 
муче ник Мак сим

Петак, 28. (15) мај 
Пре по доб ни Пахо ми је Вели ки; 
Све ти Ахи ли је

Субо та, 29. (16) мај 
Преп. Тео дор Св. све ште но муч. 
Тео дор Вршач ки Св. муч. Вука
шин; Св. Викен ти је и Св.муч. 
Сур ду ли чи

Неде ља, 30. (17) мај 
Све ти апо стол Андро ник  и Све
та Јуни ја

Поне де љак, 31. (18) мај 
Све ти муче ник Тео до тАн кир ски

Уто рак, 1. јун (19. мај)
Све ти све ште но му че ник Па три
ки је

Crkveni 
kalendar

• Вели ка је сна га у оног 
чове ка који уме да пре
ћу ти и онда када има 
пра во. 
• За то што има рет ку 
косу му не пома же ни 
буј на машта.
• Мудар сво ју бол при
кри ва да се лоши од те 
хра не не гоје.

Бадем рол ни це 
са филом
од гри за

Састој ци за тесто: 500 гра
ма бра шна, 30 гра ма све жег ква
сца, две супе не каши ке шеће ра 
200 мили ли та ра мла ког мле ка, 
рен да на кора наран џе и лиму на, 
јед но јаје 60 мили ли та ра уља мало 
соли. Састој ци за надев: 250 
мили ли та ра мле ка, један вани лин 
шећер, две супе не каши ке шеће ра 
цимет по уку су, три, супе не каши ке 

гри за. Додат ни састој ци: исец кан 
бадем, јед но жуман це. При пре
ма: Ква сац акти ви ра ти па уме си ти 
тесто. Оста ви ти да нара сте. За то 
вре ме ску ва ти надев. Раз ви ти 
тесто па нама за ти одо зго надев, 
посу ти листи ћи ма баде ма уро ла ти 
и исе ћи. Пре ма за ти жуман цем и 
посу ти баде мо вим листи ћи ма. 
Пећи на 180 сте пе ни 25 мину та. 


