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BORKOVA^KO JEZERO:

Uklawawe nelegalnih objekata

БОРКОВАЧКО ЈЕЗЕРО: Посета покрајинског секретара Ненада Иванишевића

Борковац ће бити бисер
туристичке понуде

Редакција М новина расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

„Владимир Влада Ћосић“
за репортажу објављену у писаним медијима
(штампа и интернет портали) за 2022. годину

Додељују се три награде које се састоје од повеље и новчаног износа. Новчани износ за прву награду је 500 евра, за другу 300 евра, а за трећу 200
евра.
Жири ће радити у саставу: Драгорад Драгичевић
(колумниста М новина), Жарко Ракић (новинар
и некадашњи уредник Политике), Чедомир Кецо (новинар и некадашњи директор новосадског
Дневника), Драгана Пејовић (новинар – уредник
у недељнику НИН) и Дејана Ивановић (новинар –
уредник у Политици).

САРАДЊА РУМСКЕ И ИРИШКЕ ОПШТИНЕ УЗ ПОДРШКУ ПОКРАЈИНЕ:
Тихомир Стојаковић, Ненад Иванишевић и Александра Ћирић са сарадницима обишли су Борковачко језеро

Покрајински секретар за привреду
и туризам Ненад Иванишевић је посетио румску општину 19. априла и
са председницом Општине Александром Ћирић и председником иришке
Општине Тихомиром Стојаковићем
обишао Борковачко језеро. Ово језеро је једним мањим делом на територији румске, а знатно већим делом
на територији иришке општине. Обе
локалне самоуправе, заједничким напорима, желе да од овог језера и излетишта направе значајну туристичку
дестинацију. Озбиљан посао је пред
њима, а у томе имају и обећање покрајинског секретара Иванишевића за
помоћ, како у смислу логистике, тако и
финансијске помоћи.
Александра Ћирић је истакла да је
покрајински секретар Ненад Иванишевић понудио помоћ виших нивоа
власти у реализацији поменутог пројекта.
– Разговарали смо о туристичкој
промоцији, шта је оно што Рума има
да понуди поред културно – историјскот садржаја. Ту су, поред Борковца,
и удружења жена и Туристичка организације општине Рума, која се бави
промоцијом туризма. Предочили смо
и кораке које смо већ предузели у уређењу и промовисању Руме као туристичке дестинације. Намеравамо да
уредимо Градски трг, како би у пред-

стојеће Културно лето ушли са још
лепшим и бољим садржајима. Ненад
Иванишевић нам је предочио и могуће конкурсе на које се можемо јавити
и користити их да употпунимо и промовишемо наше туристичке садржаје
– истакла је председница Ћирић.
Председник Општине Ириг Тихомир
Стојаковић је истакао да је ова посета
значајна и за њихову општину.
– Тема данашњег састанка је био
Борковац, који покушавамо да оживимо и да претворимо у још једну туристичку дестинацију у нашој општини.
И покрајински секретаријат и Покрајинска влада су спремни да нам у томе
помогну како правно, тако и финансијски – истакао је Тихомир Стојаковић.
Он је додао и да на обали језера
има објеката који су нелегални.
– Ми смо као локална самоуправа и
наша инспекција лоцирали земљишта
и људи који су изградили нелегалне
објекте треба да очекују у наредном
периоду да ће им стићи позив од локалне самоуправе. То је проблем који
не може тако лако да се реши – рекао
је Тихомир Стојаковић.
Покрајински секретар Ненда Иванишевић је указао да се овом посетом
отвара нова страница партнерства
Покрајинског секретаријата, румске
и иришке општине, јер је идеја да се
формира једно координационо тело

и да се заједничким напорима овај
изузетан локалитет претвори у једну
озбиљну туристичку понуду.
Он је најавио да ће се на Данима
Војводине у Требињу појавити и румска и иришка општина како би промовисале своје туристичке капацитете.
– Хоћемо на сваки начин да помогнемо општинама које су вредне
и активне. Општина Рума заједно са
руководством је вредна, активна. Користим прилику да се захвалим и
председнику Општине Ириг, који је са
нама. Хоћемо да баш у синергијском
аспекту покажемо како је могуће претворити оно што је човек давно направио у озбиљан туристички капацитет. Следећа фаза овде јесте израда
планских докумената за уређење овог
локалитета и ми ћемо помоћи финансијски, али и правно – рекао је Иванишевић.
Он је додао да Војводина има преко 1.800 манифестација, али за велики број манифестација се још увек
не зна. Такође, све већи број домаћих
туриста долази у Војводину и циљ је
да се она као један туристички бренд
представи у целом региону.
– А када говоримо о туризму у Војводини, онда неизоставно говоримо и
о Руми и о Иригу – истакао је Ненад
Иванишевић.
С. Џакула

Награда ће бити додељена први пут.
Позивају се новинари да објављене репортаже у
периоду од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022.
године у текстуалном и ПДФ формату шаљу на
e-mail адресу redakcija@m-novine.com са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Један аутор може да пошаље
више репортажа.
Награде ће бити уручене 1. октобра 2022. године
у Сремској Митровици.
Додатне информације на телефон 022/611-556 и
064/643-73-53.

УВОДНИК

4. MAJ 2022.

M NOVINE

3
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Pi{e:

Драгорад Драгичевић

И

Нервирање
сопствених гласача

з тихог уживања посланичке
апанаже, са 158. места нове
посланичке листе СНС – а,
изронио је у први план у јавности
Драган Шормаз. Пошто је мало
вероватно да ће, упркос померању
на листи због одласка фаворизова
них кадрова на владине функције,
упасти у нови састав парламента
Шормаз преко медија себе већ
предлаже на фанкције у извршној
власти.
У будућој влади, каже, треба да се
нађу само они који су за санкције
Русији, национализацију НИС – а,
хитну испоруку војне помоћи Украји
ни, протеривање 90 одсто особља
Амбасаде Русије у Београду и за
затварање „руског шпијунског цен
тра” у Нишу.
Додаје још да свако ко улази у
владу мора да потпише изјаву да ће
радити на што скоријем учлањењу
Србије у ЕУ и НАТО. Кад је реч о
војној помоћи Украјини, Шормаз
појашњава да нападнутој пријатељ
ској држави треба поклонити све
мигове 29, све тенкове Т72 и све
руско оружје које Србија има, а сама
ће купити боље и савременије.
Свој програм у будућој влади,
Шормаз је објавио на „Твитеру“, а
темпирао је да то буде пре следећег
обраћања председника Вучића јав
ности. Није, разуме се, појаснио да
ли тиме препоручује себе Вучићу за
улазак у владу или се препоручује
неком другом за нек акве будуће
послове на руском фронту.
Обе стране су га баш добро чуле,
и требало би да му успе бар на јед
ној од њих.
Председник Вучић је током проте
клог мандата небројено пута са
поносом говорио о опоравку Војске
Србије и подизању њене борбене

способности баш захваљујући војно
–техничкој сарадњи са Русијом.
Притом, није пропуштао да осуди
разоружавање Војске Србије после
2000. године.
Шормаз, међутим, багателише
управо средства која су подигла
борбену способност Војске Србије и

Није никаква тајна да је
Вучић на своју штет у
болећив при одмерава
њу одговорности својих
људи за неусклађеност
њихових јавних наступа
са државном политиком.
Он чак радо истиче да
СНС није странка истоми
шљеника већ слободно
мислећих људи. Посла
ник Шормаз, међутим,
иде изван оквира разли
читости мишљења у јед
ној странци, одбацује
њену политику војне неу
тралности, а ипак га нико
из странке не упозорава
јавно да то није њена
политика
страсно препоручује да се Војска
Србије врати разоружавању и
потражи сигурност у западном саве
зу.
Посланик СНС – а у два сазива и
кандидат за посланика по трећи пут
багателише један од темеља попу
ларности Александра Вучића.
Није никаква тајна да је Вучић на

своју штету болећив при одмерава
њу одговорности својих људи за
неуск лађеност њихових јавних
наступа са државном политиком. Он
чак радо истиче да СНС није стран
ка истомишљеника већ слободно
мислећих људи.
Шормаз, међутим, иде изван окви
ра различитости мишљења у једној
странци, одбацује њену политику
војне неутралности, а ипак га нико
из странке не упозорава јавно да то
није њена политика.
У таблоидним телевизијским ана
лизама не успевају да га сломе ни
чињеницама бомбардовања Србије
и откидања њене јужне покрајине,
ни покушајима да се Србији натова
ри одговорност за злочин у Сребре
ници.
почитавају му да је и стара
Југославија, она старија од
Брозове, била је прозападно
орјентисана, али то није спречило
ни геноцид у Јасеновцу, ни масовне
покоље Срба на Козари и у Подри
њу, на пример. То није спречило ни
Хрвате, ни Бошњаке да под окри
љем немачке окупацион
 е силе
почине и самим Немцима тешко
схватљиве злочине. Срби, говоре
му, вероватно ништа не би постигли
тиме што би се нашли у НАТО пакту
заједно са Хрватима, Бошњацима и
Шиптарима. Историја нас учи да
НАТО познаје унутурње сукобе и не
меша се у њих.
Шормаз као случај, може се обја
снити само на два начина. Или ужи
ва јаку заштиту споља па може да
контрира државној политици Србије
или користи председникову болећи
вост према људима који су једном
ваљали његовој странци па може да
нервира гласаче који су гласајући за
своју опцију гласали и за његову.

С
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА: ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Буџет повећан за скоро
480 милиона динара

Александра Ћирић

Стеван Ковачевић

Први ребаланс општинског буџета за
ову годину усвојен је на седници Скуп
штине општине Рума, која је одржана 21.
априла. То је, свакако, у досадашњој
пракси, највеће повећање једне одлуке о
буџету, с обзиром на то да је буџет реба
лансом увећан за чак 479 милиона дина
ра.
Тако планирани приходи и примања
буџета, али и расходи, сада износе
2.904.258.822 динара. Већ је најављено
да ће бити још ребаланса те се очекује
на годишњем нивоу скоро пола милијар
де динара већи приход, него што је пла
нирано одлуком о буџету, којa је усвојенa
у децембру прошле године.
Пред скупштинским одборницима први
ребаланс је детаљно образложила
шефица Одељења за финансије, при
вреду и пољопривреду Биљана Дамља
новић, која је таксативно навела све
програме и пројекте код којих је дошло
до повећања средстава: екол огија,
пољопривреда, култура, путна инфра
структура, социјална заштита...
Говорећи о првом ребалансу, Душан
Љубишић, начелник Општинске управе,
истакао је да је до њега дошло и због
чињенице да је приходна страна у прва
три месеца ове године, у односу на исти
период лане, већа за 100 милиона дина
ра. То је разлог за овај ребаланс, а веро

Душан Љубишић

Улагања у установе културе
Председница општине, Александра
Ћирић је најавила и значајна улагања у
објекат Културног центра, која ће доби
ти нову фасаду, нове ЛЕД екране, заме
ну мермерних платоа на улазима у
зграду, унутрашње кречење, као и рено
вирање великих стаклених површина на
објекту. Улази се и у завршне радове на
Дому Војске, објекта некадашњег хрват
ског Соколског дома, где ће бити преме
штена Градска библиотека.

Планирани приходи и при
мања буџета, али и расхо
ди, сада износе
2.904.258.822 динара. Већ
је најављено да ће бити
још ребаланса те се очеку
је на годишњем нивоу ско
ро пола милијарде динара
већи приход, него што је
планирано

Имамо планове, имамо средства
Jедан од разлога ребаланса јесте и
то што се на конкурс за субвенциони
сање набавке опреме за пољопривред
нике, плаћање набавке репроматерија
ла, јавило преко 1.100 пољопривред
них газдинстава, те да нико не би био
оштећен, издвојено је додатних 17
милиона динара.
– Јако је важно рећи да, када се
буџет увећава на овај начин, онда
локална самоуправа напредује. Месне

Биљана Дамљановић

заједнице су исказале потребе за мно
гим радовима у селима, све је уважено
и нико није ускраћен, тако да је то све
садржано у овом ребалансу буџета,
који данас треба да усвојимо. Мислим
да добро и вредно радимо. Имамо пла
нове, имамо средства и што је најва
жније, вредно радимо и оправдавамо
поверење народа које нам је указано
– закључио је начелник Душан Љуби
шић.

– Било је измена на самом пројекту, а
додатним уређењем дворишта добиће
мо леп простор за манифестације кул
турног садржаја. У току је и санација
влаге на згради Завичајног музеја.
Ребалансом је обезбеђено још пет
милиона динара за комплетну санацију
овог значајног објекта културе, те новац
за замену столарије – све укупно 30
милиона динара – истакла је Алексан
дра Ћирић.
вавтно ће бити још један за око месец
дана, јер се на годишњем нивoу очекује
већи приход у буџет од претходног за око
500 милиона динара.
Највећи пораст прихода бележи се од
пореза на зараде, пореза на имовину и
пореза на пренос апсолутних права на
непокретности – што значи да у Руми
људи раде, плаћају порез на зараде,
плаћају порез на имовину, да локална
пореска администрација добро ради свој
посао.
Порез на пренос апсолутних rрава на
непокретности је дупло већи у првом
тромесечју ове, него у истом периоду
лане што значи да се у Руми тргује, да
се купује, продаје, што је јако важно за
привреду.
Љубишић је, поред свих повећања,
апострофирао и издвајање шест милио
на динара за уређење фасада зграда на
Градском тргу. Подсетио је да је слична
мера постојала у смислу да је на динар
који издваја стамбена заједница Оптши
на издвајала још два, али да стамбене
заједнице још нису довољно организова
не да ту меру користе.
– ато смо одлучили да ћемо општин
ском одлуком покрити да у централном
градском језгру средимо фасаде о тро
шку буџета и да изгледају како и долику
је Руми. Кренућемо и у занављање
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Оптимизам
– Увећали смо планиране приходе за
нешто више од 470 милиона динара,
што значи да је сасвим реално очеки
вати да можемо ову годину завршити
са буџетом од око 2,9 милијарди дина
ра. Планирали смо средства и за пове
ћање обима социјалних услуга за
помоћ породиљама и трудницама.
Повећали смо средства за помоћ
пољопривредницима. Мислим да овај
ребаланс даје оптимизам да у овој
години можемо да завршимо све пла
ниране, да започнемо и неке инвести
ције које нисмо планирали, а које ће се
сасвим сигурно догодити, везане за
област заштите животне средине, уре
ђења простора нашег Борковачког језе
ра и слично – рекао је Стеван Коваче
вић, председник СО Рума.
механизације у нашим јавним предузе
ћима – истакао је Љубишић.
За ту намену за набавку контејнера за
одлагање отпада, бетонских канти за
смеће, трактора за радове у зеленилу,
набавку тарупа, чистилице за чишћење
градских фасада, те возила за превоз
анималног отпада и специјалног возила
за превоз животиња је ребалансом обез
беђено 40,5 милион
 а динара.
– Нова механизација ће довести до
тога да Јавно предузеће „Комуналац“
буде много ефикасније, а да наш град
буде чистији и зеленији – истакао је
начелник Општинске управе Душан
Љубишић.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума је рекао да су усвојени извештаји о
раду јавних предузећа, а да ће се посеб
но водити рачуна о пословању ЈП „Стам
бено“.
– Делатност овог предузећа јесте у
значајној мери уздрмана неким кретањи
ма која се дешавају на тржишту енерге
ната. Зато ће ово предузеће бити под
посебном пажњом и лупом лок алне
самоуправе како би нову грејну сезону
дочекали што спремнији и да предузеће
одговори својој основној намени – иста
као је Ковачевић.
Задовољство пуњењем буџета и због
тога и првим ребалансом изразила је и
председница Општине Александра
Ћирић.
– Захваљујући том пословању, ми смо
у могућности да ребалансом реализује
мо све оне пројекте које смо обећали на
крају 2021. године. То је свакако знатно
веће улагање у заштиту животне среди
не, велика улагања нас очекују и за купо
вину опреме за ЈП „Комуналац“ како би
Руму учинили зеленијом и лепошом –
рекла је председница Ћирић.
У оквиру тачке избори и именовања,
на овој седници, одборници су именова
ли Јелену Овцин за в. д. директора Цен
тра за социјални рад и Катарину Филипо
вић за в. д. директора Културног центра
– њих две су и раније обављале ову
дужност. Разрешена је Драгана Матије
вић са места в.д. директора Установе за
пружање социјалне заштите „Солидар
ност“, а именован је Бранислав Павић.
С. Џакула
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Добра реализација
буџета

Одборници Скупштине општине
Ириг, на седници одржаној 20. априла,
усвојили су извештај о раду Општинске
управе у минулој години. У овом изве
штају, наведен је рад свих шест служби
у оквиру Општинске управе, о чему је
одборницима говорио начелник Оли
вер Огњеновић. Он се посебно бази
рао на подацима који су везани за
успешну реализацију буџета у проте
клој години, која знатно премашује
претходне резултате и указује на зна
чајан раст прихода у општинском буџе
ту.
У протеклој години, одборници су
усвојили три ребаланса буџета, као и
11 измена финансијског плана Општин
ске управе.
– Укупно планирани приходи одлу
ком о буџету су износили 935,9 милио
на динара, а остварени приходи су
били 880 милиона, што значи да је
план реализован са 94 процента. То је
знатно боље него 2020. године, када
је реализација износила 77,1 проценат,
док је 2019. године била 64,2 процента.
Истовремено, одлуком, укупни плани
рани расходи су били 935,9 милиона, а
извршење је износило 791,4 милиона
динара, што је остварење од 84,6 про
цената. Морам да поменем да имамо
изузетан раст прихода, што је резултат
повећаног инвестиционог улагања у
иришку општину – истакао је начелник
Општинске управе Оливер Огњеновић.
Поменимо неке од изречених пода
така: приходи од доприноса за уређе
ње грађевинског земљишта су повећа
ни са 10,4 на 57,9 милиона динара,
што је резултат повећања инвестицио
них улагања, средства од закупа
државног пољопривредног земљишта
су повећана са 24,5 милиона на 33,6
милиона прошле године, а боравишне
таксе су, које указују на повећање броја
гостију и ноћења у иришкој општини, са
6,7 милиона 2020. године лане пора
сле на 11,5 милиона динара.
Прошле године су
реализована
укупно 23 пројекта вредности 424,4
милиона динара и то су развојни про
јекти, који се односе на реконструкцију
или адаптацију објеката јавне намене,
сређивање површина као што су пар
кови, изградња путне и саобраћајне
инфрастрктуре, израде пројектно –
техничке доументације или изградња
комуналне инфраструктуре као што су
водовод, канализација или бушење
бунара.
Оливер Огњеновић је посебно иста
као, када је реч и капиталним инвести
цијама, почетак градње Фрушкогорског
коридора.
– На територији наше општине је
спроведена експропријација, када је у
питању реализација ове инвестиције.
Било је више од 700 катастарских пар

Оливер Огњеновић

цела, које су биле предмет експропри
јације у сарадњи са ЈП „Путеви Србије“
и Коридори Србије. Општинска упра
ва је реализовала комплетну експро
пријацију на траси коридора, експро
пријацију за локацију будуће депоније,
као и за изградњу будућег главног
радног кампа за кинески ЦБЦ ради на
реализацији Фрушкогорског коридора.
Завршили смо комплетну администра
цију и експропријацију, као и исходо
вање дозвола, тако да очекујемо да ће
главни камп за изградњу Фрушкогор
ског тунела бити отворен у јуну. Ради
се о површини од пет хектара и ту ће
бити смештен како менаџмент, тако и
радници који ће радити на копању
тунела – указао је начелник Општинске
управе Оливер Огњеновић.
Он је подсетио и на завршетак рекон
струкције државног пута другог Б реда
бр 313 од Ирига до Бање Врдник, као и
на комплетну рекострукцију пута Јазак
– Мала Ремета и Гребенског пута на
Фрушкој гори, деонице Змајевац –
Црвени чот у дужини шест километа
ра, уз подршку Управе за капитална
улагања Војводине.
Завршен је прошле године још један
капитални пројекат, а то је гасификаци
ја иришке општине, а усвојен је и про
сторни план Општине Ириг.
– Имамо најаву једног великог инве
стиционог циклуса на којем тренутно
радимо, а у питању је израда седам
планова детаљне регулације уз очеки
вану инвестицију више од 40 милиона
евра, што јавних што приватних инве
стиција – најавио је Оливер Огњено
вић.
На овој скупштинској седници одбор
ници су усвојили и извештаје о раду
Српске читаонице у Иригу, Туристичке
организације и ЈП „Комуналац“ у проте
клој години, као и програм рада Тури
стичке организације Ириг за ову годину.
С. Џакула
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Уређење простора
у граду и селима
На седници Скупштине гра
да Сремска Митровица одр
жаној 19. априла, одборници
су расправљали о 31 тачки
дневног реда. Поред конста
товања престанка дужности
дотад аш њег
предс едн ик а
Скупштине града Илије Неди
ћа који је поднео оставку, одр
жан је и избор за новог пред
седавајућег. Већином одбор
ничких гласова, Владимир
Павловић је изабран на то
место, путем тајног гласања.
На седници су донете и
одлуке о изради два нова
плана детаљне регулације и
једног плана генералне регу
лације. Прва одлука о изради
плана детаљне регулације
централног блока у Шашин
цима, требало би да доприне
се развоју и подизању урба
нитета у центру села. Циљ је
стварање планског основа за
изградњу нових садржаја и
објеката за становање. Тако
ђе, потребно је и усклађива
ње са постојећим производ
ним објектима индустрије
меса, као и промена локације
која служи за спорт и рекреа
цију.
– Други план детаљне регу
лације се односи на викенд –
зону у Лежимиру, где се нала

Мирјана Вашут

зи стари разрушени хотел.
Израда просторног плана
предела посебне намене
Фрушке горе се нашао између
границе националног парка и
границе посебне намене. Из
тог разлога је неопх одно да
се спроведе план, који ће
допринети решењу конфлик
та између тих простора и
високог степена заштите, са
потребом изградње објеката
у функцији туризма, изјавила
је директорица Предузећа за
послове урбанизма „Урбани
зам“, Мирјана Вашут.
Усвојена је и одлука о изра

Владимир Павловић

ди плана генералне регула
ције целине 5 – индустријско
производне зоне „Југоис ток“.
Основни циљ израде плана је
дефинисање планског основа
и обезбеђивање просторних
услова за реализацију плани
раних садржаја. Општи циљ
доношења плана је одређива
ње
јавн ог
грађ ев инс ког
земљишта у обухвату посто
јеће индустријске зоне, како
би се формирао простор за
изградњу неопх одне инфра
структуре, првенствено сао
браћајница.
А. Плавшић
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АГЕНЦИЈА ЗА
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Две мере
подршке
Агенција за рурални раз
вој града Сремска Митрови
ца ће током 2022. године
спровести две мере у обла
сти руралног развоја. Прва
мера се односи на удруже
ња грађана, чија је делат
ност у области пољопривре
де и руралног развоја, као
што су удружења сточара,
воћара, пчелара... Реч је о
мери која се традиционално
спроводи од оснивања Аген
ције, са циљем унапређења
цивилног сектора у тој обла
сти. Друга мера је нова и
намењена је младим пољо
привредницима.
– Максималан износ сред
става која се додељују у
оквиру нове мере подршке,
по једној пријави је 200.000
динара. За сектор прераде
меса и млека додељиваће
се максимално по 250.000
динара, по пријави. Укупно
је обезбеђено за ту меру
шест милиона динара. Оно
што је важно, на тај конкурс
могу се пријавити они млади
пољопривредници који нису
добили бесповратна сред
ства и субвенције, на истим
конк урсима код других
нивоа власти, изјавила је
Душица Павловић, директо
рица митровачке Агенције
за рурални развој.
А. П.

Подршка пољопривреди 17 милиона динара
и руралном развоју
за уређење плаже
На седници Скупштине
града, усвојен је и предлог
програма подршке за спро
вођ ењ е
пољ оп рив редн е
политике и политике рурал
ног развоја за текућу годину.
– За ову годину смо при

Владимир Настовић

премили програм мера за
под рш ку
пољ оп рив ред и,
који је потпуно усклађен са
буџетом и са свим важећим
прописима. Добили смо
сагласност Министарства
пољопривреде, водопривре
де и шумарства. Већина
мера које ми спроводимо не
разликује се од оних из прет
ходних година, међутим,
јавиле су се две нове. Путем
јавне набавке ћемо ангажо
вати институцију, која ће
вршити анализу земљишта
на целој нашој територији,
која ће дати препоруке за
воћарску, виноградарску и
повртарску производњу. То
су производње које захтевају
највише улагања, а доносе и
највише прихода, казао је
Владимир Настовић, начел
ник Градске управе за пољо
привреду.

Одборници митровачк ог
парламента су усвојили и
предлог програма одржава
ња и уређења Градске плаже
за 2022. годину, које ће
коштати 17 милиона динара,
што представља увећање
издвојених средстава, у
односу на претходне године.
- Поред уређења плаже,
ангажовања спасилачке слу
жбе и других институција
које се брину о здрављу гра
ђана и исправности воде,
опредељена су средства за
зан ав љањ е
моб ил ијар а.
Такође, Град ће набавити
лежаљке и сунцобране са
градским логом. Како бисмо
унап ред ил и
тур ис тичк и
потенцијал овог дела града,
укључили смо у програм и
Туристичку организацију, јер
смо установили да је плажа
једна од наших највећих

Урош Веселиновић

атракција. Сезона ће бити
отворена 10. јуна и трајаће
све до 10. септембра, рекао
је заменик начелника Град
ске управе за опште и зајед
ничке и послове и имовину
Урош Веселиновић.

M NOVINE

4. MAJ 2022.

7

Министар Томислав Момировић обишао радове на изградњи
АУТО – ПУТА РУМ А – ШАБАЦ КОД ХРТК ОВАЦ А

Најважнији пројекат
за Срем и Мачву

Министар грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Томислав Момировић и дирек
тор Коридора Србије Алексан
дар Антић су 1. маја обишли
радове код Хртк оваца на
изградњи ауто – пута Рума –
Шабац. Они су ове радове
обишли у пратњи председнице
румске Општине Александре
Ћирић, градоначелника Шапца
и Лознице Александра Пајића
и Видоја Петровића, као и
Перице Гаковића, начелника
Сремског округа.
Томислав Момировић је
истакао да је ово свакако нај
важнији инфраструктурни про
јекат за Срем, Мачву и запад
ну Србију, чије ће отварање у
септембру 2023. године дове
сти до нових фабрика, нових
инвестиција и тако ће се поди
ћи економски стандард грађа
на у овим деловима земље.
Пре неколико месеци започе
ли су и радови на брзој сао
браћајници од Лознице ка
Шапцу, а ту је рок за завршетак
радова септембар 2024. годи
не.
– Тек тада можемо да каже
мо да западна Србија, Срем и
Мачва имају најквалитетнију
инфраструктуру какву имају
земље у западној Европи. Ми
данас градимо 10 ауто – путе
ва и брзих саобраћајница,
мењамо ранију инфрастрктуру
земље. У тренутку када имамо
рат на истоку Европе, ми се
фок усирамо на економски
раст и развој и чувамо нацио
нално достојанство – рекао је
министар Момировић.
Он је похвалио и компанију
„АзВирт“, извођача радова, као
једну озбиљну и поуздану ком
панију.
– Уверен сам да само тим

Томислав Момировић, Александра Ћирић
и Александар Антић

ским радом можемо да оства
римо политику Александра
Вучића, изградимо и овај кори
дор и омогућимо спровођење
плана „Србија 2020 – 2025“. Да
просечна плата у нашој земљи
буде 1.000 евра, а просечна
пензија око 500 евра, упркос
свим изазовима који стоје пред
нама – поручио је Томислав
Момировић.
Александар Антић, директор
Коридора Србије, честитао је
свим радницима првомајске
празнике.
– Људи који раде у области
грађевинарства имају добре и
безбедне услове рада. Ми
имамо данас више од 120.000
људи који раде у грађевинар
ству на огромном броју проје
ката, јер је Србија једно вели
ко градилиште. Просечна пла
та у грађевинарству је повећа

Радови на ауто – путу Рума – Шабац

на у протеклих годину и по
дана за 15 процената – указао
је Александар Антић.
Он је додао да се радови на
овом пројекту добро одвијају и
да је тренутно ангажовано око
450 људи са више од 150 једи
ница механизације. Кључни
радови су на мосту код Шапца,
којима се посвећује највећа
пажња.
– До сада су радови на
мосту реал
 изовани са преко
70 процената, интензивно
радимо на деон
 ици ауто –
пута од Шапца према Руми. У
овом тренутку се радови изво
де на делу траке у дужини 12
километара. Степен реализа
ције земљаних радова од Руме
ка Шапцу је око 30 процената
– рекао је Антић.
Он је подсетио да су пре
неколико месеци почели радо

ве на брзој саобраћајници
Шабац – Лозница и да је до
сада и ту доста урађено.
– Имамо грађевинске дозво
ле за земљане радове на
територији целе лозничк е
опш тин е. Обезбеђ ен е су
потребне количине материјала
за изградњу насипа и до сада
смо уградили око 65.000 куб
них метара насипа, а очекујем
да ћемо током маја још интен
зивирати радове – информи
сао је Александар Антић.
Изградња Аутопута Рума –
Шабац и брзе саобраћајнице
Шабац – Лозница има виуше
струк значај не само за румску
општину него за читав Срем.
– Овај значајан пројекат ће
допринети повезивању чита
вог Срема са Мачвом и запад
ном Србијом, али и регионал
ном повезивању, пре свега са
Бос ном и Херцегов ин ом.
Изградња модерне саобраћај
нице на територији румске
општине растеретиће три села
од прекомерног саоб
 раћаја. То
су Хртковци, Платичево и Кле
нак, тако што ће код Хрткова
ца, односно иза Хртковаца
бити изграђен надвожњак са
петљом, а иза Кленка према
Шапцу биће изграђен мост.
Тако да и Платичево и Кленак
остају растерећени од преко
мерног саобраћаја – истакла је
Александра Ћирић, председ
ница румске Општине.
Она је додала да се тако
омогућује бољи и квалитетнији
саобраћај кроз овај део Срби
је, а самом изградњом ће се
допринети бољем развоју не
само општине Руме, него и
суседних општина.
Наравно, изградња ауто –
пута и брзе саобраћајнице зна
че пуно и за Шабац јер се већ
види већа заинтересованост
инвеститора за северозападну
индустријску зону у близини
моста. То ће значити и развој
привреде и отварање нових
радних места, док ће се из
Шапца до Београда и Новог
Сада путовати четрдесетак
минута.
Видоје Петровић, градона
челник Лознице, истак ао је
значај ове путне инфраструк
туре и за лознички крај – при
вредни развој, нове инвести
ције, али и останак младих у
Подрињу.
С. Џакула
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ПРОМОЦИЈА МИТРОВАЧКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ

Прве примерке разгледнице
послали ђаци

Туристичк а организација
града је представила нову
разгледницу Сремске Митро
вице, чија је промоција одр
жана у свечаној сали Основне
школе „Бошко Палковљевић
Пинки“. Ауторка мотива, који
се нашао на разгледици је
Митровчанка Јелена Степа
новић. За промоцију у школи,
надлежни су се одлучили
како би ученици исписали
један број разгледница и
послали их својим вршњаци
ма из Косовске Грачанице.
– Прошло је сигурно 10, 15
година од како је Туристичка
организација Града Сремска
Митровица направила нову
разгледницу. Оно што је нама
драго и чиме се поносимо је
то да је у нашем Туристичком
инфо – центру све локалног
карактера, па тако и ова раз
гледница, која је дело Јелене
Степановић, наше суграђан
ке. Разгледницу смо промови
сали у школи, како бисмо
децу поново научили култури
слања разгледница и како би
их они послали својим друга
рима, родбини, пријатељима.
Туристичк а организација ће
ускоро расписати још један
конкурс за идејно решење
нове разгледнице и надамо
се да ће нам пристићи много
радова. Поделићемо између
10 и 15 хиљада бесплатних
разгледница суграђанима, а
неке ће им стићи на кућну
адресу уз рачуне, после прво
мајских празника, изјавио је
директор Туристичке органи
зације Душан Дрча.

Деца пишу разгледнице

Очекује се да ће нова раз
гледница бити покретач нових
креативних процеса, али и да
ће допринети јачању култур
ног наслеђа.
– Ученици четвртог разреда
су већ дуго укључени у хума
нитарне акције, а овим је
њихов рад крунисан, тако што
ће деци из Косовске Грачани
це послати разгледнице и ако
све прође како треба, ускоро
ћемо их угостити у Сремској
Митровици и показати им све
наше знаменитости. Наша
деца ће том приликом угости
ти децу са Косова у својим
домовима, рекла је Слађана
Стојковић, запослена у Тури
стичкој организацији.
Деца су написала лепе
поруке својим вршњацима у

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ауто – седишта за
бебе рођене у марту
Као поклон Града Сремска Митровица и Савета за
безбедност саобраћаја и овога месеца су додеље
на ауто – седишта бебама, које су рођене у прет
ходном марту. То је наставак акције повећања без
бедности најмлађих суграђана у саобраћају. Од
почетка ове године, надлежни спроводе ту акцију,
а овога пута су родитељи 36 новорођенчади при
мили седишта у Градској кући. Седишта су високог
квалитета, а могу се користити за децу до 36 кило
грама телесне масе, односно, њихова употреба
може бити вишегодишња.
А. П.

Душан Дрча

којима су им упутили поздра
ве, уз наду да ће се ускоро
срести.
– Здраво, ја сам Јана, једва
чек ам да дођете, бићемо
добри другари и играћемо се

Слађана Стојковић

по цео дан. Имам два замор
ца која пуно волим, а мислим
да ће се и теби свидети, про
читала је Јана Ковиљац,
након исписивања своје раз
гледнице.
А. П.
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Цивилна друштва
у заштити животне средине
У Градској кући у среду, 27.
априла је потписан протокол
о удруживању и сарадњи
организација цивилног дру
штва у области заштите
животне средине. Потписни
ци уговора су Скупштина гра
да Сремска Митровица и
Регионална зелена мрежа
Срема. Идеја је да се на тај
начин организације цивилних
друштава укључе у област
заштите животне средине и
обновљивих извора енергије.
– Протокол је веома знача
јан, у погледу подизања све
сти грађана о заштити живот
не средине, као и у смислу
ослушкивања њихових потре
ба. Дајемо допринос зелени
јој и очуванијој животној сре
дини. Веом
 а нам је драго што
смо део овог цивилног дру
штва и једног оваквог пројек
та. Удружење „Еко - покрет
Србије“ је до сада реализова
ло нек олик о пројек ата и
радион
 ица. Бавимо се озеле
њавањем и дајемо допринос
активностима за чистији и

Марина Благојевић

свежији ваздух и активности
ма за град без отпада и сме
ћа. Такође, подижемо свест
грађана од малих ногу, одр
жали смо радионице у врти
ћима и деци смо указали на
значај сепарације отпада,
рекла је Марина Благојевић,
председница Удружења „Еко
– покрет Србије“.
Током потписивања прото
кола, говорило се о ресурси

Бора Обрадовић

ма без којих нема живота,
али и о великим еколошким
проблем им а
дан аш њице,
који их нарушавају. Један од
циљева потписаног протоко
ла је заједничко суочавање
са изазовима заштите живот
не средине.
– Нама је припала лепа,
активна улога да координира
мо рад еколошког удружења
– Регион
 алне зелене иниција

тиве Срема, што је први
корак ка могућности да се
чује глас организација цивил
ног друштва и у органима
локалне самоуправе, те да се
кроз механизам „зелене сто
лице” и оснивање одборнич
ке групе омогући фактички
укључивање и представља
ње организација цивилног
друштва за укључење у про
јекте и активности заштите
животне средине. Протокол о
удруживању и сарадњи орга
низација цивилног друштва у
области заштите животне
средине се потписује у окви
ру пројекта „Заједно за актив
но грађанско друштво – АКТ“,
који финансира Влада Швај
царске. На тај начин се први
пут формира Регионална
Зелена мрежа Срема, коју
чине цивилне организације
са територије Сремског окру
га, изјавио је Бора Обрадо
вић из цивилног друштва
„Рег ио н алн а
иниц ијат ива
Срема“.
А.П.
Фото: Б.Т.
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Припреме за прво запошљавање
Рома и других рањивих група

Припремне активности за прво запо
шљавање Рома и других рањивих група
теку уредно на пројекту „Креирамо
могућности за кројење новог живота“.
Град Сремска Митровица у сарадњи са
пројектним партнерима је у последњих
неколико месеци припремао терен за
спровођење првих радних ангажовања
на пројекту „Креирамо могућности за
кројење новог живота“, који се импле
ментира кроз програм „Инклузија Рома и
других маргинализованих група у Срби
ји“ – Иницијатива за инклузију 3, Немач
ке развојне сарадње – Немачка органи
зација за међународну сарaдњу ГИЗ, у
сарадњи са Министарством за људска и
мањинска права и друштвени дијалог.
Припремне активности су пре свега
подразумевале подизање капацитета и
вештина циљне групе кроз oбуку за писа
ње бизнис планова као и oбуку за шиве
ње. Паралелно са тим, Град Сремска
Митровица је набавио потребни репро
материјал и машине за шивење, које ће
у каснијој фази пројекта бити додељене
најуспешнијим полазницима обуке. У
току је оцењивање бизнис планова при

чему ће пет најуспешнијих бити одабра
но за финансирање. Такође, у току је и
набавка постројења за рециклажу тек
стила које ће бити смештено у простори
јама фирме „Spildpro”. У каснијим фаза
ма пројекта, набавка постројења ће омо
гућити запослење 15 тешко запошљивих
лица.

Овим пројектом, подржава се отвара
ње такозваних зелених радних места
кроз примену одрживих иновативних
модела социјалног предузетништва и
циркуларне економије и коначно, испу
њење циљева Зелене агенде за Запад
ни Балкан чија је потписница и Републи
ка Србија.

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

Одржан јубиларни
25. Мото – сусрет

Јубиларни 25. Мото – сусрет је одржан
на Хиподрому у Сремској Митровици током
протеклог викенда. Тродневна манифеста
ција почела је у петак, 29. априла тачно у
подне и трајала је до недеље, 1. маја.
Забележена је велика посећеност, не само
возача мотора, већ и пешака који су имали
прилику да у вечерњим сатима слушају рок
концерте, а током дана уживају у бајкер
ским играма. Традиционални дефиле цен
тралним улицама Сремске Митровице одр
жан је у суботу, 30. априла, а учествовало
је више стотина мотоцик ала. Мото –
сусрет је одржан након двогодишње паузе,
због епидемије корона – вируса, када нису
била дозвољена велика окупљања, чак ни
на отвореном простору.
А. П.

УПИС У ВРТИЋЕ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Може и електронски
Упис деце у Предшколску установу „Пче
лица“ у Сремској Митровици почиње 4.
маја и трајаће током читавог месеца. Роди
тељи могу упис детета обавити у објекту
„Маслачак“ на Булевару Константина
Великог. Међутим, препоручује се употре
ба електронског обрасца приликом уписа.
Наиме, путем портала Е-управа, родите
љима је олакшан упис деце у вртиће, с
обзиром на то да не морају самостално
прикупљати документацију. Све додатне
информације могу се пронаћи на званич
ном интернет сајту предшколске установе:
pupcelica.edu.rs.
Упис малишана у предшколску установу
у селима ће се обављати у месним објек
тима, код васпитача.
А. П.

ГРАДСКИ ТРГ РУМА

Дружење малишана
и румских бајкера
Удружење румских мотоциклиста орга
низовало је ново дружење са најмлађима
на Градском тргу 25. априла, поводом ускр
шњих празника.
Дружење са најмлађим суграђанима и
њиховим родитељима започело је дефи
леом, а потом су румски бајкери поделили
слаткише и ускршња јаја.
Било је организовано и весело такмиче
ње – трка „Пренеси јаје“, као и такмичење
у куцању јајима, уз награде за најуспешни
је учеснике. Као и претходних година, „Мо
то Зеке“ су имале тог дана и своју хумани
тарну акцију. Они су обиш
 ли кориснике
Дневног боравка за децу и младе са смет
њама у развоју којима су донели слаткише
и играчке.
С. Џ.

ДРУШТВО

4. MAJ 2022.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ЈАЧАЊЕ СТРУЧНИХ КАПАЦИТЕТА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЛИЦА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

Додела сертификата
полазницима обука

Полазнице обуке са замеником градоначелнице и менторима

У четвртак, 28. априла су додељени
сертификати и пакети алата за покрета
ње сопственог посла полазницима обука
за маникир, педикир и шминкање. Обуке
је финансирала Немачка организација
за међународну сарадњу – ГИЗ, а спро
ведене су у оквиру пројекта „Јачање
стручних капацитета за запошљавање
лица из осетљивих група, под утицајем
пандемије ковид – 19“. Након успешно
завршених обука, десет младих жена и
девојака из Сремске Митровице, у Град
ској кући су добијањем сертификати о
завршеној обуци, стекле све могућности
за отпочињање посла у области неге
лица и тела. Полазницама се обратио
заменик градоначелнице Петар Самар
џић и пожелео много успеха у будућим
каријерама.
– У Сремској Митровици је укупно
десет незапослених лица из осетљивих
група прошло обуку за педикир, маникир
и шминкање, међу којима има самохра
них мајки, жена са села, младих девоја
ка. Поред стручних компетенција у окви
ру ових занимања, за шта су добили и
сертификате, сви који су прошли обуку
добили су и такозване стартап пакете у
виду материјала и опреме који им је нео
пходан за покретање сопственог бизни
са. Појединачна вредност сваког пакета
је 250 евра. Пројекат је реализован у
сарадњи са различитим локалним акте
рима, пре свега, обуке су одржане у
локалним козметичким салонима, којима
се овом приликом захваљујем на аси
стенцији. Такође, градска Канцеларија
за младе је спровела селекцију кандида
та, односно, корисника овог пројекта, а
све пројектне активности подржане су
кроз пројекат Немачке организације за
међународну сарадњу – ГИЗ, рекао је
Петар Самарџић.
Кроз почетни пакет подршке, полазни
цама је омогућено да раде свој посао у
ограниченим условима, то може бити у
салону, али и код своје куће.
– Првенствено смо фокусирани на
подршку осетљивим групама за пружа

ње услуга социјалне заштите. Пандемија
болести ковид-19 довела је до тога да
проширимо наш програм још неким
новим елементима, да покушамо да,
колико је год могуће, ублажимо кризу
коју је изазвала пандемија. Тако да смо
добили додатна средства која су нам
омогућила да радимо и на повећању
запошљивости поготово осетљивих
категорија, као што су младе девојке и
жене. Сремска Митровица је изабрана
на конкурсу, који је расписан и овде има
мо на делу изузетну сарадњу градске
управе, приватног сектора који је омогу
ћио менторски рад и услове да се ове
едукације спроводе у салонима. Такође
је велик и допринос Канцеларије за мла
де, рекла је Маријана Трнинић, пројектна
менаџерка.
Полазнице обука су се сложиле да је
ово идеалан начин да се унапреди њихо
во знање и вештине, нарочито када је
реч о женама са села, или мајкама, које
би у будућности желеле да раде од своје
куће.
– Првенствено желим да се захвалим
ГИЗ – у, Канцеларији за младе и нарав
но, нашој менторки Андреи, која нам је
несебично пренела своје знање. Овамо
обуком смо добиле нови занат у својим
рукама, који ће нам помоћи да самостал
но радимо. Пакети материјала и опреме
нам много значе да бисмо могли да
вежбамо у наредном периоду и усаврши
мо се, рекла је Даница Тотић.
Једна од полазница обуке је била и
Дејана Ђаконовић.
– Обука је била феноменална, дру
штво је било супер, научили смо много
тога. Требало би још да вежбамо са при
јатељима, па касније полако да купујемо
од свог новца материјал. Нама, које смо
мајке, много значи рад од куће, али и
могућност да се бавимо послом који није
толико захтеван, објаснила је, Дејана
Ђанковић.
Полазницима обуке су током реализа
ције пројекта били обезбеђени путни
трошкови, као и оброци. А. Плавшић
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Синдикати у борби
за радничка права
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ТАКМИЧЕЊЕ У БРЗОМ
РАЧУНАЊУ

Митровчани
најбољи у Србији

У Винчи је 16. априла одржано реги
онално такмичење у брзом рачунању.
На такмичењу је учествовало око 200
малишана из целе Србије. Полазници
школе „Малац генијалац“ из Сремске
Митровице освојили су 20 медаља и
седам пехара. Захваљујући таквом
успеху школа „Малац генијалац“ је
награђена трофејом као школа са нај
бољим резултатом. Ова митровачка
школа менталне аритметике је посебан
програм намењен деци узраста од 4 до
12 година, јер се у том периоду дечји
мозак најдинамичније развија. Путем
математичких операција активира се
развој и леве и десне хемисфере, чиме
се постиже максималан интелектуалан
потенцијал.

Драго Тешић, председник СССС за Руму, Пећинце и Ириг

Иза нас су и првомајски празници које
су многи провели радно, а они који су
имали слободне дане – различито, зави
сно од материјалне ситуације. Ако нису
могли себи приуштити неки одмор, пиће
и роштиљ у природи, свакако јесу. Као и
када је Дан жена у питању, дилема је да
ли је овај некада велики празник изгубио
свој значај.
– Први мај није изгубио свој смисао и
у будућности то све треба да буде више
изражено, јер је синдикат једина органи
зација која штити радничка права и која
може стати иза њих – став је Драге
Тешића, председника Савеза самостал
них синдиката Србије за Руму, Пећинце
и Ириг.
Ове године Савез самосталних синди
ката Србије је организовао окупљање
својих чланова и радника у Лесковцу, а
на градски трг у том граду су дошли
после окупљања и шетње испред фабри
ке „Јура“.
Подсећамо да се о овој јужнокорејској
компанији доста писало у погледу крше

ња радничких права и лоших услова
рада и зарада. Управо зато синдикалци
су желели да дају подршку радницима
„Јуре“.
– Желели смо да покажемо да радни
ци нису сами, да је наша синдикална
централа иза њих. Борићемо се да
заштитимо њихова права, за боље плате
и достајанственији рад и услове рада и
здравље радника. Све компаније које
дођу у Србију морају да поштују Устав,
законе, радничка права и права на син
дикално организовање, а не да забрању
ју рад синдиката у њима. То им нећемо
дозволити, не само ту, већ ћемо се тако
убудуће организовати испред сваке
фабрике у Србији где се буду догађале
такве ствари – поручио је Драго Тешић.
Он је поручио и свим радницима у
Руми, Пећинцима и Иригу, уколико имају
неких проблема да им се јаве, али и под
сетио да је 27. априла ове године навр
шено тачно 119 година синдик алног
организовања у Србији.
С. Џ.

Зорица Елор, кординатор и учитељ,
поносна је на остварени резултат, и
како објашњава, било је много вежбе и
припрема за ово такмичење. Ово је до
сада највећи врхунац у резултату, а
она очекује да ће се такав тренд наста
вити и у будућности.
За митровачке „малце генијалце“
организован је пријем у Градској кући,
током којег су уз дружење, подељена
искуства са такмичења, али и са при
према. Мото митровачких генијалаца је
„Вeруј у себе да би био успешан”.

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Буџет у првом кварталу
реал
 изован са скоро 22 процента
На својој 60. седници, која је одржана
29. априла, чланови Општинског већа у
Руми су усвојили извештај о реализацији
општинског буџета за текућу годину,
закључно са 31. мартом. У првом кварта
лу су приходи и примања износили
522.807.489 динара, што је остварење
планираног буџета са 21,73 процента.
Подсећамо, овај проценат се односи на
првобитну одлуку о буџету, с обзиром на
то да је ребаланс усвојен 21. априла.
По структури, порез на доходак, добит
и капиталне добитке је остварен у укуп
ном износу од 273.709.607 динара, одно
сно 24,62 процента у односу на планира

ни приход, док је порез на зараде оства
рен у износу од 225,2 милиона динара,
односно скоро 25 процената. И код поре
за на имовину, остварење је око 25 про
цената од плана, односно 106,9 милиона
динара.
Од трансфера са других нивоа власти
приходи износе 77,5 милиона динара и
ту је проценат извршења и нешто већи
– скоро 31 одсто.
У првом кварталу текуће године расхо
ди и издаци буџета износе
517.392.801 динара и у односу на пла
ниране они су извршени са 21,5 проце
ната. Овај извештај о реализацији буџе

та за прва три месеца текуће године
биће и пред одборницима Скупштине
општине Руме, који би требало да га
усвоје.
На овој седници усвојен је и извештај
о раду Комисије за доделу једнократне
помоћи привредним субјектима са седи
штем регистрованим на територији
општине Рума за ублажавање негатив
них последица проузрокованих пандеми
јом корона – вируса.
Прихваћен је и нацрт одлуке о завр
шном рачуну општинског буџета за 2021.
годину са извештајем о његовом изврше
њу.
С. Џакула
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7,5 милиона
за пошумљавање

ОПШТИНА РУМА
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ДОМ ЗДРАВЉА

Ново санитетско возило

Међу локалним самоуправама које су
добиле средства у оквиру конкурса
Министарства заштите животне средине
за реализацију пројекта пошумљавања
је и Рума, која је добила средства за
пошумљавање и унапређење парк а
шуме „Борк овац“. Са министарк ом
заштите животне средине овај уговор је
21. априла у Београду потписала Биља

Ново санитетско возило

Биљана Поповић Јовановић
и министарка Ирена Вујовић

на Поповић Јовановић, заменица пре
деднице Општине.
Поменути пројекат је вредан 9.993.000
динара, а Министарство је обезбедило
7,5 милиона, док је учешће румске
Општине 2.493.000 динара.
Пројекат предвиђа пошумљавање и
унапређење парка шуме „Борковац“, а
реч је о активностима које ће се реали
зовати током прве фазе уређења Бор
ковца, које на јесен предвиђа садњу
1.700 нових стабала дрвећа
С. Џ.

Румски Дом здравља је добио ново
санитетско возило марке „фиат дукато“ и
тако појачао свој возни парк у служби
што бржег и квалитетнијег збрињавања и
помоћи пацијентима. Ово возило је
донирало Министарство здравља, а
његова вредност је 4,8 милиона динара.
– На овај начин се наставља помоћ
Дому здравља, овај пут у координацији
са ресорним Министарством. Реч је о
петом санитетском возилу, којим ће Дом
здравља располагати. Надамо се да
ћемо и даље током године како као
локална самоуправа, тако и уз помоћ
Министарства здравља, побољшати
возни парк, али обезбедити и друге видо
ве помоћи – истакла је Александра
Ћирић, председница Општине.
Она је подсетила да је локална самоу
права крајем децембра донирала и ново
возило за дијализу, за шта је обезбеђено
3,3 милиона динара.
Директор Дома здравља др Зоран
Славујевић је указао да је ново возило
стриктно намењено за Службу хитне
медицинске помоћи.

– То је од изузетне важности, зато што
годишње заиста имамо велику амортиза
цију возила, у просеку она прелазе преко
50.000 километара. Морам да се захва
лим министру Лончару, који је рекао да је
ово до сада највећа донација Владе
Србије и Министрства здравља домови
ма здравља у целој Србији, јер је реч о
више од 300 возила. Надамо се да ћемо
у наредних шест месеци добити и треће
возило – истакао је др Славујевић.
Он је додао да, иако румска здрав
ствена установа има релативно довољ
но санитетских возила, њима се покрива
велика територија.
– Имамо и директну сарадњу са митро
вачком болницом и терцијалним устано
вама, Клиничким центром Војводине и
Клиничким центром Србије у Београду,
тако да је фреквенција коришћења ових
возила изузетно велика. Што је боља
опремљеност тих возила медицинском
опремом, лакше је пружити помоћ паци
јентима и одвести их до потребних бол
ница – истакао је др Зоран Славујевић.
С. Џакула

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Помоћ за Страхињу Каваза

У румској Хали спортова одржан је 21. априла хумани
тарни концерт, који је организован у циљу прикупљања
новчане помоћи за тешко оболелог Страхињу Каваза.
Страхиња има осам и по година и болује од церебралне
парализе. Због ове тешке болести мали Страиња не може
да се креће, седи и самостално једе.
Да би савладао ову тешку болест, његовој породици је
потребно 80.000 евра само за лечење матичним ћелијама
у Турској, али и је потребна и додатна физикална терапи
ја, као и разна помагала. Страхињини родитељи Лидија и
Мијат немају потребан новац за лечење свог сина и у
циљу прикупљања бар дела потребних средстава, орга
низован је и овај концерт.
Организатори су били музичари Предраг Рељић и
Борислав Боцо Томашевић, уз подршку румске Општине
и Спортске хале, као и румских привредника. Страхиња је
до сада имао неколико операција, тако да тек сада може
да крене на третман матичним ћелијама.
Страхињи и његовим родитељима да што пре сакупе
потребан новац за лечење, а можете помоћи и ви – упи
шите 1242 и пошаљите СМС на број 3030.
С. Џ.

Хуманитарни концерт у Руми
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ФК „1. МАЈ“

Посета најмлађих фудбалера
са Косова и Метохије
Фудбалски клуб „1.мај“ и
румска општина били су од 21.
па до Ускрса домаћини најмла
ђим фудбалерима са Косова и
Метохије. У тродневној посети
фудбалерима „1. маја“ били
су пионири клубова „Kосмет“
из Лепосавића, „Рудар“ из
Kосовске Митровице, „Света
Србија“ из Пасјана и ФК „28.
јун“ из Грачанице.
Овом посетом су уједно за
почеле и бројне активности
којима ће ФК „1.мај“ ове годи
не обележити четири децени
је свог постојања. У посети је
било 47 младих фудбалера,
који су узели учешћа и на Ме
моријалном турниру „Зоран
Жугић Жуга“ на стадиону ФK
„Јединство“ у Руми, играли су
пријатељске утакмице са пола
зницима школе ФК „1. мај“, али
су обишли и знаменитости Ру
ме и околине.
Првом заједничком вечер
њем тренингу 21. априла, при
суствовала је и председница
Општине Александра Ћирић
која је поздравила ове младе
спортисте.
– Баш у време празника је
важно да покажемо пријатељ
ство, брижност и солидарност
међу нама и ми смо, као ло
кална самоуправа, ту да подр
жимо једну овако лепу идеју.
Пожелела сам нашим гостима
леп и пријатан боравак у на
шој општини. Сигурна сам да
ће деца склопити нераскидива
пријатељства. Посебно нас ра
дује што су малишани смеште
ни у породицама широм наше
општине - у Руми, Добринци
ма и Путинцима. Заиста једна
сјајна идеја ФК „1. мај“ коју смо

Александра Ћирић поздравља мале госте

Лазар Кљајић

од срца подржали - рекла је
Александра Ћирић.
Мирослав Цветковић, тре
нер ФК „Света Србија“ из Па
сјана, захвалио се у име свих
клубова на гостопримству рум
ским домаћинима.
– До сарадње је дошло на

иницијативу познатог румског
тренера Душана Средића. Ни
смо погрешили ни најмање
што смо се одазвали позиву.
Утисци су предивни, деца су
пресрећна. Косово јесте срце
Србије, али Војводина и киће
ни Срем су још веће срце, за
довољни смо, јер смо на сво
ме, у својој земљи и осећамо
се заиста пријатно – каже Ми
рослав Цветковић.
Председник ФК „1. Мај“ Ла
зар Кљајић је рекао да су ор
ганизацију ове посете помогли
локална самоуправа и румски
привреднци, али и родитељи
малих румских фудбалера,
који су широм отворили врата
својих домова за госте са Ко
сова и Метохије.

– Када је у питању смештај,
могли смо угостити и 1.000
деце са Косова и Метохије,
колико је породица понудило
своје домове. Наши гости ће
и туристички упознати Срем, а
ко зна, можда неко од ових де
чака у будућности и заигра за
наш клуб. Ми имамо амбицију
да наредне сезоне нападнемо
пласман за Прву лигу Србије и
евентуалним успехом испише
мо историју румског фудбала –
изјавио је Лазар Кљајић.
Поред ове посете, румски
ФК „1.мај“ ће за свој јубилеј ор
ганизовати и Видовдански тур
нир за ветеране, приредиће
изложбу фотографија, док је
за новембар планирана и све
чана Скупштина клуба. С. Џ.

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ИНВАЛИДА

О положају у локалним срединама

Редовна годишња скупштина Удруже
ња ратних војних инвалида Рума одржа
на је 21. априла у Дому пензионера. На
овој скупштини је усвојен извештај о
раду у протеклој години.
– Обележили смо сваки важан датум
који је везан за наше удружење. Подели
ли смо пакетиће деци, помагали и прав
но саветовали наше чланове у оствари
вању њихових права, организовали и
њихов одалазак у бање. И ове године
смо обезбедили одмор у Бањи Врдник,
било преко конкурса или нашег удруже
ња по повољној цени, уз финансијску
помоћ румске Општине – каже Милија
Вересија, председник УРВИ Рума.

Годишњој скупштини је присуствовао и
Стеван Ковачевић, председник Скупшти
не општине Рума, као и Милош Уроше
вић, помоћник покрајинског секретара за
социјалну политику, демографију и рав
ноправност полова.
Он је најавио да ће Покрајински секре
таријат ускоро расписати конкурс на који
ће моћи да конкурише и УРВИ, јер је то
једини начин да се помогне рад удруже
ња. Урошевић је указао и да постоје
закључци Покрајинске владе из 2017.
године на основу којих је направљен и
акциони план.
– То није обавеза, него препорука
локалним самоуправама шта би требало

да ураде да би се у њиховим срединама
побољшао положај ратних војних инва
лида – рекао је Милош Урошевић.
Урошевић је додао да је Закон добро
решио појединачно примање ратних вој
них инвалида, али овде се ради и о томе
да РВИ треба да у локалној средини
имају већи углед и подршку.
– Ту мислим на лакши приступ лекару,
специјалистичким прегледима, пропу
снице, рецимо за позориште.... Зато
морамо направити јачи контакт између
локалне самоуправе и удружења, на шта
могу да утичу и локалне самоуправе, али
и сама удружења – закључио је Уроше
вић.
С. Џ.
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НАСЕЉЕ „СРЕМ“

После две деценије
добили уличну
расвету

Житељи насеља „Срем“ су коначно
половином априла добили јавну расвету.
То је био одговор локалне самоуправе на
захтев грађана овог насеља да добију
јавну расвету, која значи њихову безбед
ност, а посебно деце у вечерњим сатима.
Постављено је 10 стубова јавне расвете,
а у овом насељу има шездесетак дома
ћинстава.
– To je веома важна ствар за становни
ке тог насеља. Ослушкујем потребе
суграђана, шта им је потребно, шта
немају а што су дуго чекали. Грађани
овог насеља су 20 година били без улич
не расвете, што је за осуду, јер живимо у
21. веку, а дозволили смо као развијена
општина да једно насеље нема уличну
расвету – истак ла је председница
Општине Александра Ћирић.

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „РУМЊАНКЕ“

Ускршњи поклони
Већ по традицији, чланице Удружења
жена „Румњанке“ за Божић и Ускрс посе
те кориснике Дневног боравка за децу и
младе са сметњама у развоју и донесу
им пригодне поклоне. Осим тога, обраду
ју их и другим донацијама које су потреб
не за рад овог Дневног боравка. Тако је
било и сада, уочи ускршњих празника.
– И нашим статутом је регулисано да
помажемо болеснима, младима и ста
рим лицима на територији румске општи
не. Припремили смо се и дошли да посе
тимо ову драгу децу са којом се од рани
је добро познајемо. Донели смо им ускр
шња јаја и слаткише и увек се лепо про
ведемо и дружимо. Поклоне су обезебе
диле чланице удружења својим сред
ствима – каже Јованка Кокир, председ
ница Удружења жена „Румњанке“.
Жене из овог удружења су раније сво
јим средствима, али и уз помоћ донато
ра, за Дневни боравак купиле велики
телевизор, а недавно и столице које су
им биле потребне.
Јованка Кокир је најавила и нове посе
те и поклоне за 34 деце, која користе
услуге Дневног боравка за децу и младе
са сметњама у развоју.
С. Џ.

4. MAJ 2022.

БОРКОВАЧКО ЈЕЗЕРО

Апел за уклањање
нелегалних објеката

Нелегални објекти изнад плаже (фото: сајт општине Рума)

Имајући у виду озбиљне планове на
уређењу и промоцији Борковца и Борко
вачког језера као привлачне туристичке
дестинације, румска и иришка општина
ће предузети низ корака на уређењу и
доношењу планских докумената. У скло
пу тих активности је и уклањање неле
гално изграђених или постављених обје
ката. Грађевинска инспекција Општин
ске управе у Руми обишла је 21. априла
излетиште Борковац и утврдила да
постоји велики број таквих објеката.
Они су тада поставили и обавештења
у нелегално никлом насељу изнад пла
же, а апел је упућен и путем друштвених
мрежа.

– Овим путем обавештавамо све
суграђане који имају нелегално изграђе
не или постављене објекте да их уклоне
у року од 30 дана. Уколико грађани то
сами не ураде, приступиће се уклањању
објеката по службеној дужности, а о тро
шку корисника нелегалног објекта. Ово
је почетак прве фазе радова на уређењу
простора око језера Борковац, и како би
се они несметано одвијали, молимо све
суграђане да апел схвате озбиљно и
приступе уклањању својих нелегалних
објеката – стоји у обавештењу.
Грађани на које се ово односи све
додатне информације могу добити на
телефон 069 / 720 – 139.
С. Џ.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Помоћ младима
и женама предузетницама

Министарство привреде je расписало
јавни позив за спровођење пакета услу
га за младе и жене предузетнице, који се
реализује преко Развојне агенције Срби
је и акредитованих регионалних развој
них агенција, дакле и Регионалне развој
не агенције Срем, која се налази у Руми.
Овај јавни позив је отворен до 10. маја.
Пакет услуга које АРРА пружају мла
дима у оквиру овог програма, подра
зумева помоћ која се састоји од стан
дардизованих саветодавних услуга,
једне или више специјализованих обука
и менторинг услуге у трајању до 40 сати.
Обука за почетнике у пословању је оба
везна за потенцијалне и предуз етнике,
који су регистровани у АПР – у најраније
две године у односу на годину подноше
ња захтева.
Пакет услуга, које се пружају женама
предузетницама у оквиру овог програ
ма подразумевају помоћ стручног лица
привредном субјекту чији је оснивач или
власник жена или је жена један од вла

сника са већинским уделом у власни
штву. Помоћ је иста као и код младих
предузетника.
Када је реч о младима, право на уче
шће у овом јавном позиву имају лица од
18 до 35 година старости. Крајњи рок за
завршетак пакета услуга корисницима је
31. децембар текуће године.
Пријаве са свим пратећим обрасцима
и документацијом се подносе лично или
препорученом поштом АРРА са назна
ком: Пријава на јавни позив за добијање
пакета услуга за младе и жене предузет
нице у 2022. години.
Јавни позив, упутство и други пратећи
обрасци доступни су на електронским
странама РАС, www.ras.gov.rs, као и на
електронским странама АРРА и у штам
паном облику у акредитованим регио
налним развојним агенцијама, па тако и
у РРАС у Руми.
За детаљније информације можете
се обратити РАС на електронску адресу
zenemladissu2022@ras.gov.rs.

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: Ириг добио средства за
пројекат пошумљавања

Где год нађеш згодно место,
ти дрво посади ...

Министарка заштите животне средине
Ирена Вујовић потписала је 20. априла у
Палати Србија уговоре на основу којих
ће бити додељена средства Министар
ства за укупно 42 пројекта пошумљава
ња и озелењавања, Пројекти ће се у овој
години реализовати у 37 локалних само
управа.
Министарка Ирена Вујовић је том при
ликом указала да су локалне самоуп
 ра
ве по овом конкурсу кандидовале добре
пројекте, те да је пошумљавање од
непроцењиве важности за животну сре
дину. Она је подсетила да је прошле
године, захваљујући овом конкурсу, али
и доброј сарадњи са локалним самоу
правама, засађено више од 150.000 сад
ница широм Србије, као и да је повећа
ње процента пошумљености Србије у
складу са „Зеленом агендом“ и да ће се
овај важан посао наставити.
За суфинасирање пројек ата пошу
мљавања и озелењавања широм Срби

је, ове године је из буџета Министарства
заштите животне средине обезбеђено
100 милиона динара.
Средства ће бити утрошена на набав
ку садница и извођење радова на пошу
мљавању земљишта у надлежности
локалних самоуправа. Међу 37 локалних
самоуправа, које су добиле средства
налази се и иришка Општина. Уговор о
добијању средстава у висини од 900.000
динара потписала је Богданка Филипо
вић Лекић, саветница за вођење инве
стиција у Општинској управи, док ће
остатак до 1,2 милиона динара обезбе
дити иришка Општина.
– Овим пројектом је обухваћено пошу
мљавање на територији читаве општи
не. Како се суочавамо са климатским
променама и загађењем ваздуха у реал
ном времену, велику пажњу морамо да
усмеримо ка оваквим пројектима и
заштити животне средине – каже Богдан
ка Филиповић Лекић.
С. Џ.

Припреме за манифестацију „Tou r de Frušk a“

Промоција Фрушке горе

Састанак Организационог одбора
са Игором Мировићем (фото: Покрајинска влада)

„Tour de Fruška“ је назив манифестаци
је која би по први пут требало да се одр
жи од 20. до 22. маја на Фрушкој гори, уз
подршку Покрајинске владе. Реч је о
манифестацији намењеној љубитељима
бициклизма, рекреације и боравка у при
роди.
Чланови Организацион
 ог одбора су
одржали свој састанак 20. априла, а при
суствовао му је и Игор Мировић, пред
седник Покрајинске владе.
Он је информисан да су у току завршни
радови на уређењу и обележавању ста
за, као и организовању пропратних садр
жаја, а до сада је пријављено више од
180 такмичара.
Један од основних циљева ове мани

фестације је промоција не само Фрушке
горе, већ и комплетних туристичких
потенцијала Војводине, али и да се мла
дима пренесе љубав према природи и
здравим стиловима живота.
Спортски део манифестације је МТБ
рекреативни маратон, а припремљене су
и награде за најмлађе учеснике. Плани
ран је и „Ноћни базар“ у којем ће учество
вати велики број произвођача здраве
хране.
Директор манифестације је Иван
Арпаш, а члан Организационог одбора је
и Тихомир Стојак овић, председник
Општине Ириг, који је и присуствовао
овом састанку.
С. Џ.

Богданка Филиповић Лекић

ЈП „ВОДОВОД“ РУМА

Изградња
цевовода у Иригу
Јавно предузеће „Водовод“ у Руми
половином априла је започело радове
на изградњи цевовода, који ће повезати
два нова бунара у Иригу са системом
водоснабдевања. Како сазнајемо од
Славољуба Марђелошког, техничког
директора румског „Водовода“, на овај
начин ће бити обезбеђено додатних 14
литара квалитетне воде за пиће у
секунди.
– То ће допринети бољем водоснаб
девању Ирига, а биће и више воде које
ћемо моћи да упутимо ка Врднику, у
оном делу које снабдева наше предузе
ће – истиче Марђелошки.
Дужина овог цевовода је око 1.000
метара, средства у висини од три мили
она динара је обезбедила иришка
Општина, а завршетак радова се очеку
је у другој половини маја.
С. Џ.

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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ГРАДСКИ БАЗЕН

Јачање сарадње

Припреме
за нову сезону
Радови на припреми Градског базе
на у Инђији предвиђени пре почетка
нове купалишне сезоне улазе у завр
шну фазу. Према речима Илије Трбо
вића, директора Установе Спортски
центар, базен ће бити спреман за
отварање до 1. јуна а до тада остало је
да се спроведу активности које се тичу
фарбања површина око базена, коше
ња траве и сређивања ентеријера.
– Ми смо већ у фебруару почели са
припремом базена за овогодишњу
сезону. Крајем прошле недеље, извр
шили смо генералну пробу целокупног
система (филтер станице и друго) и тај
део посла је завршен- рекао је Трбо
вић.
Он је додао да ће започети радове
на реконструкцији терасе која се нала
зи изнад ресторана брзе хране.
– Ту смо имали одређених админи
стартивних проблема, али су средства
у буџету за те радове обезбеђена за
ову годину. Са радовима ћемо ускоро
почети али да ли ћемо успети и да их
завршимо ове године, то још увек не
знамо, казао је Трбовић.
Према његовим речима, након радо
ва на реконструкцији терасе, тај део
Градског базена имаће посебну наме
ну и употпуниће досадашње садржаје.
Планирано је постављање ђакузија
и ексклузивних лежаљки. Како је
потврдио, купалишна сезона требала
би да почне између 3. и 10. јуна, у
зависности од временских прилика, а
цена карата неће се мењати ни ове
године.
М.Ђ.

Договорена сарадња две општине

Председник Општине Мојковац Веско
Делић и саветник Велимир Ђоковић по
сетили су општину Инђија у четвртак, 21.
априла. У склопу посете, госте из Црне
Горе угостио је председник инђијске Оп
штине Владимир Гак. На састанку су де
финисане активности у циљу приближа
вања односа двеју локалних самоуправа.
Како је истакао Гак, у наредном перио
ду ће се организовати различити састан
ци на тему привредне, културне, тури
стичке и спортске сарадње.
– Разговарали смо о привреди и о ту
ризму. Желимо да деца из Инђије посете
Мојковац и обрнуто и да се најмлађи, ко
ји су за нас приоритет, упознају са исто
ријом Мојковца. Такође, желимо да деца
из Мојковца дођу у Инђију и да се осећају

као код куће, јер су код нас увек добродо
шли- истакао је Гак.
Он је додао да сарадња између два
града треба да се настави у пријатељ
ској атмосфери те да две локалне само
управе могу да остваре изузетно добру
сарадњу на различитим пољима са чим
се сложио и председник Општине Мојко
вац Веско Делић.
– Након разговора о могућој сарадњи
у области привреде, туризма и спорта
усагласили смо да председник Општине
Инђија са својим сарадницима треба да
нам узврати посету где ћемо га дочекати
као што смо ми дочекани код вас, те да
детаљно испланирамо даље кораке- ре
као је Делић након састанка у згради Оп
штине Инђија.
М. Ђ.

БИЗНИС ФОРУМ У БАЊАЛУЦИ

Инђији награда за развој
и просперитет

Предс едн ик
Опш тин е
Инђија Владимир Гак у среду,
27. априла као први панели
ста на 11. Дунавском бизнис
форуму у Бањалуци предста
вио је општину на овом пре
стижном форуму, који оку
пља политичке и пословне
лидере овог дела Европе.
Гак је одговарао на питања
присутних, који су исказали
највеће интерес овање на
тем у привлачења нових
инвестиција као и о коришће
њу савремених технологија у
функц ио н ис ањ у
лок алн е
самоуправе.
Предс едн ик
Опш тин е
Инђија упознао је присутне
са податком да је за шест
година та локална самоупра
ва, потписала 17 уговора са

инвеститорима и најавио
долазак новог, који би треба
ло да запосли преко пет
хиљада радника. О томе ће
детаљи бити познати за неко
лико недеља.
Такође, у оквиру 11. Дунав
ског бизнис форума у Бања
луци, председнику Општине
Инђија уручена је Златна
плакета за развој и проспери
тет коју додељује ТЕРИС,
удружење развојних агенција
Словеније, Хрватске, Србије
и Босне и Херцеговине.
– Била ми је част да у име
Општине Инђија примим
Златну плакету за развој и
просперитет. Радимо и гра
димо даље, за бољу Инђијурекао је Гак.
М. Ђ.

Златна плакета уручена председнику Владимиру Гаку
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Да ли „Фолксваген“
долази у Инђију?
Недавно се у медијима појавила
информација да се немачки гигант у
области ауто индустрије „Фолксваген“
определио за лок ацију за изградњу
фабрике у Инђији. Сремска општина,
према тим наводима, изабрана је због
веома добре инфраструктуре и јер се
налази на пола пута између Новог Сада
и Београда, те би могао да се запосли
велики број људи из оба поменута града.
Цела Србија, како је писано још 2019.
године, имала би огромну корист од
доласка „Фолксвагена“. Инђија би поста
ла индустријски супериоран центар.
Председник Општине Инђија Влади
мир Гак потврдио је да је Инђија спрем
на да одговори свим захтевима немачког
гиганта, ако до разговора дође.

Полазнице обуке

„Јачање стручних капацитета за запо
шљавање лица из осетљивих група под
утицајем пандемије ковид – 19“, је
назив пројекта који је током претходног
периода спровела Немачка организаци
ја за сарадњу (ГИЗ). Ова организација је
омогућила да кроз обуку за козметичар
ке и фризерке успешно прође 21 неза
послена особа са територије општине
Шид. У четвртак, 28. априла у сали Скуп
штине општине Шид, одржана је свеча
ност поводом уручивања сертификата.
Тим – лидер овог пројекта Зорица Лабу
довић и Маријана Трнинић испред орга
низације ГИЗ су уручиле сертификате и
стартап пакете у којима су се налазила
основна средства за почетак рада како
козметичарки, тако и фризерки. Пред
седник Општине Шид Зоран Семеновић
је поздравио присутне и истакао добру
сарадњу са ГИЗ – ом, као и наду да ће
се ова сарадња наставити и у будућно
сти. Наравно, ово није први пројекат који
је реализован у сарадњи са Општином
Шид, а за наредни период су најављени
и неки нови.

Биљана Бобић

– Овакви пројекти не могу да се спро
воде без партнерства са локалном само
управом. Овде смо наишли на потпуну
сарадњу, а то показује и податак да у пет
градова и општина имамо укупно шезде
сет и једну корисницу овог програма, од
тога је у Шиду двадесет и једна. Про
грам је био усмерен на подршку младим
девојкама и женама које спадају у кате
горију теже запошљивих, рекла је Мари
јана Трнинић.
Небојша Илић, помоћник председника
Општине Шид задужен за социјална
питања истакао је значј овог пројекта.
-– Кроз овај пројекат смо омогућили
нашим суграђанкама да прођу обуку и
добију сертификат и стекну одређено
знање. На овај начин могу да покрену
сопствени посао, да неког запосле. Са
великим задовољством истичем ову
сарадњу са ГИЗ – ом, изјавио је Небојша
Илић.
Све полазнице су прошле кроз двоме
сечну обуку у козметичким и фризер
ским салонима, а Биљана Бобић је била
едукаторка за оне које су се определиле
за позив козметичарке.
– Било је дванаест девојака на обуци.
Све су положиле и стварно су биле
добре. Неке су већ дошле са одређеним
предзнањем и искуством. Девојке су
биле заинтересоване за маникир, увија
ње и фарбање трепавица, јер је то сад
најактуелније - рекла је Биљана Бобић.
Валентина Алексић из Вашице је
рекла да је обука и добијање сертифи
ката јако добро за почетак рада, али
сматра да би било потребно да прво
негде стекне још искуства пре него што
почне самостално да ради.
Сарадња са ГИЗ – ом ће се наставити
у оквиру пројеката психо – социјалне
подршке и пројекта за особе са инвали
дитетом, које теже долазе до запосле
ња.
Д. Попов

– Најавио сам велику инвестицију у
области аутомобилске индустрије и то је
нешто што нас чека у наредном периоду.
То Инђија заслужује, јер интензивно
ради, као и Влада Србије на челу са
председником Вучићем- истакао је Гак.
Он је додао да још увек не може да
говори о којем је конкретно бренду реч.
– Али могу да кажем да су у питању
чак три инвеститора из те области. Уве
рен сам да ћемо у наредна три месеца
добити потврду ко ће од њих градити
своје постројење у нашој општини и ко
ће, апсолутно, променити привредну
слику Инђије али и целе Србије, истакао
је Гак.
Како је раније најављено, „Фолксва
ген“ ће у овом делу Европе изградити
фабрику вредну 1,4 милијарде евра у
којој ће запослити 5.000 људи. Годишњи
капацитет биће 300.000 возила.

Ротациона светла
за трактористе
Савет за безбедност соабраћаја
општине Инђија у сарадњи са Полициј
ском станицом организовао је поделу
жутих ротационих светала и ретроре
флектујућих трака трактористима и то
приликом редовне контроле саобраћаја.
На тај начин, учесницима у саобраћају је
скренута пажња на значај безбедног
управљања пољопривредним машина
ма. Ова акција уједно представља једну
од превентивних активности Савета за
безбедност саобраћај општине Инђија.
М. Ђ.
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ЖФК „ПРАВЕ ДАМЕ“ НА ПРИЈЕМУ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЂОРЂА РАДИНОВИЋА

Шампионке Србије
у „Мини – Макси“ лиги

Женски фудбалски клуб
„Праве даме“ из Старих Бано
ваца оствариле су врло знача
јан успех, поставши шампион
ке Србије у „Мини Макси“ лиги
за девојчице. Тим поводом,
оне су са тренером Слобода
ном у у среду, 20. априла има
ле свечани пријем код пред
седника Општине Стара Пазо
ва Ђорђа Радиновића. Пред
расуда постоји да је фудбал
мушки спорт, али капитен овог
клуба Анђела Ковач поручила
је свим вршњакињама које се
премишљају, да неће погреши
ти уколико се одлуче фудбал.
Анђела има брата, који је
играо фудбал и управо га је уз
њега је заволела.
– Рекла бих да је фудбал
диван спорт и да то није само
мушки спорт, рекла је Анђела.
Тренер ЖФК „Праве даме“
Слободан Грабовица истиче
да у резултат двогодишњег
рада спада и то што су две
девојчице из клуба већ део
репрезентације Србије, а у
наредном периду планирају да
формирају сениорску екипу,
која ће се касније такмичити у
много озбиљнијим такмичењи
ма и лигама. Он истиче да је
веом
 а велики успех како за
клуб, тако и за општину то што
су ове младе девојке прваки
ње у Србији
– Ми смо веома поносни.

Фудбалерке код Ђорђа Радиновића

После две године рада, ово је
резултат. Девојчице 2009. и
2010. годиште су првакиње
Србије, што је јако велики
успех, како за наш клуб, тако и
за наше место и општину и
покушавамо да окупимо што
већи број девојчица, казао је
тренер Слободан Грабовица.
Председник Општине Стара
Пазова Ђорђе Радиновић, и
сам некадашњи фудбалер, на
пријему је нагласио да су ове

девојчице доказ да предрасу
де не постоје.
– Ове девојчице доказују да
ће временом стасати у сениор
ке, које ће бриљирати у висо
ком рангу такмичења. Општи
на Стара Пазова, као што и
увек подржава спорт, безу
словну подршку даће и клубу
„Праве даме“, а ја сам лично
заиста поносан и срећан због
њих, истак ао је председник
Радиновић.

Све ви које се осећате као
праве даме, како гласи и сам
назив старобановачког жен
ског клуба, не стидите се да се
усудите и станете пред фуд
балску лопту, јер спорт јесте за
све! Овом приликом, тренер
Грабовица је уручио председ
нику Општине Стара Пазова
дивно урамљен дрес клуба у
стаклу, у знак успешне сарад
ње и међусобне подршке од
самог настанка клуба.  З. К.

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЖИВИМО ЗАЈЕДНО“

Дан планете Земље у голубиначкој Оази

У години значајног јубилеја,
кад а Удруж ењ е грађ ан а
„Живимо заједно“ обележава
25. годишњицу, у голубиначкој
„Оази“ уприличено је цело
дневно дружење посвећено
Дану планете Земље и особа
ма са сметњама у развоју.
Такмичење у прављењу стра
шила, фарбање ограде, сађе
ње цвећа, рециклажа, туцање
јајима, шах, кошарка, стони –
тенис, ликовна радионица,
такмичење у спремању котли
ћа, музичко – забавни про
грам, само су део активности
које су у животној и радној
заједници окупиле преко сто
тину гостију.
– Многи родитељи кажу да
им је ово најлепши дан у годи
ни, кад мало изађу и друже
се. Обично су особе ометене
у развоју потпуно искључене

из дешавања и само везане
за кућу и родитеље, истиче
Дејан Kозић, председник
Удружења „Живимо заједно“.
И ове године је празник
обележен у природи и по
лепом времену, што је омогу
ћило родитељима да обезбе
де квалитетнији и садржајнији
дан за своју децу. „Оазу“ у

Голубинцима посетила су и
деца из Звечанске, као и број
не комшије, мештани, донато
ри и представници институци
ја, које подржавају развој
самосталности у животу и
раду особа са инвалидитетом
у природној заједници.
– Заиста им дајемо ветар у
леђа, дајемо им подршку за

овакве догађаје, јер ово дру
жење њима много значи,
нарочито на селу, где је и
овом приликом сађено цвеће,
кувао се гулаш, играо пикадо,
кошарк а и фудбал... Сам
излазак у природу много зна
чи, сматра Јулијана Станиса
вљевић из сектора за ОСИ
Министарства за запошљава
ње, борачка и социјална пита
ња.
У оквиру обележавања 25
година постојања Удружења
„Живимо заједно“ у наредном
периоду у Старој Пазови биће
одржана и инклузивна опера
„Часовничар“, чији су солисти
особе са различитим врстама
инвалидитета, док су чланови
хора корисници Удружења
„Живимо заједно“, особе са
интелектуалним сметњама у
развоју. 
Д. Г.
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СТАРА ПАЗОВА

Одржана седница
Скупштине општине

У четвртак, 21. априла је одржана сед
ница Скупштине општине Стара Пазова,
на којој је. Све тачке предложеног днев
ног реда усвојене су већином гласова
одборника. На Скупштини су се нашли
извештаји о раду и финансијски изве
штаји Месне заједнице Белегиш, Банов
ци Дунав, Војка, Голубинци и Стара
Пазова за 2021. годину, као и Народне
библиотеке „Доситеј Обрадовић“. Пред
одборницима је био и предлог одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, као и предлог
одлуке о изменама и допунама одлуке о
снабдевању водом. Већином гласова
подржани су и предлози решења о при
бављању непокретности у јавну својину
општине Стара Пазова, у катастарској
општини Нова Пазова ради изградње
саобраћајнице и ради изградње саобра
ћајнице у централној радној зони општи
не. Једино одборничко питање на крају
заседања локалног парламента односи
ло се на тренутне радове на изградњи
пута у Војки и њихову динамику.

Затворен пут
Стара Пазова – Војка

базена у Новој Пазови.
Уређење путне инфраструктуре у
Општини Стара Пазова приоритет је у
овој години, а колико је локална самоу
права озбиљно схватила пројекат доказу
је чињеница да је у њега уложено чак 980
милиона динара што представља највећу
инвестицију у историји општине Стара
Пазова. Инвестицијом од готово милијар
ду динара и рехабилитацијом наведених
деон
 ица у старопазовачкој општини уна
пређује се постојећа путна мрежа која
повезује ауто – пут, локалне и регион
 алне
центре и подиже ниво опште безбедности
друмског саоб
 раћаја.
Д. Г.

ПОЉОПРИВРЕДА

Заштита усева
Пољопривредна механизација је ових
дана на њивама, где се ужурбано приво
ди крају пролећна сетва, а упоредо се
ради друга прихрана озимих стринина и
заштита биљака, јер топлије време пого
дује развоју болести и штеточина. Пшени
ца, која на подручју старопазовачке
општине заузима скоро 5800 хектара,
јечам на 1100 хектара, нижег су раста
због сушног периода у прва три месеца у
години и тек након првих падавина у
априлу, почели су да користе азот из при
хране, и добили лепу зелену боју. Сада
треба урадити третмане фунгицидима и
искомбиновати их са адекватним херби
цидима, саветује Марија Хриц, заштитар
биља у „Делта аграру“. На појединим пар
целама већ се појавила репина пипа, где
треба одмах деловати, али на срећу, репи
нису наштетиле повремено ниске темпе
ратуре у априлу. Стабилизација времен
ских услова донеће много посла на њива
ма. Поред болести и корова, велику
штету на усевима могу нанети пољски
мишеви и хрчци, стога, стручњаци препо
ручују произвођачима да редовно обила
зе парцеле и контролишу усеве, како би
благовремено могли да реагују и примене
потребне агротехничке мере. 
З. К.

ХУМАНОСТ СТАРОПАЗОВЧАНА

Пролећни базар

Пут од Старе Пазове до центра Војке
због актуелних радова затворен је за сао
браћај. Према информацијама од извођа
ча, реконструкција је планирана да се
заврши до половине маја. Затворена је
траса између надвожњака и центра Војке,
али ће се ускоро радови проширити и на
деон
 ицу од ресторана „Путник“ до надво
жњака. За време радова возачи треба да
користе алтернативни правац од базена у
Новој Пазови до центра Војке.
Радови на овој деоници су почели кра
јем марта и део су велике реконструкци
је путне мреже Стари Бановци - Нова
Пазова - Војка - Kрњешевци. Након завр
шетка пута за Војку, радови се преме
штају на деоницу од ауто – пута Е-75 до

„Секонд хенд“ базари у старом парохиј
ском дому Словачке евангеличке цркве у
Старој Пазови организују се већ више од
једне деценије, и то два пута годишње.
Овогодишњи пролећни, иначе 28. по реду,
одржан је од 25. до 29. априла. Организа
тори Удружење жена „Табита“ цене гарде
робе, обуће и додатака за домаћинство
нису мењали, оне су и даље симболичне
50, 100, 200 динара, чак неке ствари орга
низатори и поклањају посетиоцима или
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понуде акције за купљена два, трећи комад
гратис. Циљ је да се што више ствари рас
прода, јер ће новац бити употребљен у
хуманитарне сврхе, као и обично, рекла је
Ана Малко, координаторка базара. Д. Г.

КУД Бранко Радичевић

Ускршњи концерт

КУД Бранко Радичевић из Старе Пазове
је другог дана Васкрса, у понедељак 25.
априла, већ по традицији одржао Васкр
шњи концерт. Празник над празницима,
Васкрс је дан радости и весеља а управо
весели, разиграни и срећни били су чла
нови овог друштва на традицион
 алном
Васкршњем концерту окупљени у циљу
очувања традиционалних вредности. У
једноипочасовном програму су наступиле
млађа и старија дечја група, припремни и
први ансамбл, певачке групе, солисти, као
и народни оркестар. Низале су се игре од
Срема до Лесковца, које је млађа дечја
груп извела премијерно, затим игре из
Пчиње, Ресаве, Влашке игре, а концерт је
завршен заједничком кореог рафијом када
су на сцену заједно стали сви учесници.
Публика жељна оваквих програма, тражи
ла је игру на бис и на крају нико није скри
вао задовољство.Васкршњи концерт КУД
Бранко Радичевић је први програм у годи
ни јубилеја, у којој су планирана многа
гостовања и наступи, а главни концерт
поводом 50 година постојања биће по тра
дицији, у децембру. 
З. К.

ОПШТИНСKА
СМОТРА ФОЛKЛОРА

На сцени после
две године
Последњег априлског дана је у органи
зацији Савеза аматера општине Стара
Пазова одржана Општинска смотра музич
ко – фолклорног стваралаштва деце. У
позоришној сали се представило 16 фол
клорних група из старопазовачке општине.
На онску смотру дечјег фолклора за Срем
из категорије млађег узраста пласирало
се пет група: KУД „Славко Гајин» из Војке,
KУД „Бранко Радичевић“ из Старе Пазове,
ОKУД „Свети Сава“ из Нове Пазове, KУД
„Бранко Радичевић“ из Нових Бановаца и
KУД „Младост“ из Нове Пазове.
Из категорије старијег узраста старопа
зовачку општину на Зонској смотри ће
представљати свих шест група, које су и
наступиле : KУД „Бранко Марковић“ из
Сурдука, KУД „Митанче“ Зиз Белегиша,
KУД „Извор“ из Старих Бановаца, KУД
„Бранко Радичевић“ из Нових Бановаца,
СKУД „Херој Јанко Чмелик“ и KУД „Бранко
Радичевић“ из Старе Пазове.
У категорији фолклорне традиције
наступиће млађа група СKУД – а „Херој
Јанко Чмелик“ дат је и предлог селектора
да и млађа група ФА „Дукат“ учествује у
истој такмичарској категорији. Стара Пазо
ва биће домаћин Зонске смотре већ
наредне суботе, а селектор Општинске
смотре Дајана Kостић је задовољна што
су се деца и фолклор вратили на сцену
после две године паузе. 
Д. Г.

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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КАРЛОВЧИЋ

Добар пример
младима како
се чува традиција

Након ускршње литургије у месном
православном храму у Карловчићу, у
недељу, 24. априла је у порти храма одр
жано такмичење у куцању ускршњим
јајима, а победници такмичења у две
категорије су награђени пригодним
наградама у духу Ускрса.
Награде, које је обезбедила Црквена
општина Карловчић су уручили месни
парох и вероучитељ јереј Јован Стегња
јић и председник Савета месне заједни
це Карловчић и Црквеног одбора Јован
Деврња.
– Литургији и такмичењу је присуство
вао до сада највећи број мештана Кар
ловчића и њихових гостију. Био је ово
дан за памћење, а младима добар при
мер како се чува традиција и вера срп
ског народа – оценио је Деврња.

ШИМАНОВЦИ

Ускршње радости
за малишане

Чланице Удружења жена „Шиманов
чанке“ обрадовале су на Ускрс малиша
не у Шимановцима шареним јајима и
ускршњим пакетићима. Као и годинама
уназад, „Шимановчанке“ су припремиле
фарбана јаја, која су искоришћена за
такмичење у куцању ускршњим јајима, а
припремиле су и 12 награда за прва три
места на такмичењу у четири категорије,
као и 200 пакетића, које су поделиле
деци у порти месног православног храма
након ускршње литургије.
Како нам је рекла председница Удру
жења Душица Милошевић, покровитељи
манифестације били су Општина Пећин
ци, Месна заједница Шимановци, Ловач
ко друштво „Шимановци“, Слађана Буји
ла, Милош Михић и саме чланице удру
жења.
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОГАР

Не запоставља се
хуманитарни рад

Месна заједница Огар
је испоручила недавно
веће количине половне
гардеробе Црвеном крсту
Пећинци, намењене гра
ђанима слабијег матери
јалног стања.
Савет месне заједнице
Огар већ годинама у кон
тин уи т ет у
прик уп ља
половну гардеробу, коју
донира Црвеном крсту, а
по речима председник а
Савета Милана Алексића,
овога пута је испоручено
50 кутија одеће и обуће за
децу и одрасле, коју су
прикупили чланови Саве
та и мештани Огара.

ОБНОВЉЕНА АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА У ПРХОВУ

Боља заштита за путнике

Савет месне заједнице Прхово при
вео је крају радове на поправци аутобу
ских стајалишта, која су била у значајној
мери оштећена. По речима председни
ка Савета Ивана Коњевића, на сва три
постојећа стајалишта биле су изломље
не плоче лексана које служе за заштиту
путника који чекају превоз од неповољ
них временских услова.
– Лексан је уништен делом као после
дица невремена, а делом су оштећења
изазвали неодговорни појединци. Сва
три стајалишта су обновљена захваљу
јући подршци Општине Пећинци, па ће
убудуће путницима пружати много бољу
заштиту – изјавио је Коњевић.
Он је најавио да је за наредни период
у плану постављање и једног новог ста
јалишта код месног православног хра

ма, у правцу према Шимановцима где,
како је рекао, одувек постоји станица
јавног превоза, али стајалиште до сада
није постављено.

Прикупљање амбалажног отпада
У сусрет сезони третирања пољопри
вредних култура хемијским средствима,
Удружење пољопривредних произвођа
ча општине Пећинци у сарадњи са
Пољопривредном стручном службом из
Сремске Митровице и ове године ће
организовати акцију прикупљања амба
лажног отпада од средстава за заштиту
биља.
Из Удружења апелују на пољопри
вредне произвођаче да не бацају амба
лажу по атарима, нити да је спаљују, већ
да је сакупе и одложе до дана преузима
ња, као и да је потребно амбалажу прет
ходно испрати три пута, а течност од
испирања пребацити у резервоар.
Како нам је рекао Немања Алексић из
Удружења пољопривредних произвођа
ча општине Пећинци, подела врећа за

одлагање амбалажног отпада је већ
почела, а пољопривредници их могу пре
узети сваког радног дана у периоду од
8.00 до 15.00 часова у просторијама
Удружења у Пећинцима.
– О терминима и начину преузимања
амбалажног отпада по насељима наши
пољопривредни произвођачи биће нака
надно обавештени путем СМС сервиса
удружења, званичног сајта Општине
Пећинци и средстава јавног информиса
ња. Још једном желим да напоменем
значај правилног одлагања амбалаже од
средстава за заштиту биља, јер на тај
начин чувамо животну средину, чувамо
наша насеља, али оно што је посебно
важно за пољоприрведнике чувамо и
наше водотокове и наше обрадиве повр
шине – истакао је Алексић.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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ВАСКРШњЕ АКТИВНОСТИ МЗ „БЛОК Б“

„Туцијада“ окупила Митровчане
У Месној заједници „Блок Б“ је одржа
на друга по реду „Туцијада“, у понедељак
25. априла, на други дан Васкрса. Мани
фестација је намењена најмлађим су
грађанима са циљем дружења, очувања
традиције и неговања верских обичаја.
„Туцијада“ је окупила велики број посети
лаца и учесника, који су се надметали у

различитим васкршњим играма. Прогла
шени су победници игре „Најлепше јаје“,
а то су девојчице Анђела Благојевић и
Луна Велимировић. Најлепше украшену
корпицу имале су Бранислава Симић и
Елена Милановић. Када је у питању са
ма „Туцијада“, највише успеха, односно,
најтврђа, победничка јаја, имали су ма

лишани Немања Тодић и Јулијана Сто
јић. Организатор друге „Туцијаде“ је Ме
сна заједница „Блок Б“ уз подршку Града
Сремска Митровица, односно, Градске
управе за културу и спорт и Градске
управе за опште и заједничке послове и
имовину.
А. П.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Васкршњи хуманитарни вашар

Биљана Цвијетић

Како би помогли дечаку
Огњену Вујиновићу у прику
пљању средстава за његово
лечење, васпитачи и мали
шани Предшколске установе
„Пчелица“ организовали су
хуманитарни вашар на Град
ском тргу у Сремској Митро
вици, 20. априла. Том прили
ком су деца показала колико
су хумана, али и вешта у
изради украса и шарању
васкршњих јаја.
– То су радови, који су
настали у креативним ради
оницама. Осим на овом

Мирјана Белегишки

месту, хуманитарни вашар је
одржан и у вртићу „Чуперак”
у Лаћарку, односно, на пла
тоу испред месне заједнице.
Такође, наши другари из
вртића „Цврчак” су се при
кључили акцији, испред свог
објекта. Учествовала су и
деца из вртића у Мартинци
ма и Шашинцима. Циљ ових
вашара је подстицање деце
да од малих ногу стварају
осећај емпатије, да их нау
чимо шта значи бити хуман,
а наравно, и да пружимо
подршку нашем другару

Хуманитарни вашар

Огњену, рекла је Биљана
Цвјетић, дирек торица ПУ
„Пчелица“.
На Градском тргу су била
присутна деца која похађају
при прем ни
пред школ ски
програм, а у изради рукотво
рина су учествовала деца их
свих васпитних група.
– Увек се сви радо одазо
вемо оваквим хуманитарним
акцијама, како деца, тако и
њихови родитељи. Припре
мили смо разноврсне укра

се, разне корпице, декора
ције, јаја... Ово је пример
добре сарадње са локалном
заједницом, рекла је Мирја
на Белегишки, васпитачица
у вртићу „Бубамара“.
Током читаве седмице,
која је претходила празнику,
у свим објектима су се одр
жавале пригодне радионице
и ак тивности, посвећење
највећем хришћанском пра
знику – Васкрсу.
А. П.
Фото: Б. Т.
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ПРЕДАВАЊЕ У ИНЂИЈИ

Идеја трећег пута
у српској заветној мисли
У Храму Светог цара Константина и
царице Јелене у Инђији, 29. априла је
одржано четврто предавање из циклуса
„Српска заветна мисао“. На тему „Идеја
трећег пута у српској заветној мисли“,
говорио је књижевник, новинар и изда
вач Бранислав Матић, уредник часописа
„Национална ревија - Србија“.
Присутне је поздравио јереј Немања
Мартиновић, свештеник Храма Светог
цара Константина и царице Јелене у
Инђији нагласивши да је ово још једна
прилика да се веома сложена идеја срп
ске заветне мисли сагледа из посебног
угла, што је и циљ овог циклуса предава
ња.
Бранислав Матић се у језгровитом и
веома занимљивом предавању осврнуо
на идеју трећег пута у српској заветној
мисли настојећи да одговори на питања
као што су: да ли је старосрпски предањ
ски и заветни поредак уграђен у српско
светосавље и шта то уистину значи;
зашто је Свети Сава свој избор трећег
пута учинио темељним постулатом срп
ског средњовековља; како је Свети Сава
српску сакралну вертикалу подигао у
самом средишту хришћанске мистерије,
у сржи свете тајне Христове и како је
српска историја уведена у главни ток
историје спасења; зашто, по светосав
ском завету, српски пут није ни источни
ни западни, ни цариградски ни римски,
ни грчки ни латински, него трећи, наш
сопствени; каква се дубинска промена

Са предавања
догодила у чудном и сложеном XVIII
веку; да ли су Срби изгубили свој трећи
пут и шта им је то донело у историји и
времену; како се све то одражава на
данашњу позицију Срба у епохалним
вртлозима.
Реализација циклуса предавања „Срп
ска заветна мисао“ у Храму Светог цара
Константина и царице Јелене у Инђији
започета је у јануару предавањем проф.
др Милоша Ковића „Заветна мисао у
српској спољној политици до 1918. годи
не“. Настављена је у фебруару гостова

КУЛТУРНИ ЦЕТАР РУМА

них уметности у класи професора Мла
дена Србиновића, а магистрирала на
истом факултету у класи професора
Драгана Лубарде. Чланица је УЛУС – а
од 1980. године. Боравила је у Риму као
стипендиста Министарства иностраних
послова Италије.
Ова изложба је четврта по реду у Кул
турном центру у овој години, а као и све
претходне, прати је и каталог, који је ура
дио Ненад Вукелић, уредник ликовног
програма ове установе културе.
С. Џ.

Изложба слика
Дијане Кожовић
„Из атељеа“ је назив изложбе слика
ауторке Дијане Кожовић, која је 29. апри
ла отворена у румском Културном цен
тру, а трајаће до 13. маја. Љиљана Вој
водић, академска вајарка, указала је да
Дијана слика поглед са прозора свог
атељеа, баште и онај стари део Београ
да, јер има атеље на Косанчићевом вен
цу. Дакле, ону архитектуру старог града,
као и цвеће и птице, који су њени готово
једини мотиви.
– Дијана врло вешто употребљава
боје у смислу једног импресионистичког
става, не улази у детаље, већ негује ту
неку укупну слику и обојеност – истакла
је Љиљана Војводић.
Историчарк а уметности Милијана –
Јуца Јовановић каже да је Дијана Кожо
вић као ауторка изузетно активна и да је
учествовала на бројним колонијама, а да
у Руми излаже по први пут.
– Техника јој је уље на платну, слике су
различитих формата, али боје више
изгледају као пастели. Њен однос према
боји је мало импресионистички, али на
прелазу у експресион
 изам, јер има тај

њем проф. др Борислава Гроздића са
темом „Српски војник у косовском заве
ту“, а крајем марта је о српском култур
ном обрасцу говорио проф. др Мило
Ломпар. У мају гостује др Немања Девић,
научни сарадник Института за савреме
ну историју.
Завршна трибина циклуса на тему
„Заветна мисао у делу Жарка Видовића“,
биће одржана о Видовдану 2022. године.
Уредник и модератор циклуса преда
вања је Славољуб М. Марковић.
М. Н.

СМОТРА АМАТЕРСКИХ
ПОЗОРИШТА

Награда за
инђијске глумце

карактеристичан снажан потез као код
њих – рекла је Милијана – Јуца Јовано
вић.
Дијана Кожовић је рођена 1954. године
у Београду. Завршила је Факултет ликов

Инђијски Креативни центар „Артеље“
учествовао је на 45. Смотри аматерских
позоришта Срема и том приликом пред
става „Нека буде анонимно (Ово је моја
прича) освојила је неколико признања.
Представа је селектирана за приказива
ње на фестивалу аматерских позоришта
Војводине и на Омладинском позори
шном фестивалу у Кули. Инђинчани су
добили и награду за сценографију, одно
сно употребу сценског простора и рекви
зита.
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СУЂЕЊЕ ЗА ДВОСТРУКО УБИСТВО У ЕРДЕВИКУ

Чека се нови судија

Наставак главног претре
са Предрагу Гњидићу (53) из
Шида, који је окривљен за
двоструко убиство и то супру
ге Браниславе Гњидић (49)
и Мирослава Бојића (55) из
Шида, није одржан 18. апри
ла у Вишем суду у Сремској
Митровици, већ је одложен на
неодређено време. Како каже
за наш лист судија Милица
Цвејић, која је почела да води
овај случај, више неће водити
поменути процес, већ ће њега
преузети дуги судија.
Према оптужници коју је
крајем јуна 2021. године поди
гло Више јавно тужилаштво у
Сремској Митровици, Гњидић
се терети за три кривична де
ла и то тешко убиство, недозо
вољена производња, држање
и ношење и промет оружја и
експлозивних материја и угро
жавање сигурности. Главни
претрес је почео у децембру
прошле године, а рочиште које
је било заказано за 18. април
је одложено.
– Судија, који је три пута по
родужавао притвор окривље
ном, више не може да суди у
том судском процесу. Земље
које су потписнице Европске
конвенције о људским прави
ма, по члану 6. судија више не

може да продужава притвор
окривљеном чији случај води,
тако је и овде. У овом предме
ту су се све судије учествова
ле и док не дође нови да пре
дузме овај случај, наставак
рочишта неће бити - каже су
дија Цвејић.
О разлозима одлагања су
ђења Олга Гњидић, мајка уби
јене Браниславе, каже да није
обавештена, али она мисли да
је у питању писмо које је пре
дала суду као доказни мате
ријал.
– Обавестили су ме да је од
ложено, а зашто не знам. Пре
дала сам писмо које је написао
Вељко, Браниславин најмлађи
син, када је имао десет година.
У њему се, између осталог, на
води како се од његове шесте
године мама и тата више не
слажу, стално свађају. Затра
жила сам да и он буде сведок
на суђењу, нека исприча какав
је то био брак његових роди
теља. Можда због вештачења
тог писма је одложено - говори
Олга за М новине.
У децембру прошле године,
Гњидић је пред судским већем
изнео своју одбрану, у којој је
говорио како га је Бојић у те
лефонском разговору понижа
вао, звао на двобој те да је код

њега изазвао бес, понижење,
бол и да то како је навео, није
могао да исконтролише, што је
довело до трагедије.
– Када сам се један дан вра
тио са посла дочекао ме је
старији син и река: „Тата седи
да ти нешто кажем...“, а онда
је одједном у излагању застао,
сагнуо главу, па наставио: „За
текао сам маму и Бојића у ста
ну, он ме је потом ударио“, ре
као је тада Гњидић и тврдио да
је Бранислава била особа којој
је највише веровао у животу и
да је из тотално складног бра
ка наступило посрнуће.
Злочин који се десио у мају
2020. године у Основној шко
ли у Ердевику, уследио је због
љубоморе, јер је Предраг знао
да је његова супруга у емотив
ној вези са Бојићем, који је у тој
школи радио као возач.
Тог кобног јутра, Предраг је
у преподневним сатима дошао
у школу, у којој је његова
супруга Бранислава била
директорк а и из аутоматске
пушке рафалном паљбом
прво убио њу, а затим и Боји
ћа. Према оптужници ВЈТ,
Гњидић је у Бојића сасуо шест
метака из аутоматске пушке,
док је у супругу испалио
рафално 22 метка. С. Костић

ПОНОВО ПОЧЕЛО СУЂЕЊЕ ЗА ТУЧУ У МИТРОВАЧКОЈ „ПАЛАТИ“

Шесторица и даље у притвору,
један у бекству

У Вишем суду у Сремској
Митровици, 28. априла одржа
но је припремно рочиште сед
мочланој криминалној групи
због кривичног дела тешка
телесна повреда у саизврши
лаштву. Група мушкараца, која
је била проглашена кривом
због наношења тешких теле
сних повреда полицајцу Вла
дим иру
Нед ељк ов ић у
и
затворском чувару Мирославу
Мањошу у угоститељском
објекту који је био у склопу
Царске палате у Сремској
Митровици, поново је села на
оптуженичку клупу, након уки
дања првостепене пресуде од

Апелационог суда у Новом
Саду. Њих је суд у Сремској
Митровици осудио на укупно
54 године затвора.
– За сада шесторица, и даље
остају у притвору, док се Мла
ден Вукелић, којем се судило у
одсуству и даље налази у бек
ству. Главни претрес заказала
сам за 10. јун - каже судија
Милица Цвејић, која почиње да
води овај случај.
Ни после четири године од
туче, која је потресла и узнеми
рила грађане, није стављена
тачка на судски процес. Више
тужилаштво у Сремској Митро
вици подигло је оптужницу у

Флашама секли оштећене
До инцидента је дошло у
угоститељском објекту, када
је избила туча у којој су сед
морица мушкараца задала
више удараца рукама, столи
цама и разбијеним флашама
Недељковићу и Мањошу. У

том метежу, из два различита
пиштоља испаљена су два
пројектила, од чијег је рико
шета повређен полицијски
службеник, али и две девој
ке, које су биле у то време у
угоститељском објекту.

јуну 2018. године против Влат
ка Тојагића, Милана и Живана
Драгојловића, Миленка и Мла
дена Вукелића, Филипа Милу
тиновића и Бојана Павловића,
због наношења тешких теле
сних повреда Недељковићу и
Мањошу у тучи у којој су лакше
телесне повреде задобиле и
две девојке гошће локала.
Пресудом Вишег суда, Тоја
гић, Драгојловићи, Вукелићи и
Павловић осуђени су због кри
вичног дела тешка телесна
повреда у саизвршилаштву, на
по осам година затвора или
максималну затворску казну,
која је предвиђена за ово кри
вично дело, сем Милутиновића
који је добио шест година
затвора. Младен Вукелић је
осуђен за још пет кривичних
дела и њему је изречена једин
ствена затворска казна у траја
њу од 11 година и пет месеци,
док је његовом брату Миленку
изречена јединствена затвор
ска казна у трајању од девет
година и седам месеци.
С. К.
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СУЂЕЊЕ ЗА УБИСТВО
БРАЋЕ ЈЕЛИЧИЋ

На рочишту
саслушани
сведоци
У Вишем суду у Сремској
Митровици, 18. априла на
стављено је суђење Дејану
Ерићу (39) из Јарка због кри
вичног дела тешко убиство и
кривично дело недозовоље
на производња, држање, но
шење и промет оружја и екс
плозивних материја. Ерић је
окривљен за убиство рођене
браће Предрага (43) и Стани
слава (37) Јеличића из Футо
га, које се догодило почетком
децембра 2020. године у шу
ми у потесу села Јарак.
На овом рочишту је, поред
неколико сведока, требало
своје мишљење да изнесу и
медицински вештаци. Међу
тим, они се нису појавили, али
је главни претрес на којем су
саслушана три сведока.
Пред члановима судског
већа они су причали у каквим
је односима био Дејан Ерић
са убијеним Јеличићима и да
ли је раније постојао неки по
знати сукоб међу њима. Сле
деће рочиште заказано је за
5. јул, када би требало да се
појаве медицински вештаци.
За овај крвави злочин, који
је потресао регион, поред Де
јана, био је осумњичен и ње
гов млађи брат Небојша (37).
Међутим, против њега је обу
стављен поступак, јер није би
ло доказа кривичног гоњења.
Он је у својству јединог живог
сведока овог догађаја, сведо
чио на првом рочишту, где је
тврдио да су њега и Дејана
први напала браћа Јеличић.
– Станислав је насрнуо на
Дејана, хтео сам да их раздво
јим али ми је пришао Предраг,
који ме је ударио у пределу
чела. Све време сам се рука
ма бранио, како бих заштитио
главу, а он ме је ударао копа
лицом и бодрио Станислава
говерећи му: „Убиј га“. Док ме
је ударао, зачула су се два
пуцња, пресекао сам се и по
мислио сам да је Станислав
убио мог брата. Тада је Пре
драг устао са мене и кренуо
у њиховом правцу, узео је ко
палицу и насрнуо на Дејана.
Викнуо сам: „Пази, Дејане!“,
а онда сам чуо трећи пуцањ
- рекао је приликом свог све
дочења Небојша.
Он је тада казао да се ни
су дружили са Јеличићима, да
му је јако жао што се то деси
ло и да је све то довело због
измишљених гласина како
Ерићи по шуми бацају отров,
који би сметао Јеличићевим
псима у потрази за тартуфи
ма.
С. К.
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ПОШТО ТВИТЕР, ИЛОНЕ?

Сад кад слободно развеземо
Духовита твитер заједница је одмах повикала да Илон купи Србију за те паре, али
ту шта је ту смешно? Спољни дуг Републике Србије у овом часу износи око 33 мили
јарде долара, а Илонче је твитер платио 44 милијарде. Да не помињемо да би се за
те паре нахранила Африка (кад већ помињемо Африку, вреди истаћи да је генијални
љубитељ слободе говора и животне средине имао врло добро порекло, с обзиром
на то да му је отац био власник рудника дијаманата у Јужноаф
 ричкој републици у
време апартхејда)
Је л’ знате која је тренутно најпопулар
нија вест на свету? Није Украјина, већ
суђење између холивудске звезде Џонија
Депа који је тужио супругу за злоставља
ње. Има већ и свој хаштаг и ако пресуди
у корист Депа, породично насиље ће у
целом свету добија потпуно нови облик и
значење. А зашто ми то знамо?
Када се пронела вест да је Илон Маск,
ексцентрични мултимилијардер, купио
компанију „Твитер“ која управља овом
планетарно популарном друштвеном
мрежом, ја сам се осетио глупо и комич
но. Прво што ми је пало на памет, била је
Рахела Ферари из Тесне коже када сазна
колико се новаца добија за спрдњу и ...
(ову другу реч ћемо избећи, али да, упра
во је та реч). Осетио сам се као Рахела у
самртном ропцу, тражећи попа и исказу
јући вољу „Штедела пару на пару, пуши
ла најгору крџу (чита се са Ђ) и шта сам
уштедела“. Духовита твитер заједница је
одмах повикала да Илон купи Србију за
те паре, али ту шта је ту смешно? Спољ
ни дуг Републике Србије у овом часу
износи око 33 милијарде долара, а Илон
че је твитер платио 44 милијарде. Да не
помињемо да би се за те паре нахранила
Африка (кад већ помињемо Африку, вре
ди истаћи да је генијални љубитељ сло
боде говора и животне средине имао
врло добро порекло, с обзиром на то да
му је отац био власник рудника дијамана
та у Јужноаф
 ричкој републици у време
апартхејда). Елем, Илон Маск је обећао
слободу говора на твитеру и поставило
се питање шта је то слобода говора
данас, ко је брани, ко је ограничава, ко су
цензори пре свега културе језика и како
смо сви постали питани за сваку тему.
Пре свега, да разјаснимо, за друштве

Друштвене мреже нису више неки феномен који се
десио, оне су део нове привредне револуције. Е то је
чињеница коју треба да прихватимо и да будемо свесни
да ће слобода говора, и друштвени наратив заувек убу
дуће бити формирани на таквим интернет платформа
ма и слободно ћете говорити и писати, само ако се ваша
слобода уклапа у општу
ну мрежу не бих платио ни цвоњка, кесу
сценских талира не бих за то дао. Међу
тим, друштвене мреже су постале најва
жнији простор продаје и због тога су изу
зетно вредне компаније. Усисавајући
енормно много новца и нашег времена,
постале су наши цензори који одлучују
шта је то друштвено прихватљиво, а дру
штвено прихватљиво је једнако морал
друштва. На дан Васкрса, Радио телеви
зија Србије је на свој твитер налог поста

На дан Васкрса, Радио телевизија Србије је на свој
твитер налог поставила фотографију којом се честита
празник. Дежурни твитераши су дизајнерски сто препо
знали као слово „Z“ симбол рата у Украјини. И шта се
десило, он је препознао и он је у праву, и РТС и Србија
и Констракта подржавају Русију у рату, и то је једина
истина у том моменту зато што је то његово мишљење.
Истина и мишљење су врло еластични појмови. Што би
рекао Љуба Симовић у Путујућем позоришту Шопало
вић „Ти то називаш мишљењем. Мислили су Платон и
Декарт, а не ти“

вила фотографију којом се честита пра
зник. Дежурни твитераши су дизајнерски
сто препознали као слово „Z“ симбол
рата у Украјини. И шта се десило, он је
препознао и он је у праву, и РТС и Србија
и Констракта подржавају Русију у рату, и
то је једина истина у том моменту зато
што је то његово мишљење. Истина и
мишљење су врло еластични појмови.
Што би рекао Љуба Симовић у Путују
ћем позоришту Шопаловић „Ти то нази
ваш мишљењем. Мислили су Платон и
Декарт, а не ти“. Истина је пак чињеница
само ако је онај ко је зна био чинилац
догађаја. Али истина и мишљење су моја
слобода говора и моја слобода говора
подразумева да ја могу да слободно
говорим шта хоћу. Моја слобода говора
данас може бити да је небо љубичасте
боје иако чињеница летњег дана јасно
исказује да је светло плаво. Сви ћемо
слободно говорити, али без страха, сра
моте и одговорности. То је наш проблем.
Друштво се развија, у супротном би
било опасно. У том мењању се мења и
морал, ставови, обрасци понашања. Али
данас, овако либерални и отворени не
смемо себи да дозволимо да безазлено
учитавамо оно чега нема. Сједињене
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Америчке Државе, есенција
расних и људских подела,
готово свакодневно забрањују
неки садржај јер вређа осећа
ње групе или појединца. И
тако смо добили друштвено
некоректне филмове. Петар
Пан развија погрешне илузије
код деце, Прохујало са вихо
ром негативно приказује црну
расу, Дамбо вређа осећања
људи са већим ушима и тако
даље. Од настанка покрета
#MeToo довољно је да неко
оптужи било кога и тај ће бити
изопштен из друштва. Више
нема суђења, довољна је
непроверена реч. А како дру
гачије, кад се човек за реч
држи. У једном случају који се
води код нас, преуз ели смо
заједно са медијима улогу
суда и самостално осудили
кривца. Суд ће рећи да ли је
крив, а не ми! Шта је нама
дало ту кураж? Како се цензу
ришу уметничка дела настала
пре неколико деценија, која
осликавају ставове свог доба,
а истовремено на друштвеној
мрежи можемо да напишемо
апсолутно све. Е, па они цен
зори са друштвених мрежа су
рекли да можеш да искажеш
своје мишљење. Фејсбук нам
при сваком уласку на мрежу
поручи „Реци о чему мислиш“.
И сви кажемо шта мислимо и
сви смо духовити и на инста
граму лепи, срећни и богати.
Данас сам чуо поређење
једног младића „Инстаграм ти
је живот какав желиш, а снеп
чет је живот какав јесте“.
Дакле, званично смо престали
да скупљамо успомене за
живот, и најзваничније их ску
пљамо за друштвене мреже.
Престали смо да пишемо
дневнике, психолози не дола
зе у обзир, размишљање не
долази у обзир. Свој ток мисли
избацујемо директно на тви
тер, а сваку своју успомену
директно на инстаграм - шта
се избацује на снепчет не
знам, не користим. Шта има
мо од тога? Имамо узнапредо
вали национални комплекс
више вредн ос ти. Имамо
острашћене људе без задр
шке и пардона. Људе осуђује
мо као императори гладијато
ре. Али то је слобода говора.
Била и биће. И тек ће нам
бити. Друштвене мреже нису
више неки феномен који се
десио, оне су део нове при
вредне револуције. Е то је
чињеница коју треба да при
хватимо и да будемо свесни
да ће слобода говора, и дру
штвени наратив заувек убуду
ће бити формирани на таквим
интернет платформама и сло
бодно ћете говорити и писати,
само ако се ваша слобода
уклапа у општу. 
Читанка
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ИЗ ПРОШЛОСТИ РУМЕ: ПСИ, ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ ЛОКАЛНИХ
ВЛАСТИ

Да ли је пудла кућни пас

Румљани су сматрали да је уредба из 1887. године непотпуна,
јер није ништа одређено у погледу паса „ратлера“, „пинчова“,
„пудлова“ и сличних, каквих је у Руми било много, те су тражи
ли појашњење – да ли се и поменуте врсте паса убрајају у кућ
не псе, који се смеју држати само на ланцу. Такође, чобани су се
жалили да им је за обављање посла недовољан само један пас,
како је прописано уредбом

У

оно време у Руми
је било доста паса,
међу којима су лута
лице, очигледно, предста
вљале велики проблем за
локалне власти. Тоша Ни
кетић је, на пример, осуђен
на две форинте, јер је ње
гов пас, кога је пустио на
улицу, подерао панталоне
Адалберту Бучеку. О томе
се донекле бринуо општин
ски ветеринар. Из 1877. го
дине датира једна наредба
ветеринара Роберта Кинга
подстакнута појавом бесног
пса у власништву чизмара
Глише Живковића. Према
њој, сваки пас на улици,
требало је да има брњицу
или је морао да буде вођен
на узицу. Пас који је био
везан, морао је то да буде
и ноћу, да не би лутао по
граду. Хватање паса лута
лица обављало се суботом
у осам, а другим данима у
седам часова ујутру. Пси су,
иначе хватани жицом, тако
да остану живи, а само у
посебним случајевима мо
гли су да буду одмах убије
ни. При томе се није смело
пуцати на улици, већ на „цр
калишту“, и то кад од хва
тања прође 24 сата. Убија
ни су у присуству градске
страже. По питању лута
лица, као и оних домаћих,
жупанијске власти су јуна,
1887. године донеле уредбу
о тамањењу паса луталица.
Румљани су сматрали да је
уредба непотпуна, јер није
ништа одређено у погледу
паса „ратлера“, „пинчова“,
„пудлова“ и сличних, каквих

Привесци за псе из 1900. године

Ловачки пси, кад нису у лову, морали су
да носе клип око врата. Сви остали пси
на улици или пољу сматрали су се скит
ницама и свако је могао да их убије, што
се нарочито очекивало од пољара и пу
дара
је у Руми било много, те су
тражили појашњење – да
ли се и поменуте врсте па
са убрајају у кућне псе, ко
ји се смеју држати само на
ланцу. Такође, чобани су се
жалили да им је за обавља
ње посла недовољан само
један пас, како је прописано
уредбом. У оквиру ове при
медбе, више власти су одо
бриле држање расних паса,
али са „нагубником“ на њу
шки. Даље, пастири и сви
њари су преко дана смели
уз сваки чопор да држе по

Пастири и свињари су преко дана смели
уз сваки чопор да држе по једног овчар
ског пса, и то са клипом око врата дужине
60 центиметара. Увече могу и више, али
они преко дана морају бити привезани за
магарца

једног овчарског пса, и то
са клипом око врата дужине
60 центиметара. Увече могу
и више, али они преко дана
морају бити привезани за
магарца. Кућевласници су
могли да имају само по јед
ног пса на ланцу, овлашће
ни ловци ловачке псе сваке
врсте, док су неовлашћени
ловци имали рок од 14 дана
да их продају. Ловачки пси,
кад нису у лову, морали су
да носе клип око врата. Сви
остали пси на улици или
пољу сматрали су се скит
ницама и свако је могао да
их убије, што се нарочито
очекивало од пољара и пу
дара.
Према једном попису из
1912. године, у Руми је би
ло регистровано 562 кућ
них, седам чобанских и пет
ловачких паса, укупно 574.
Марко Мијић
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Заштита пчела
Удружење пољопривред
них произвођача општине
Пећинци подсећа пчеларе да
је почела сезона третирања
усева средствима за заштиту
биља од којих су поједина
штетна за пчеле. Технички
секретар удружења Немања
Алексић истиче да су посебно
штетни јаки инсектициди, који
могу да доведу до угинућа
комплетних пчелињих дру
штава.
– Актуелно је третирање
уљане репице инсектициди
ма против изузетно штетних
инсеката – репичин сјајник и
рутава буба. За ово третира
ње користе се јаки инсектици
ди који су изузетно штетни и
за пчеле. Како пчелари често
кошнице остављају поред
површина засејаних уљаном
репицом, као једном од најме
доноснијих биљака, неопход
но је да кошнице буду затво
рене минимално 24 часа.
Како би пчелари могли да
буду благовремено обаве
штени о термину третирања
површина под уљаном репи
цом, неопходно је да оставе
име и презиме власника и
контакт телефон јасно истак
нуте на кошницама – рекао
нам је Алексић и додао да су
имали случајеве када су кон
такт подаци били остављени
на слабо залепљеном папи
рићу, који је отпао са кошнице
услед кише и ветра, па пчела
ри нису могли да буду благо
времено обавештени.
Алексић је подсетио и да за
све пчеларе који из других
средина доносе кошнице на
територију општине Пећинци
постоји обавеза пријављива
ња удружењу пољопривред
ника (064/898 – 3635), као и
дос тав љањ а увер ењ а о
здравственом стању пчела.
На тај начин, како је рекао,
спречава се преношење поје
диних обољења на пчелиња
друштва локалних пчелара,
што је изузетно значајно, јер
поједине болести пчела пра
ве већу штету него хемијска
средства.

IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
RUMA
Умрли: Томић Јован
1960, Радаковић Мирјана
1946, Вученовић Велинка
1934, Видовић Миленк о
1952, Кошутић Живанк а
1943, Јуришић Алекса 1946,
Радмила Љубинковић 1946,
Стјепић Милисава 1935.

ПОЉОПРИВРЕДА

4. MAJ 2022.

ЦЕНЕ ДИКТИРАЈУ СЕТВУ

Највише се сеје кукуруз
Пољопривредници у Срему
су током априла интензивира
ли сетву соје и кукуруза. Због
високе цене кукуруза, која се
ових дана креће и до 40 дина
ра за килограм, сремски пао
ри ће повећати површине под
том биљном врстом. Један од
њих је и Душан Нинковић, по
љопривредник из Стејанова
ца, који припрема земљиште
за сетву.
Како каже Душан, чека то
плије време како би тај веома
важан посао и почео. Има 17
јутара земље, репроматери
јал је набавио, а због високе
цене минералних ђубрива
ове године ће количине ђу
брива смањити за 25 килогра
ма по јутру.
– Целокупна ситуација са
репроматеријалом за сетву је
навела многе од нас да сма
њимо унос минералних ђу
брива, иако знамо да ће се
то одразити на принос. Кон
кретно, смањио сам по 25
килограма по хектару, што је
значајна уштеда. Морам да
кажем да је 30 хиљада ди

Душан Нинковић
нара, које је Општина Рума
дала нама пољопривредни
цима изузетно добро дошло,
јер је све значајније скупље
него прошле године. Када све
погледамо, овогодишња про
лећна сетва биће скупља у
односу на лањску за скоро 50
посто, а највише су поскупела
минерална ђубрива, каже Ду
шан Нинковић, пољопривред
ник из Стејановаца.
Нинковић на својим њива
ма има већ засејану пшеницу

и јечам, а највише површина
биће под кукурузом. Каже да
је цена од 40 динара за кило
грам која је била током апри
ла, никада боља, али је про
блем што кукуруза сада нема.
– Код нас пољопривредни
ка је све тако компликовано.
Када је цена добра, ми робе
немамо. Тако је сада и са ку
курузом. Цена никада боља,
а ретко ко га има за продају.
Али, тако је како је. Зато ће
ове године бити више повр
шина под кукурзом и сојом,
додаје Душан.
Иначе, кукуруз и у региону
Срема, баш као у читавој на
шој земљи заузеће највеће
површине. По традицији код
сремских паора заузеће више
од 100 хиљада хектара. Под
сетимо, препорука стручњака
је да се кукуруз не сеје док
се земљиште у слоју од 12 до
15 центиметара не загреје на
преко 10 степени Целзијуса, а
треба водити рачуна и о вла
жности земљишта, јер преви
ше влаге није добро за семе.
З. М.

ЈУТАРЊИ МРАЗЕВИ ОШТЕТИЛИ КАЈСИЈЕ

Већа штета
у равничарским воћњацима

Ниске температуре у току
зиме и пролећа су један од
ограничавајућих фактора за
успешно гајење кајсије, наро
чито у земљама са хладнијом
климом. Оне могу изазвати из
мрзавање цветних пупољака,
цветова и заметнутих плоди
ћа, а тиме и смањење или пот
пуни губитак рода. Отпорност
кајсије на мразеве је пре свега
генетски условљена, односно,
зависи од сорте. Поред тога,
на њу утичу и други факто
ри, као што су време појаве,
дужина трајања и интензитет
ниских температура, припре
мљеност воћака за мировање
као што су бујност, родност,
агротехничке мере, здравстве
но стање, подлога на којој су
воћке калемљене, али и ста
рост воћака. Кајсија је најне
отпорнија на мразеве, а вре
менске прилике током априла
нису ишле на руку воћарима,
управо онима који имају за
саде кајсије. Последњи мра
зеви су, кажу пољопривредни
стручњаци, нанели значајне
штете тој биљној врсти, посеб
но у равничарским пределима.

Лазар Кљештановић, струч
ни сарадник за воћарство
у румској Пољопривредној
стручној служби, каже да је
током априла обилазио заса
де кајсија које нису издржале
јутарње мразеве. Каже, при
метно је значајно оштећење,
посебно у засадима у равни
чарским пределима.
– Ситуација на терену је ша
ренолика. Има предела где је
род уништен у великом про
центу и то је првенствено у
нижим пределима, док је на
већим надморским висинама
ситуација сасвим другачија.
Оштећења зависе и од тога у
којој је кајсија фенофази, а то
је фаза цветања или прецве
тавања. Ми смо обилазили
засаде кајсије где је разлика
у надморској висини била се
дам до осам метара, где је у
горњим деловима штета била
од 15 до 20 одсто, док је у до
њем делу штета била близу 70
процената, каже Лазар Кље
штановић стручни сарадник за
воћарство и виноградарство у
Пољопривредно стручној слу
жби у Руми.

У оваквим ситуацијама у
којима поједине биљне вср
те страдају због временских
прилика још једном се потвр
ђује да треба слушати струку.
Наиме препорука је да се за
сади воћа подижу на вишим
теренима, на надморској виси
ни од 200 метара, а никако у
равници.
Током априла, требало је
завршити резидбу у засадима
воћа, као и прихрану азотним
ђубривима, јер је крајњи рок за
тај посао био 30. април. Пољо
привредни стручњаци апелују
на воћаре да тамо где је би
ло оштећења не треба уноси
ти превише азотних ђубрива,
како би се спречила бујност
биљке, па је процена да та
количина буде од 200 до 300
килограма по хектару. Препо
рука произвођачима, који су
претрпели штете од мраза је
да наставе редовну заштиту
засада против проуз рокова
ча болести, како би очували
добру кондицију засада ради
обезбеђивања доброг родног
потенцијала за следећу годи
ну.
З. М.

СПОРТ
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Плеј оф група:
ТСЦ – Вождовац 1:1; Напре
дак – Партизан 0:3; Војводина
– Црвена Звезда 0:3; Чукарички
– Раднички Ниш (су били оди
грали у понедељак).
Плеј аут група:
Нови Пазар – Раднички 1923
2:1; Колубара – Младост 3:0;
Радник – Спартак ЖК (су били
одиграли у понедељак); Проле
тер – Металац (су били одигра
ли у понедељак).

Плеј оф група:
Јавор Матис – ИМТ (су били
одиграли у понедељак); Лозни
ца – Младост НС (су били оди
грали у понедељак); ОФК Жар
ково – Инђија (су били одигра
ли у понедељак); Железничар
– Раднички СМ (су били одигра
ли у понедељак).
Плеј аут група:Рад – Мачва
1:1; Тимок 1919 – ОФК Бачка
3:0; Будућност – Графичар (су
били одиг рали у понедељак);
Кабел – Златибор (су били оди
грали у понедељак).

Платичево: Јединство – ПСК
2:0; Обреж: Граничар (О) – Фру
шкогорац 1:1; Врдник: Рудар –
Напредак 2:1; Буђановци:
Младост – ЧСК 3:2; Сремски
Михаљевци: Срем – Шумар
1:2; Нови Карловци: Полет –
Хајдук 1932 (су били одиграли у
понедељак); Крушедол је био
слободан.

Лаћарак: ЛСК – Фрушка Гора
3:1; Бикић До: ОФК Бикић –
Граничар (К) 1:2; Бешеново:
БСК – Граничар (А) 3:3; Куку
јевци: Обилић 1993 – ОФК
Бачинци 4:1; Ердевик: Ердевик
2017 – Змај 2:0; Сремска Рача:
Срем – Зека Буљубаша 2:5;
Вишњићево: Хајдук – Једин
ство 1:0.

01. Срем
02. Шумар
03. Крушедол
04. Полет
05. Напредак
06. ЧСК
07. Фрушкогор.
08. Гранич. (О)
09. Младост
10. Јединство
11. Рудар
12. Хајдук
13. ПСК

01. Хајдук
02. Гранич. (К)
03. Обилић
04. Јединство
05. Зека Буљ.
06. ОФК Бикић
07. ЛСК
08. БСК
09. Гранич. (А)
10. Ердевик
11. Змај
12. ОФК Бачин.
13. Срем
14. Ф. Гора

01. Ц. Звезда
02. Партизан
03. Чукарички
04. Вождовац
05. Раднички
06. ТСЦ
07. Војводина
08. Напредак
09. Колубара
10. Радник
11. Младост
12. Спартак
13. Н. Пазар
14. Раднички
15. Пролетер
16. Металац

34
34
33
34
33
34
34
34
34
33
34
33
34
34
33
33

29
28
14
13
11
12
12
10
13
8
10
10
8
8
8
7

4
5
12
9
14
9
6
7
4
15
9
8
11
8
7
8

1
1
7
12
8
13
16
17
17
10
15
15
15
18
18
18

87:17
78:12
51:34
47:39
37:33
49:52
41:46
31:48
40:60
28:35
39:48
40:54
34:53
30:55
24:52
40:58

91
89
54
48
47
45
42
37
43
39
39
38
35
32
31
29

ОФЛ РУМА
Краљевци: Јединство – Фру
шкогорац 1:4; Доњи Петровци:
Доњи Петровци – Хртковци 2:3;
Стејановци: Борац (С) – Полет
1:5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Полет
Хртковци
Фрушкогор.
Д. Петровци
Борац (С)
Јединство

16 14 1 1 56:13 43
16 9 3 4 38:26 30
16 9 2 5 42:36 29
16 7 1 8 39:35 22
16 4 0 12 24:51 12
16 1 1 14 22:60 4

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Зрењанин: Раднички (З) –
Динамо 1945 2:1; Вршац: ОФК
Вршац – Стари Град 2:0; Стара
Пазова: Феникс 1995 – Борац
(Ш) 1:0; Оџаци: Текстилац –
Јединство 0:1; Сомбор: Рад
нички 1912 – Борац (Са) 1:1;
Рума: Први Мај – ОФК Кикинда
3:0; Нови Бановци: Омлади
нац – Хајдук 1912 3:0; Адорјан:
Тиса – Бечеј 1918 5:0.

01. ОФК Вршац
02. Феникс
03. Текстилац
04. Бечеј
05. Борац (Ш)
06. Први Мај
07. Раднички
08. Борац (Са)
09. Омладинац
10. Тиса
11. Динамо
12. Радн. (З)
13. Хајдук
14. Јединство
15. Стари Град
16. ОФК Кикин.

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

17
13
12
12
11
11
11
10
11
10
9
9
8
8
7
6

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

3
6
8
8
7
8
9
8
11
10
12
14
14
14
16
17

52:25
33:16
47:27
42:41
24:27
27:23
32:29
45:32
40:31
45:41
30:38
28:44
40:52
30:46
30:46
19:46

56
45
41
41
40
39
38
37
36
35
31
29
27
27
23
20

42:19
47:21
36:26
23:18
37:23
45:34
33:25
29:34
26:26
34:35
31:43
23:26
24:33
17:43
29:45
21:46

52
46
43
42
41
37
36
35
34
34
30
29
25
25
23
21

70:9
70:18
58:30
57:33
44:49
38:37
33:32
45:46
41:42
40:41
34:40
38:52
31:51
27:50
32:64
34:98

65
62
47
43
41
35
33
33
33
32
30
30
25
21
18
14

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
Нови Сад: Индекс – Раднич
ки (Ш) 1:0; Беочин: Цемент –
Будућност 1:3; Нова Пазова:
Раднички (НП) – Младост 1:1;
Ердевик: Слога (Е) – Јединство
1:1; Нови Сад: РФК Н.С. 1921
– Слобода 3:2; Пећинци: Доњи
Срем 2015 – Хајдук 0:1; Ветер
ник: Ветерник – Подунавац 1:2;
Темерин: Слога (Т) – Дунав 0:0.

01. РФК Н.С.
02. Хајдук
03. Доњи Срем
04. Подунавац
05. Слога (Е)
06. Слобода
07. Радн. (Ш)
08. Слога (Т)
09. Јединство
10. Индекс
11. Ветерник
12. Радн. (НП)
13. Цемент
14. Дунав
15. Будућност
16. Младост

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

15
12
13
12
11
11
10
10
10
10
8
7
6
7
6
5

7
10
4
6
8
4
6
5
4
4
6
8
7
4
5
6

3
3
8
7
6
10
9
10
11
11
11
10
12
14
14
14

СРЕМСКА ЛИГА
Голубинци: Јадран – Подри
ње 5:1; Бешка: Хајдук – Љуково
2:3; Деч: Сремац (Дч) – Словен
0:1; Војка: Сремац (В) – Борац
(М) 2:1; Инђија: Железничар –
Партизан 3:1; Попинци: Напре
дак – Фрушкогорац 2:0; Кленак:
Борац (К) – Сремац (До) 4:5;
Вогањ: Слога (В) – Раднички
(И) (одложено).

01. Словен
02. Железнич.
03. Јадран
04. Хајдук
05. Срем. (В)
06. Срем. (Дч)
07. Слога (В)
08. Напредак
09. Подриње
10. Партизан
11. Фрушкогор.
12. Борац (М)
13. Радн. (И)
14. Љуково
15. Срем. (До)
16. Борац (К)

25
25
25
25
25
25
23
25
25
25
24
25
24
25
25
25

20
20
14
13
13
11
9
10
9
9
8
9
7
5
5
4

5
2
5
4
2
2
6
3
6
5
6
3
4
6
3
2

0
3
6
8
10
12
8
12
10
11
10
13
13
14
17
19

19
19
19
18
20
19
20
20
19
20
19
18
20

17
16
11
10
10
8
8
8
7
7
7
5
0

1
1
0
2
1
4
3
2
3
2
1
2
0

1
2
8
6
9
7
9
10
9
11
11
11
20

59:7
56:15
53:28
46:32
42:34
29:33
32:35
32:35
49:43
17:35
24:53
20:35
14:88

52
49
33
32
31
28
27
26
24
23
22
17
0

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

18
15
14
15
14
10
8
7
7
6
7
6
4
2

1
3
6
2
2
3
1
3
2
4
0
1
0
0

2
3
1
4
5
8
12
11
12
11
14
14
17
19

74:9
49:18
41:17
41:15
50:19
39:28
27:36
42:63
32:47
24:49
34:51
30:56
17:43
18:67

55
48
48
47
44
33
25
24
23
22
21
19
12
6

7
6
4
3
1
0

3
3
2
3
3
2

0
1
4
4
5
7

40:11
23:12
11:8
30:31
9:26
5:30

24
21
14
12
6
2

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Група А:
Јарак: Сремац (Ј) – Слога (З)
(одложено); Босут: ОФК Босут
– Борац (Р) 0:3; Сремска
Митровица: Митрос – Борац
(ВР) 2:10.
Група Б:
Лежимир: Планинац – Спар
та 0:2; Чалма: Слога (Ч) –
Напредак 2021 3:0; Сремска
Митровица: Срем – Слобода
9:4; Трговачки је био слободан.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Борац (ВР)
Борац (Р)
ОФК Босут
Митрос
Слога (З)
Сремац (Ј)

10
10
10
10
9
9

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

Срем
Трговачки
Слога (Ч)
Спарта
Планинац
Слобода
Напредак

12 10 1 1 63:18 31
11 7 1 3 45:20 22
11 6 1 4 32:16 19
11 6 1 4 20:26 19
11 5 1 5 18:26 16
11 1 1 9 18:49 4
11 1 0 10 9:50 3

ОФЛ ШИД
Батровци: Омладинац –
Братство (25.мај); Вашиц а:
Напредак – Синђелић 4:1; Шид:
Једнота – Граничар 4:2; Моро
вић: Јединство (М) – ОФК Бин
гула (неодиграно); Илинци:
Борац – Јединство (Љ) 1:0.

01. Напредак
02. Једин. (М)
03. Граничар
04. Једин. (Љ)
05. Једнота
06. Синђелић
07. ОФК Бинг.
08. Борац
09. Омладинац
10. Братство

13 12 1 0 49:5 37
13 10 2 1 46:9 32
13 6 3 4 38:18 21
13 5 3 5 24:26 18
13 6 0 7 28:42 18
13 5 2 6 30:31 17
13 4 2 7 21:29 14
13 4 1 8 16:38 13
12 3 2 7 15:33 11
12 1 0 11 14:50 3

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Брестач: ОФК Брестач –
Младост 1935 3:0; Ашања:
Камени – Витез 3:0; Карлов
чић: Ловац – Словен (четвр
так); Купиново је било слобод
но.

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

Камени
ОФК Брестач
Купиново
Словен
Ловац
Младост
Витез

9
8
8
7
8
9
9

8
6
5
3
2
2
1

0
0
0
1
1
0
2

1
2
3
3
5
7
6

27:11
31:9
23:9
11:13
11:25
12:33
7:22

24
18
15
10
7
6
5

28
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ПЛЕЈ – ОФ ПРВЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

„Раднички“ одиграо
нерешено против „Лознице“

ФК „Раднички“: Опарница, Абубакар,
Протић, Илић, Крижан (од 46. мин. Ратко
вић), Димитрић (од 68. мин. Матковић), Гајић
(од 68. мин.Пејовић), Чарапић, Милић, Шко
рић, Спасојевић (од 79. мин. Видић). Тренер
: Дејан Николић.
ФК „Лозница“: Головић, Ивић, Матић (од
87. мин. Којић), Комарчевић, Костић (од 77.
мин. Радмановић), Обрадовић (од 77.мин.
Спасеновић), Вићентијевић, Ристивојевић,
Враштановић (од 66. мин. Милинковић),
Кијевчанин, Николић. Тренер: Драган Мићић.
Судија: Стефан Филиповић, помоћници :
Пешовић, Тодоровић
Жути картони: Крижан, Абубакар („Раднич
ки“), Ивић, Враштановић, Николић („Лозни
ца“)
У оквиру плеј – офа Прве фудбалске лиге,
ФК „Раднички“је дочекао у Сремској Митро
вици 27. априла екипу „Лознице“. У утакми
ци екипа, које нису у зони борбе за улазак у
Суперлигу виђена је чврста утакмица у којој
тимови нису показали ефикасност и концен
трацију у завршници напада, па је публика
без виђеног гола отишла са стадиона. Меч
је одигран по променљивом, ветровитом и
облачном времену. Током првог полувреме
на, домаћа екипа била је доминантнија и
неколико пута запретила голмaну Лознича
на. Најпре је Урош Гајић у осмом минуту био
непрецизан из шута по левој страни, а три
минута касније исти играч није добро прихва
тио асистенцију из средине терена. У првом

Детаљ са утакмице
делу, забележен је шут Огњена Димитрића
са двадесетак метара и једна прилика Лозни
чана са дистанце. Друго полувреме гости
су отворили агилније и имали шансе преко
Филипа Обрадовића и Драгише Комарчеви
ћа, док је при крају утакмице виђен добар,
али недовољно прецизан шут домаћег игра
ча Стрaхиње Чарапића. Тренер Дејан Нико
лић изјавио је после утакмице да његова
екипа показује знаке умора због интензивног
такмичарског ритма и да је то разлог падова
у игри и чињенице да је у другом полувре

мену гостујући тим више контролисао лопту.
Стратег „Радничког“ искористио је прилику
да шансу пружи и неким играчима на које у
будућности жели да рачуна. Један од њих је
био и Андрија Ратковић, који је после повре
де и повратка у „Раднички“ одиграо своје
прве лигашке минуте.
После закључења овог броја „Митровач
ких новина“ екипа „Радничког“ одиграла је у
понедељак, 2. маја у 34. првенственом колу
плеј – офа утакмицу у Панчеву меч против
„Железничара, а потом ће гостовати екипи
„Јавора“ у Ивањици.
Д. Мостарлић

ЗАВРШЕНЕ СУ ВОЈВОЂАНСКА И СРЕМСКА СТОНОТЕНИСКА ЛИГА

Стонотенисери углавном
задовољни пласманом
Недавно је окончано такмичење у стоно
тениским лигама које се играју под окриљем
Стонотениског савеза Војводине. У Војвођан
ској А лиги и Сремској лиги наступила су три
клуба са подручја Града Сремске Митрови
це. Екипа „Срем - спина“ из Сремске Митро
вице у Војвођанској лиги заузела је седму по
зицију, док је други састав екипе у Сремској
лиги такмичење завршио на другој позицији.
Екипа „Подриња“ из Мачванске Митровице у
Војвођанској лиги остала је у нешто бољем
положају, делећи пету и шесту позицију, док
је у Сремској лиги остварен пласман у до
њем делу табеле. Пето место у овој лиги при
пало је СТК „Слога“ из Чалме. За све екипе
је важна чињеница да су задржале постојећи
лигашки статус. Оцењујући учинак своје еки
пе тренер и повремени играч „Срем - спина“
Живан Јовановић рекао је следеће:
–У Војвођанској лиги је јака конкуренција
и добро је да смо остали у лиги с обзиром
да смо у последњих неколико првенствених
кола били значајно ослабљени неиг рањем
Радојице Гламочака и Младена Недељко
вића, при чему смо у другом делу првенства
одиграли нешто лошије. Сремска лига нам
је значајна због тога што у то такмичењу мо
жемо да укључимо младе играче, тако да
су поред искуснијих стонотенисера као што

је Ненад Динић играли и млађи Вељко Ђу
ровић, Бранимир Дангић и Лазар Рајаковић.
У наредном периоду акценат ћемо ставити
управо на рад са младима и покушаћемо да
их што више заинтересујемо за овај спорт
и доведемо у наш клуб. За то ће нам бити
потребно да се вратимо у простор митро
вачке хале „Пинки“ где би смо имали више
термина, па би и рад са клинцима био квали
тетнији. Уједно би се унапредио и рад наше
две такмичарске екипе. Надам се да ћемо у
тој намери добити неопходну подршку, каже
Јовановић чија је екипа протекле сезоне ме
чеве у лиги играла у привременом простору
улазног хола средње медицинске школе у
Сремској Митровици.
Радован Ковачевић, председник СТК „Под
риње“ у принципу је задовољан учинком сво
је екипе с обзиром на проблеме са којима је
екипа почела првенство. Несрећни случај у
коме је екипа на почетку сезоне изгубила јед
ног од водећих играча прилично је погодила
остале чланове тима, па су терет лигашких
наступа морали да преузму млађи играчи.
На крају јесење сезоне забележен је лош
пласман уз неколико неочекивано изгубље
них мечева.
–У зимској паузи смо се консолидовали и
више тренирали а наши млађи такмичари

стекли су мало рутине, спортске дрскости
и боље контроле емоција па смо у наставку
првенства изгледали боље. Када се узму у
обзир и околности организације лиге са ве
ликим паузама и везаним терминима одиг ра
вања утакмица и ситуац
 ија са пандемијом
короне, можемо рећи да смо на крају задо
вољни, каже председник Ковачевић, који та
кође најављује акцију ангажовања младих
стонотенисера, јер у клубу постоје стручни
капацитети за учење стоног тениса. У том
смислу један стонотениски сто биће усту
пљен основној школи у Мачванској Митро
вици, јер по речима Радована Ковачевића
већина младих не зна готово ништа о стоном
тенису, спорту који је некад био традиција на
подручју Мачве.
Бранислав Вукмир, први човек клуба из
Чалме генерално је задовољан пласманом
тима „Слоге“ у Сремској лиги.
–Прошле године смо играли боље и били
смо на прагу за улазак у вишу лигу. Ове се
зоне имали смо проблема са здравственим
стањем играча. У последњем колу победили
смо екипу „Подриња 2“. У овом тренутку то је
оно што можемо и у складу са нашим очеки
вањима. Поента оснивања овог клуба је да
се наши играчи врате и овде заврше своје
каријере, рекао је Вукмир.
Д. М.
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ЖРК „Железничар“ Инђија

Победа у
комшијском дербију
ЖРК „Железничар“ – ЖРК „Младост“ 28: 25 (17: 15)
ЖРК „Железничар“: Жак, Чаврић 2,
Новаковић, Чочај, Табак 13, Тодоровић,
Ковачић 4, Паун
 ић 1, Симић 4, Живков (К)
1, Чинку, Јовановић 3, Бакша, Шиндић,
Васиљковић, Тешић. Тренер: Влада Ши
мичић.
ЖРК „Младост“: Максић, Мацура, Пот
коњак 3, Драгосављевић 6, Булатовић
3, Милосављевић, Лукић, Шашић, Гајић,
Станојевић, Милица Којчић (К) 7, Кнеже
вић 3, Косановић, Марија Којчић 3. Тре
нер: Славко Крњајац.
Играчица утакмица: Дуња Табак – ЖРК
„Железничар“.
У Спортском центру у Инђији пред око
250 гледалаца одигран је „комшијски дер
би“ 21. кола АРКУС лиге за рукометаши
це. Састали су се домаћи „Железничар“
и ЖРК „Младост“ из Нове Пазове, а након
60 минута сусрета, славиле су домаће са
28:25.
Иако утакмица није била од пресудног
значаја за обе екипе, на терену се одви
јала права борба за голове и резултат.
Гошће су водиле све до 25. минута утак
мице. Тада је на семафору било 14:14. До

краја првог полувремена, виђена су три
гола домаћег тима док су гошће постигле
један, те се на одмор отишло са резулта
том, 17:15.
Рукометашице „Железничара“ у на
ставку сусрета нису дозволиле гошћама
из Нове Пазове да им се резултатски при
ближе. Четири гола предности било је за
домаћи тим, али на крају је резултат био
28: 25.
Влада Шимичић, тренер инђијске еки
пе, истакао је да је задовољан приказа
ном игром.
– Био сам тренер екипе из Нове Пазо
ве и сваке године, такозвани „комшијски
дерби“, изгледа као данашња утакмица.
Уз дужно поштовање свима, али сматрам
да је ово највећи дерби у нашој лиги, јер
девојке обе екипе сваке године дају све
од себе, а публика може да ужива у пра
вом рукомету- истакао је Шимичић након
утакмице.
После одиграног 21. кола АРКУС лиге
за рукометашице, инђијски „Железничар“
налази се на трећој позицији на табели са
М.Ђ.
освојених 33 бодова.

СУПЕР Б ЖЕНСКА РУКОМЕТНА ЛИГА СРБИЈЕ

Минимални пораз
Митровчанки

ЖОРК „Кикинда“ – ЖРК „Срем“ 28:27 (13:14)

ЖОРК „Кикинда“: Плешко, Чубрило,
Степановић, Кнежевић,Бјелић, Радако
вић (4 гола), Ердељан,Перовић (4 гола),
Латиновић, Сивчев (3 гола), Михајловић,
Чочај (9 голова), Вранић,Кончар (4 гола),
Вукобрат, Ђукичин (4 гола). Тренер: Бошко
Крстић.
ЖРК „Срем: Петровић Д (1 гол), Ћет
ковић (6 голова), Шерфези (3 гола), Клен
ковски (8 голова), Кнежев, Радуловић (3
гола), Мијаилиовић (1 гол) , Блажић (1
гол), Ђулинац (2 гола), Миљковић, Сте
вић, Булатовић (2 гола), Гутеша, Ожего
вић, Васиљевић. Тренери: Душан Дрча,
Саша Којовић.
Рукометашице „Срема“ гостовале су
у суботу 30. априла првопласираној еки
пи „Кикинде“ и у квалитетној рукометној
представи поражене су резултатом 28:27,
али су остале у игри за позицију која им
гарантује улазак у најквалитетнију женску
рукометну лигу.
Утакмица у Кикинди оправдала је улогу
првенственог дербија. Митровачке руко
меташице биле су боље током првог полу
времена које се завршило њиховим мини
малним водством од 14:13. Према речима
тренара Душана Дрче, његове играчице
успеле су да у том периоду зауставе ква
литетног високог левог бека „Кикинде“.
У другом полувремену долази до пада у

игри Митровчанки и екипа из Кикинде се
после двадесетог гола резултатски благо
„одлепила“. Упркос свему Ана Кленковски,
најефикаснија у редовима гошћи, имала
је у последњим тренуцима утакмице шут
за изједначење, али је остала минимана
предност домаћина.
–У првом делу игре добро смо одигра
ли и све је функционисало како смо се
договорили, нарочито у одбрани. Среди
ном другог полувремена имали смо про
блема у средини и искусне противнице
су то искористиле. Утакмица је одиграна
у фер и спортској атмосфери уз корект
но суђење, рекао је тренер Душан Дрча,
напомињући да је меч у Кикинди одигран
пред пуном халом уз присуство навијача
„Срема“ који су дошли организовано, ауто
бусом.
Из управе и стручног штаба позива
ју навијаче да подрже екипу „Срема“ у
последњој утакмици која се игра против
рукометашица из Пријепоља у недељу 8.
маја са почетком у 17:30 у хали „Пинки“.
Позиција митровачких рукометаши
ца сада у великој мери зависи од других
екипа, па се Сремице надају да би екипа
„Панчева“ могла „киксирати“ у наредна
два првенствена кола, где ће се састати
са београдским „Радничким“ и „Кикиндом“.

Д. М.
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ФК „ИНЂИЈА“

Пораз на
домаћем терену
ФК „Инђија“ – ФК „Јавор
Матис“ Ивањица 0:1
ФК „Инђија“: Чупић, Недељковић,
Ђурић Стефан, Алексић, Жакула, Сто
јановић, Бађи, Бојовић, Игњатовић, Ср
бијанац и Ђурић Никола. Играли су још:
Десанчић, Ризнић, Ковачевић, Милоса
вљев. Тренер: Милан Куљић.
ФК „Јавор Матис“: Кахриман, Вицо,
Јевремовић, Николић, Луковић, Мари
чић, Петровић, Ивеља, Момчиловић,
Одита и Звеканов. Играли су још: Танко,
Угочукву, Марчић, Лакић-Пешић. Тренер:
Игор Бонџулић.

Фудбалски клуб „Инђија“ у дербију плеј
– офа Прве лиге Србије у четвртак, 28.
априла угостио је екипу ивањичког „Ја
вор Матиса“. Утакмица од великог знача
ја за „зелено – беле“ одиг рана је пред око
500 гледалаца на стадиону „Тојо Тајерс
арена“ у Инђији. Већ у четвртом минуту
меча виђена је одлична прилика за госте
када је Николић шутирао, али је голман
домаћих Чупић одбранио и послао лопту
у корнер. После изведеног прекида, Иве
ља шутира неодбрањиво и погађа сам
угао гола за 0:1. Домаћин је прилику за
изједначење имао у 12. минуту сусрета.
Шутирао је капитен Ђурић, али искусни
Кахриман брани. До краја првог полу
времена није било изгледнијих шанси
за промену резултата, тако да су гости
из Ивањице на паузу отишли са голом
предности.
У наставку сусрета, домаћин кре
ће у тоталну офанзиву. Већ у 48. мину
ту шанса за „зелено – беле“, али после
Бађијевог центаршута лопта завршава
у рукама Кахримана. Гости су могли да
повећају резултат у 67. минуту меча.
Ивеља шутира, али Чупић сјајно интер
венише. Шест минута касније пробао је
и Игњатовић, али је голман „Јавора“ био
на висини задатка. То је, уједно, била
и последња конкретна прилика за гол и
поравнање резултата. На крају је остао
резултат из првог полувремена „Инђија“
– „Јавор Матис“ 0:1.
Након ове утакмице, Фудбалски клуб
„Инђија“ налази се на четвртој позицији
на табели Прве лиге Србије са освојених
58 бодова, колико тренутно има и екипа
„ИМТ Нови Београд“ која се налази на
трећој позицији.
М.Ђ.
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У БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „СРЕМ“ ОЗБИЉНО СЕ РАДИ НА ВРАЋАЊУ ПОПУЛАРНОСТИ
И ОМАСОВЉЕЊУ ПЛЕМЕНИТЕ БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Почетак добре боксерске приче
О великим спортским амбицијама Боксерског клуба „Срем“ било је речи и прили
ком недавног званичног представљања нових клупских просторија и сале за тренинг
коме су присуствовали највиши званичници националног боксерског савеза и митро
вачке локалне самоуправе. Племенита борилачка вештина која је својевремено има
ла традицију и верну публику у највећем сремском граду годинама је била у залеђи
ни других спортова. Вишегодишњи ентузијазам и жеља да се унапреде услови тре
нинга и рада инспирисали су првог човека „Срема“ и некадашњег боксера овог
клуба, Жељка Дробњака да „закуца“ на многа врата тражећи подршку
Вест да у протеклих више од месец дана
чланови Боксерског клуба „Срем“ из Срем
ске Митровице тренирају у знатно бољим
условима за рад није једина добра новост
из овог спортског колектива. Управа град
ског боксерског клуба на челу са председ
ником и тренером Жељком Дробњаком уз
подршку Боксерског савеза Србије и њего
вог председника Ненада Боровчанина,
локалне самоуправе и Спортског савеза
Града Сремска Митровица интензивно ради
на популаризацији боксерске вештине у
граду чији је боксерски клуб основан давне
1946. године, међу првима у тадашњој Југо
славији. Са такмичарима и рекреативцима
„Срема“ већ извесно време ради и један од
тренера кубанског националног тима Манос
Рамос Џордан. О великим спортским амби
цијама било је речи и приликом недавног
званичног представљања нових клупских
просторија и сале за тренинг у Булевару
Константина Великог коме су присуствова
ли највиши званичници боксерског савеза и
митровачке локалне самоуправе.
Племенита борилачка вештина која је сво
јевремено имала традицију и верну публи
ку у највећем сремском граду годинама је
била у залеђини других спортова, без било
какве институционалне подршке. Митровач
ки боксери са скромном опремом тренира
ли су у помоћним, неусловним и недовољ
но пространим просторијама хале „Пинки“.
Вишегодишњи ентузијазам и жеља да се
унапреде услови тренинга и рада инспири
сали су првог човека „Срема“ и некадашњег
боксера овог клуба, Жељка Дробњака да
„закуца“ на многа врата тражећи подршку.
Изузев нових клупских просторија и анга
жовања искусног тренера из земље која је
дала многе легенде аматерског бокса, ство
рени су услови за омасовљење постојеће
школа бокса за дечаке и девојчице од 10 до
15 година и даљи напредак већ доказаних
и перспективних такмичара који су спремни
за нове тријумфе у рингу.
–Ушли смо у нове просторије које су
опремљене, функционалне и прилагођене
потребама бокса. У овом пројекту подржао

Заменик градоначелнице Сремске Митровице Петар Самарџић,
председник БСС Ненад Боровчанин, и председник „Срема“ Жељко Дробњак
нас је национални боксерски савез а локал
на самоуправа такође је показала вољу да
Митровица поново добије моћан боксерски
клуб, па су стали иза нас и најавили кон

кретну помоћ. За разлику од раније, данас
имамо готово идеалне услове за рад а то
су одвојене свлачионице, добра опрема,
простран, чист и уредан тренажни про

Направићемо нове боксерске шампионе
Манос Рамос Џордан један је од кубан
ских тренера које је национални боксер
ски савез ангажовао да раде на опоравку
српског бокса. Његов долазак је значајна
ствар за бокс у Сремској Митровици. У
клубу су задовољни сарадњом са Кубан
цем и надају се његовом дужем останку.
–У овом клубу сам недељу дана и

видим велику мотивацију код његових
чланова и спортиста. Могу да кажем да
су ме у овом граду и клубу лепо при
хватили, тако да су моји утисци крајње
позитивни. Са најперспективнијим так
мичарима радимо сваки дан, укључујући
и индивидуалне тренинге. Покушаћемо
да направимо план где ће ови такмичари

систематски напредовати и бити спремни
за такмичење у септембру. Они су дисци
плиновани спортисти који имају добру
технику коју треба унапредити. Сигуран
сам да ће наши такмичари бити победни
ци турнира и нови шампион
 и у овом гра
ду, каже кубански стручњак на привреме
ном раду у Сремској Митровици.
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Душан Клинцов, репрезентативни потенцијал
Пре две године перспективни члан Бок
серског клуба „Срем“ Душан Клинцов који
има 26 година постао је сениорски првак
Војводине у тешкој категорији до 91. кило
грама. После мање повреде и паузе због
актуелне епидемије успешно се враћа на
боксерску сцену. Уз редовне свакоднев
не тренинге Душан се школује за опера
тивног тренера и један је од оних који ће
наследити посао свог садашњег учитеља
Жељка.
У боксерском спорту је од 2013. годи
не и већ након годину дана показао се
као такмичар за велике ствари. Кубански
стручњак препознаје у њему репрезента
тивни потенцијал. Већ на првом тренингу
наговестио је свој таленат. Том приликом,
тренер Дробњак видевши Душанов леви и
десни „директ“, укључио га је без оклевања
у озбиљан тренинг програм, прогнозирају
ћи му успешну каријеру. Због ранијих про
блема и безнађа у градском боксу млади
Митровчанин и његов рођени брат годи
нама су се као боксери „Срема“ такмичи
ли на позајмици за многе клубове у Срби
ји, Мађарској, Босни, Немачкој и другим
стор. Боксерски савез Србије послао нам
је одличног кубанског тренера Џордана који
је у Србији од децембра прошле године.
Радио је са нашом државном селекцијом
а ми смо га изабрали управо због његовог
репрезентативног тренерског искуства и
рада са децом. Врло је задовољан услови
ма рада и препознао је перспективу у раду
нашег клуба, тако да се надам да ћемо већ
до септембра оформити нове такмичаре за
наступ у рингу и приредити неку боксерску
ревију у Сремској Митровици. Тренутно је
циљ да овај спорт омасовимо, да наша сала
буде увек пуна са што више деце. У неком
дугорочнијем плану је формирање екипе
од осам момака за наступ у Првој боксер
ској лиги, што би се могло догодити већ за
годину дана, најављује председник „Срема“
Жељко Дробњак који је стајао иза клуба и
лично га помагао, „носећи га на леђима“ у
најтежим годинама.
Жељко је иначе један од ученика и клуп
ски наследник познатог митровачког бок
серског стручњака Владимира Јуришића –
Лакија. Тренер Дробњак био је боксер две

земљама. Тренер Дробњак се потрудио да
ови митровачки боксери не буду поштеђе
ни у избору противника, већ да међународ
но искуство стичу у борбама са најспрем
нијим такмичарима у својој конкуренцији.
Душан је имао позиве прволигашких клубо
ва али му је очигледно све боља боксерска
прича у Сремској Митровици омогућила да
припреме за наредне изазове спроведе у
свог граду и дресу матичног клуба.
–Враћам се у ринг и жеља ми је да
наставим борбе у тешкој категорији и
постанем најпре првак Србије а потом и
да добијем тренерску лиценцу и дођем
у прилику да преносим своје знање, како
би омладину колико - толико удаљили са
улице и довели их у спортску салу. Овде
би свакако научили да здраво размишља
ју. Човек који се бави боксом не може да
буде прост човек, јер он у сали и на самом
рингу првенствено мора добро да разми
шља. Бокс је баш као и живот – ако оду
станеш, изгубио си, ако не спустиш руке и
идеш даље - сигурно ћеш победити, рекао
је митровачки боксерски шампион кога тек
очекују највећи изазови у овом спорту.

Душан Клинцов
и по деценије а са активним боксовањем
престао је пре четири године. У такмичар
ској каријери забележио је преко 100 ама
терских боксерских окршаја, од чега више
од 30 мечева у супер тешкој категорији.
–Дошло је време да стечена знања и
искуство преносим млађима. За такмичар
ске резултате потребно је време, јер бокс
није игра већ озбиљан спорт у коме се зна
ње и вештина постепено савладавају. У
нашем клубу тренутно је четрдесетак чла
нова, међу којима је и седам девојчица.
Један од циљева је да оформимо женску
групу, макар она била само рекреативна,
каже тренер Дробњак и позива заинтере
соване Митровчане да се опробају у боксу
и узму учешће у тренинзима клуба.
Каже да је акценат стручног штаба на
клинцима узраста од десет до петнаест
година. Онима који почну као рекреатив
ци и заволе овај спорт биће омогућено
да се уз добар рад докажу, ако је могуће
и достигну озбиљнији, такмичарски ниво.
Дробњак се нада да ће уз одличну сарад
њу са тренером из Кубе Боксерски клуб

СТРУЧЊАК СА КУБЕ, ЗЕМЉЕ БОКСА: Манос Рамос Џордан

„Срем“ добити на квалитету и масовности.
Тренер „Срема“ указује на двојицу момака
који су тренутно такмичарски ослонац клу
ба. У питању су Душан Клинцов и перспек
тивни двадесетогодишњи Вук Јелић који
су као сениорски такмичари подвргнути
посебном режиму припрема и рада.
Насупрот широко распрострањеном
мишљењу да је бокс превасходно спорт
снаге, издржљивости и брзине, први човек
митровачких боксера тврди да су у овом
борилачком спорту најважнији „глава и
срце“.
–Бокс је екстремно тежак спорт. Добар
боксер мора брзо да размишља и доноси
паметне одлуке, јер глава управља поло
жајем и поступцима нашег тела. Бокс није
туча, како то неки мисле, већ је то пле
менита вештина. То је права игра у којој
морате да надмудрите противнике, тако
да није све у „мишићима“. Чак се и недо
статак талента може надоместити интен
зивнијим радом, каже тренер митровачких
боксера.
Дејан Мостарлић

Председник и тренер клуба Жељко Дробњак
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Баскет на тргу

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Има ли фаворита?

Централни градски трг Ћире Милекића у
Сремској Митровици био је протекле суботе
место одигравања великог баскет турнира
А категорије „Рода 3 х 3 првенство Србије“,
који је први у серији оваквих турнира који ће
се одиграти током ове године. Организатори
целодневне спортске манифестације која је
окупила велики број врхунских баскет так
мичара и посматрача били су Кошаркашки
савез Србије и Национални спортски савез
3 х 3 у сарадњи са Спортским савезом Гра
да Сремска Митровица и градским кошарка
шким савезом. Најбоље баскеташке екипе
такмичиле су се за вредне новчане награде
и победу на најјачем баскет турниру „3 х3“ у
држави. После 30 одиграних турнира финал
ни окршај најбољих домаћих и светских
баскеташа заказан је за 17. септембар 2022.
године на Тргу Републике у Београду. Теле
визијски канал РТС Планета и You tube kanal
КСС директно су преносили целу манифе
стацију новог олимпијског спорта.
Д. М.

АК „СРЕМ“

Успешни бацачи
Још један успешан викенд је иза атлети
чара Атлетског клуба „Срем“. Након завр
шетка Купа Србије у бацачким дисциплина
ма који је започео 9. априла па због невре
мена одложен за 30. април 2022. године
„Сремци“ су у екипном поретку освојили два
прва места, једно друго и једно треће.
Највећа борба се водила код старијих
пионира где су бацачи АК „Срем“ имали јед
нак број бодова као и АК „Спринт“ из Бадо
винаца али су одлучили бољи пласмани по
дисциплинама. Најистакнутији пионир је био
Лазар Ђаковић са две медаље, сребрном на
бацању копља (600г) 39,91м и бронзаном на
бацању кугле (4кг) 12,51м. Дебитант у дисци
плини бацање кладива (4кг) Давид Перковић
је пријатно изненадио и освојио сребро са
32,87м.
Прве су биле и старије јуниорке где се нај
више истакла Мила Миљковић победивши у
бацању кладива (4кг) са 38,08м. Милана
Симић је веома добро бацила копље од 600г
на даљину од 37,08м и освојила друго место
иако јој то није примарна дисциплина.
Старији јуниори су били другопласирани
екипно а најистакнутији је био Синиша
Дрљача са освојеним трећим местом у баца
њу копља (800г) са 41,13м.
Старије пионирке су биле трећепласира
не у екипном поретку. Треба поменути и оне
који нису освојили медаљу али су учешћем
дошли до драгоцених бодова и тако помогли
екипи да се домогне високог пласмана: Тео
дора Самац, Ива Бежановић, Катарина Шко
рић, Теодора Чонић, Марко Вученовић, Ива
Скакић, Марко Лукач, Лука Шајић, Филип
Митровић и Димитрије Станковић.
Д. М.

П

очела су конференцијска полу
финала НБА лиге. Нажалост,
без наша два аса Јокића и Бог
дановића. Обојица су завршили са
овосезонским баскетом, те сада могу
да пакују кофере и упуте се на неке
егзотичне дестинације, док се колеге
из екипа које су наставиле такмиче
ње крбају за титулу.
Морам признати да је велико разо
чарење видети да тако талентована
екипа као што је Атланта нашег Бог
дана Богдановића завршава овако
рано такмичење у плејофу. Испоста
вило се да је Мајами ипак био преве
лик залогај. На крају, почишћени су
са 4:1 у серији, иако су многи очеки
вали неизвеснији дуел. Истина је да
Атланта у својим редовима има неко
лико вансеријских талената који тек
треба да покажу свој пуни потенци
јал, али насупрот њих се нашла еки
па која зна како се долази до саме
завршнице. На крају крајева, дружи
на са Флориде је била првопласира
на у источној конференцији у регу
ларном делу првенства.
Сада се поставља питање да ли се
наш тројкаш добро снашао у Џорџији
и колико му паше окружење. Овај
узбудљиви тим, који на моменте уме
да направи шоу на терену, свакако је
примамљив за сваког играча. Богда
новић се и ове сезоне показао као
један од најпоузданијих чинилаца у
игри Атланте. Наравно, када је здрав.
Није лако играчу његове конституци
је да се надиграва са тамнопутим
атлетама. Треба добрано скочити
ако желиш да шутнеш трицу преко
противник а. Отуда и проблем са
коленима. У сваком случају, Боги
гура лагано, и прераста у играча који
би својим кефалом и кошаркашким
умећем могао да постане један од
бољих белих играча у најјачој кошар
кашкој лиги на свету. Само да га
здравље послужи.
Са друге стране, Никола Јокић и
његов несрећни Денвер се нашао у
другачијем проблем у. Осак аћени
повредама, Нагетси су некако догу
рали до плејофа, али су одмах нале
тели на мину. Голден Стејт и чудесни
Стеф Кари су опајали „грумење“
такође са 4:1 у серији. Истина је
таква да Никола Јокић не може сам.
И ту се сва прича завршава. Целу
сезону су играли без два врло битна
играча Мареја и Мајкл Портер Џуни
ора, а Јокара је вукао екипу на сво
јим леђима у можда још једној МВП

сезони. Бројке су му и ове године
биле нестварне, али једноставно,
остатак екипе је чист крш.
То је искористила екипа Голден
Стејта, а наш Немања Бјелица има
прилику да као епизодиста буде уче
сник саме завршнице плејоф такми
чења. На реду је Мемфис, потенци
јално изненађење ове сезоне, који у
својим редовима има дечка који ових
дана привлачи пажњу спектакулар
ним потезима. Џа Морант кида своје
противнике и право је уживање гле
дати га на терену.
Још један играч са ових простора,
Лука Дончић, успео је са Даласом да
се домогне следеће фазе. На тапету
је била неснађена екипа Јуте, која је
и поред сјајног играчког кадра оди
грала необјашњиво лошу серију.
Далас иде на Финикс који и ове
године пуца високо. Биће занимљи
во гледати дуел Криса Пола и Дончи
ћа, човека који игра као луд иако је
пред пензијом и младог Словенца
који се поиграва са својим противни
цима. У Даласу је и наш Боби Марја
новић који згрће милионе за махање
пешкиром са клупе.
а Истоку нас чекају дуели еки
па које су прилично изједначе
не. Мајами и Филаделфија ће
се борити за финале конференције.
Биће занимљиво видети да ли ће
Ембид и Харден успети оно што није
пошло за руком играчима Атланте.
Ова двојица сањају прстен, а вазда
су оспоровани кроз историју. Треба
рећи и да је Ембид један од кандида
та за титулу МВП уз нашег Јокића.
Други окршај одиграће се између
Бостона и Милвокија. Чудовишни
Јанис Атетокумбо ће још једном
покушати да довуче своју екипу до
завршнице. Насупрот њих, стајаће
екипа Бостона која није баш сјајно
почела сезону, али су пресложили
редове и у овом моменту играју сја
јан баскет предвођени Џејсоном Теј
тумом, једним од најбољих играча у
лиги.
Шта год се десило у завршници,
чињеница је да НБА лига са правом
носи епитет најјаче лиге на свету. И
док се у Европи зајебавају са пита
њима организације тамичења, над
лежностима, корупцијом и полити
ком, за то време Амери играју завр
шницу плејофа и нико жив у овом
моменту не може да претпостави ко
ће узети титулу. А није ли то суштина
спортског надметања?

Н
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4. мај
1980. Умро председник СФРЈ
Јосип Броз Тито, вођа југосло
венских партизана у Другом
светском рату и лидер Комуни
стичке партије Југославије. Био
вођа Покрета несврстаних
земаља.
5. мај
1818. Рођен немачки филозоф
Карл Хајнрих Маркс, теор
 ети
чар модерног социјализма и
комунизма.
1821. Умро француски цар
Наполеон I Бонапарта, један од
највећих војсковођа у историји,
чији су освајачки походи изме
нили Европу. Умро на острву
Света Јелена као британски
затвореник.
6. мај
1237. У манастиру Милешева
сахрањене су мошти Растк а
Немањића – Светог Саве.
1868. Рођен је српски матема
тичар Михајло Петровић – Мика
Алас.
1915. Рођен је амерички филм
ски глумац, режисер и проду
цент Орсон Велс.
7. мај
1945. Немачка потписала доку
мент о безусловној капитулаци
ји у Другом светском рату. Доку
мент у Ремсу потписали фелд
маршал Јодл у име Вермахта и
генерал-пуковник Бедел Смит у
име америчких и британских
снага. Француски и руски офи
цири били сведоци. Документ о
окончању рата потписан 9. маја
у Берлину.
8. мај
1794. У Паризу је, по налогу
Револуционарног суда, гиљоти
ном погубљен француски хеми
чар Антоан Лавоазије, оснивач
модерне хемије. Формулисао је
закон о неуништивости матери
је и открио процес оксидације.
1900. Српски физичар Михаило
Пупин патентирао је у Њујорку
апарат за телефонске и теле
графске преносе на велике уда
љености
9. мај
1911. Група официра, учесника
у дворском преврату и убиству
краља Александра Обреновића
1903, основала је у Београду
тајну организацију „Уједињење
или смрт“(“Црна рука)
1978. У паркираном аутомоби
лу у центру Рима пронађено је
тело бившег италијанског пре
мијера Алда Мора, којег су
терористи „Црвених бригада“
отели 54 дана раније.
10. мај
1894. Рођен амерички компози
тор и диригент Димитри Тјом
кин. Аутор музике за многе
филмове.
1933. У Берлину, испред Рај
хстага, нацисти спалили више
од 25.000 књига Маркса, Фрој
да, Брехта, Ајнштајна и навели
да почиње ново раздобље у
историји немачке културе.
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HOROSKOP
ОВАН:
Прол аз ит е
кроз различите фазе
стваралачког располо
жења и стало вам је
да себи обезбедите оптималне
услове. Обратите пажњу на реак
цију ближе околине, јер понекад
не желите да прихватите комента
ре које доживљавате као оштру
критику. У односу са љубавни
партнером често преузимате
активну улогу и спремни сте да
промените неке заједничке навике
које вас спутавају.
БИК: Неко вам даје
корисне сугестије које
лако можете да при
мен ит е
прил ик ом
решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дозира
те свој стваралачки импулс са
заједничким интересима. Тренут
но преиспитујете свој однос са
блиском особом у жељи да се што
боље разумете.
БЛИЗАНЦИ: Понекад
треба прихватити оне
најтеж е
околн ос ти,
како бисте себи и дру
гима доказали да сте довољно
дорасли пред најразличитијим
изазовима. Ослоните се на своју
интуицију. Уз блиску особу све
можете да превазиђете на добар
начин, нека вас правилно дозира
ње мудрости, емоција и страсти
наведу на заједничк а љубавна
решења.
РАК: Делујете енер
гично у сусрету са
сарадницима и поста
вљате нове захтеве у
очекивању да све тече по вашим
проценама. Ипак, претераним
истицањем личних захтева изази
вате
разл ич ите
ком ентар е.
Љубавне размирице прихватите
као пролазну фазу, јер све се сво
ди на нови подстицај или на
добар импулс који вас води ка
емотивном зближавању са парт
нером.
ЛАВ: У зависности од
личног интересовања
и мотивације коју има
те, осмислите нек а
нова или модификована решења
која ће вам доносити најбоље
резултате. Потребни су вам
разноврсни дипломатски манири
или компромисна варијанта, као
успешна формула која доноси
корисне и дугорочне резултате. У
љубавном живот у уживате у
разноврсним сит уацијама. У
љубавном животу све постаје
могуће.
ДЕВИЦА: Јасно вам је
да околина од вас оче
кује да се непрекидно
истичете са посебним
резултатима и да увек остављате
неки величанствен утисак. Тренут
но постоје неке компликоване
околности са којима ћете морати
да се суочавате у ходу без преда
ха или одлагања. Посебно вам
прија породична хармонија и
нечије искуство, јер на такав начин
можете да остварите бољу психо
лошку равнотежу.

ВАГА: Налазите се на
велики корак испред
других, јер умете тачно
да предвидите нечију
реакцију или одговор у пословним
преговорима. Јасно вам је да
савременији приступ заједничким
темама или интересима доноси
дугорочнији успех. Постављате
сувише строге критеријуме пред
вољену особу , али ваш подстицај
уме да делује благотворно на
више начина.
ШКОРПИЈА: Неко вам
даје корисне инфор
мације и на так ав
начин вам помаже да
правилно процењујете различите
пословне могућности које имате
на располагању. Јасно вам је да
заједнички договори представљају
позитиван помак у решавању
важних пословних или приватних
интереса. Слободно изразите
нека своја потиснута осећања или
намере. Учините неки посебан
гест пажње према свом партнеру.
СТРЕЛАЦ: Умете да
процените повољну
ситуацију на пословној
сцени и да осмислите
добар наступ или редослед потеза
пред сарадницима. Обратите
пажњу на разне могућности парт
нерског удруживања које имате.
Важно је да прихватите послове
за које имате довољно знања. У
љубавном животу не можете да
останете равнодушни на нечије
утицаје или поступке.
ЈАРАЦ: Ослањате се
на своје преговарачке
манире, јер да без
добре припреме, пла
на или процене нема ни значајног
пословног успеха. Потребно је да
се усаглашавате са својим сарад
ницима око уважавања различи
тих интереса, како би сви око вас
осетили моралну и материјалну
сатисфакцију. Пажња и разумева
ње које добијате у кругу своје
породице делују врло подстицај
но.
ВОДОЛИЈА: Уз добру
процену могућности и
правилан избор сарад
ник а релативно брзо
можете да остварите своје циље
ве на пословној сцени. У свом
препознатљивом маниру умете да
освајате симпатије на различитим
странама. Када сте добро распо
ложени имате утисак да су вам
доступне најбоље могућности и
тада обично бирате доминантну
улогу пред партнером.
РИБЕ: Постоје важни
циљеви које можете
да остварите у разним
фазама или на неки
заобилазни начин. Стало вам је
да осмислите добру пословну
стратегију на основу које ћете
успешно реализовати скоро све
што сте и замислили. Наставите
да се понашате довољно проми
шљено у процени правих вредно
сти. Очекује вас позитиван обрт у
љубавном животу. Препустите се
својим осећањима да вас воде.

Crkveni
kalendar
Среда, 4. мај (21. април)
Свети свештеномученик Јануа
рије, Епископ кампанијски
Четвртак, 5. мај (22. април)
Преп. Теодор Сикеот; Св. све
штеномученик Платон, Епископ
бањалучки
Петак, 6. мај (23. април)
Свети великомученик Георгије
– Ђурђевдан
Субота, 7. мај (24. април)
Св.мученик Сава Стратилат;
Св. Сава Ердељски; Св. свешт
муч. Бранко
Недеља, 8. мај (25. април)
Свети апостол и јеванђелист
Марко – Марковдан
Понедељак, 9. мај (26. април)
Свети свештеномученик Васи
лије, Епископ амасијски
Уторак, 10. мај (27. април)
Спаљивање моштију Светог
Саве на Врачару

Поховани
рибљи филети
Састојци: 1 кг филета било које
врсте рибе, 2 цела јајета, 50 мл
млека, 1 шоља брашна, 2 шоље
презле (хлебне мрвице), 40 гр
рибаног пармезана, 3 кашике суса
ма, 2 кашике лана (и по избору
остале семенке), со и бибер, уље
за печење

Припрема: Филете одледити на
пола, пресећи на пола или ако су
већи и бељи на мање делове. Оце
дити воду са тацне па их са једне
стране посолити и побиберити.
Умутити јаја са млеком и мало
посолити, а презли додати парме
зан и семенке па измешати. У
посебну посуду ставити брашно. У
тигањ усути уље 1 цм висине па га
на средњу ватру загрејати. Уваља
ти сваки комад рибе у брашно, јаја
па у презлу и ставити да се пеку.
Окренути тек када је једна страна
готова. Филете не треба окретати
више пута. Печене филете вадити
на папирни убрус па када се оцеде
слагати у посуду. Послужити топле
уз прилог или салату по жељи.

• Будите опрезни. Побе
де се лакше заборавља
ју него порази.
• Ко не уме на живи сво
јом заслугом, сања о
томе да умре туђом кри
вицом.
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ОМЛАДИНЦИ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „РАДНИЧКИ“ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ
УСПЕШНО СУ ЗАПОЧЕЛИ ПЛЕЈ-ОФ ФАЗУ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ

Момци на које митровачки
фудбал озбиљно рачуна

Настојаћемо да клуб што боље представимо у наставку плеј - офа и ако нам се ука
же прилика да остваримо пласман у најквалитетнију омладинску лигу Србије, мада
нам то није примарни циљ, већ желимо да се у овом тренутку одмеримо са најбољи
ма у Војводини и видимо све могућности нашег тима који ће и следеће године са
овим играчима наступати у омладинској конкуренцији, каже тренер Спасоје Тубић

Прослава успеха са суграђанином и бившим капитеном репрезентације Србије Браниславом Банетом Ивановићем

У плеј – оф завршници овосезонских
фудбалских такмичења сремскомитро
вачка фудбалска јавност углавном је
усмерена на прволигашке наступе сени
орског тима Фудбалског клуба „Раднич
ки“. Међутим, омладинска селекција
овог градског клуба својим наступима у
Омладинској лиги Војводине и пласма
ном у плеј - оф конкуренцију оправдано
је привукла пажњу навијача у граду на
Сави. У прилог томе сведочи и тринае
ста победа у низу коју су недавно на свом
терену, у првом колу плеј - офа некада
шње Квалитетне лиге Војводине, мотиви
сани омладинци „Радничког“ извојевали

против реномираног противника - тима
новосадске „Војводине“, резултатом 1:0.
Премда је и пласман у плеј - оф завршни
цу лиге огроман успех, играчи и стручни
штаб митровачког клуба загледани су у
сам врх првенствене табеле и у наредним
утакмицама покушаће да остану међу
најбољим клубовима лиге и да се евен
туално изборе за улазак у друштво најбо
љих српских омладинских клубова у коме
снаге одмеравају „Звезда“, „Партизан“ и
остали, углавном суперлигашки клубови.
После првог кола „Раднички“ је на четвр
тој првенственој позицији са бодом мање
од другопласираног и четири бода мање

Будући ослонац клуба
На списку омладинаца ФК „Раднички“
налазе се имена 24 играча који себе виде
као будући ослонац митровачког фудбал
ског клуба. Играчи чија би имена митровач
ки љубитељи фудбала могли запамтити су
Лазар Ненадовић, Радомир Кузмановић
(капитен екипе), Милош Стојановић, Петар
Чулић, Марко Павловић, Иван Кузмановић,

Огњен Турудић, Никола Боричић, Велибор
Лаћарац, Ђорђе Шапоња, Урош Вуколић,
Марко Морак, Јован Новаковић, Марко
Јуришић, Коста Ковачевић, Филип Бричић,
Стефан Мађаровски, Џејми Рашић, Милан
Нешковић, Александар Ђукановић, Урош
Кикановић, Кристијан Крстић, Петар Лукић
и Митар Бисерчић.

од првопласираног тима новосадског
„Пролетера“. У моменту закључења овог
броја „Митровачких новина“ омладинци
са „Хесне“ у другом колу плеј - офа госто
вали су искусној екипи „Индекса“ у Новом
Саду.
Регуларни део војвођанске омладин
ске лиге – југ, „Раднички“ је завршио као
трећепласирана екипа. Прошле годи
не, од пласмана у плеј - оф удаљио их
је пораз у одлучујућој утакмици на крају
првенства. Особеност овог тима јесте у
чињеници да је реч о најмлађој екипи у
лиги, која ће у мање - више истом саставу
наступити и следеће такмичарске сезоне.
О актуелним резултатима и амбицијама
клуба разговарали смо са Спасојем Туби
ћем, шефом стручног штаба који са еки
пом успешно ради од летњег припремног
периода.
–Амбиција клуба на почетку такмичарске
сезоне била је првенствено стабилизаци
ја омладинске селекције, јер смо убедљи
во најмлађа екипа у лиги са момцима који
су углавном 2004. годиште. Радом у при
премном периоду и тренажним процесом
успели смо да остваримо резултате који су
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До плеј - офа смо дошли захваљујући
борбености и великом труду
Огњен Турудић је момак рођен 2003.
године а игра на позицији десног крила.
Каже да су он и његови саиграчи ове годи
не имали посебну инспирацију да остваре
пласман у плеј - оф.
– Прошле сезоне, на жалост нисмо има
ли среће и у утакмици са „Железничаром“
остали смо без уласка у плej - оф. Ја
нисам играо јер сам имао прелом руке.
Ове сезоне смо решили да „гриземо“ за
плеј - оф, јер смо знали да је то нешто што
до сада нико од наших клубова није играо.
Тако смо везали и ових 13 победа. У утак
мици са „Војводином“ показали смо већу
жељу и концентрацију и дошли смо до
заслужене победе. Ако покажемо овакво
хтење и борбеност можемо да уђемо и у
највиши ранг, али не треба о томе прерано
причати, већ се треба потрудити и све
показати на самом терену, рекао је Огњен
Турудић који попут свих саиграча има
жељу да постане првотимац клуба са
митровачке „Хесне“.
На позицији централног нападача као
тренутно најефикаснији играч екипе „Рад
ничког“ са осам голова налази се Урош

Вуколић. Протекле сезоне из кадетске
селекције прикључен је омладинском пого
ну клуба. Људи у стручном штабу увидели
су његове квалитете. Са позиције везног
играча прекомандован је у шпиц нападач
ке линије.
– Од момента када нас је преузео тре
нер Спасоје схватили смо да као екипа
можемо доста да постигнемо. После три
почетна кикса, уложили смо велики труд уз
интензивне тренинге. Из руководства клу
ба од нас се очекивало да будемо међу
првих шест екипа, али ми се нисмо тиме
задовољавали јер смо сматрали да „лага
но“ можемо да играмо плеј - оф и то се на
крају и догодило. Победили смо Војводину
и ово је велики подстицај у нашим карије
рама. Надамо се да ћемо до краја плеј офа наставити са оваквим резултатима,
каже млади Вуколић који себе у будућно
сти види као професионалног фудбалера
и првотимца „Радничког“. Како му је фуд
балски узор Александар Митровић, прили
ком сваке прославе постигнутог гола кори
сти препознатљиве покрете руком као и
српски репрезентативни центарфор.

превазишли очекивања. Резултат у овом
тренутку није примаран, али је дошао сам
по себикао својеврсна награда овим мом
цима. Такмичење у регуларном лигашком
делу, у врло јакој конкуренцији почели смо
нешто слабије, али смо временом делова
ли све боље и на крају првенства забеле
жили невероватан победнички низ, каже
тренер Тубић који је задовољан односом
клупске управе и пажњом која се посвећује
омладинском погону.
Остварени резултати допринели су да
четири омладинска играча рођена 2004.
године, Александар Ђукановић, Ђорђе
Шапоња, Коста Ковачевић и Лазар Нена

довић, после регуларног дела такмичења
буду укључени у рад првог тима ФК „Рад
нички“.
– Настојаћемо да клуб што боље пред
ставимо у наставку плеј - офа и ако нам
се укаже прилика да остваримо пласман у
најквалитетнију омладинску лигу Србије,
мада нам то није примарни циљ, већ жели
мо да се у овом тренутку одмеримо са нај
бољима у Војводини и видимо све могућ
ности нашег тима који ће и следеће године
са овим играчима наступати у омладинској
конкуренцији. Треба остати „на земљи“ и
постепено побољшавати резултате, пого
тово што ће ова екипи додатно бити под

Они су будућност Фудбалског клуба „Раднички“

Тренер Спасоје Тубић са првотимцима
Урошем Вуколићем (лево)
и Огњеном Турудићем

млађена нашим кадетима који су 2005.
годиште, па и њих треба уклопити у одго
варајући систем игре. Имамо добру играч
ку базу и надам се да ћемо и ми као омла
дински тим кроз добре игре у будућности
селектирати најбоље клинце и дати допри
нос резултатима нашег сениорског тима. У
сваком случају, нас до краја овосезонског
плеј - офа највише занима развој и напре
дак ових младих играча, каже тренер Спа
соје Тубић који је задовољан условима за
тренинг и припрему утакмица у тренажном
центру на фудбалском терену у митровач
ком насељу „25. мај“.
Дејан Мостралић
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Српска
„игра престола“
у Севиљи

ве је било (и остало) напето.
Украјина, Мариупољ, Азов
стаљ, гутање жаба у најави (а
ко неће да гута жабе, гутаће крокоди
ле, каже високопозиционирани члан
СНС – а), милиони избеглица. Ратна
разарања украјинских градова, прет
ње атомским ратом, страх од неста
шице гаса, нафте, брашна и тоалет
папира. И онда из ведра неба вест да
је принц Петар Карађорђевић абди
цирао у корист млађег брата Филипа.
У Севиљи. Скоро смо и заборавили
да, ето, поред лепоте и доброте, свих
посебности које могу да украсе један
народ, Србија има и краљевску кућу,
а република је по Уставу.
Да не буде забуне, нисам ни побор
ник ни противник монархије. Прилич
но сам индиферентна према тој
институцији. Не мислим да би Србија
направила корак од седам миља
када би постала монархија, али не би
јој ништа ни нашкодило. То питање
није на дневном реду, а ако једног
дана буде, онда ћу мислити о томе.
Срби су показали необичан однос
према својим монарсима у модерној
историји (ту не узимам у обзир сред
њовековне владаре, који су владали
кметовима, а не слободним људима
у сасвим другачијим друштвеним
околностима). Ако ћемо право, ретко
којег су искрено волели. Можда
Петра I Карађорђевића, али то што
су га звали чиком, не значи да би
боље прошао од неких својих прет
ходника. Краљ Петар је имао среће,
кратко је владао и био је прилично
стар човек када је дошао на престо.
И није имао идеју да модернизује
Србију, што је чини ми се било пре
судно за то да му остане глава на
раменима.
Дакле, нисмо били благонаклони
према нашим краљевима, трудили
смо се да им доакамо кад год смо
могли, али ни они, руку на срце, у
неким историјски тешким околности
ма нису марили за нас. А опет, воли
мо приче из краљевских кућа и
посебно кулоара и наших и европ
ских. Бар ја волим, што да не при
знам. Има у монархији нечег чароб
ног, гламурозног и бајковитог што

Е, сад, шта ова абди
кација значи и зашто је
била у Севиљи и
зашто шеф дома Кара
ђорђевића, престоло
наследник Александар
II Карађорђевић није
присуствовао том
чину, него само њего
ва бивша супруга вео
ма компликованог пре
зимена, и зашто се
није огласила Српска
православна црква и
да ли принц Филип
има политичке амби
ције. И шта се иза брда
ваља... Ту је још много
питања на која нећемо
можда добити одгово
ре, али ћемо их пре
тресати и забављати
се том нашом „игром
престола“. Што да не,
та ми смо европски
народ који има своју
династију, коју нисмо
затрли к’о Руси Рома
нове. И лепо је што
наши Карађорђевићи
имају толико мушке
деце па могу између
себе да се договоре ко
ће абдицирати, а ко не

људе не оставља равнодушним. При
знајем да сам гледала венчање прин
ца Вилијама и Кејт Мидлтон, и зани
мала сам се за венчање принца
Филипа и његове супруге Данице.
Уопште са здравом радозналошћу
(то ја себи ласкам) пратим шта се
дешава по европским краљевским
кућама. Краљеви, краљице, принче
ви, принцезе, то је тотална ексклузи
ва. Или се родиш са златном каши
ком у устима или се не родиш. То је
оно што њих разликује од нас. Нарав
но, у модерно доба неке границе се
померају, али ипак, гламур монархије
не може да се замени републикан
ским протоколима. Ко хоће то да
посматра на нормалан начин, при
знаће им посебност. Ко хоће да се
спрда, може и то, али не видим куда
то води. Ваљда треба да постоји
миним ум миним ума поштовања
неких институција, нарочито у Срби
ји, земљи која болује од вишка дис
континуитета.
сад, шта ова абдикација значи и
зашто је била у Севиљи и зашто
шеф дома Карађорђевића, пре
столонаследник Александар II Кара
ђорђевић није присуствовао том чину,
него само његова бивша супруга вео
ма компликованог презимена, и зашто
се није огласила Српска православна
црква и да ли принц Филип има поли
тичке амбиције. И шта се иза брда
ваља... Ту је још много питања на која
нећемо можда добити одговоре, али
ћемо их претресати и забављати се
том нашом „игром престола“. Што да
не, та ми смо европски народ који има
своју династију, коју нисмо затрли к’о
Руси Романове. И лепо је што наши
Карађорђевићи имају толико мушке
деце па могу између себе да се дого
воре ко ће абдицирати, а ко не.
Наравно, у Републици Србији та
абдикација нема никакве импликаци
је. Али, као што каже извесни госпо
дин Грујић, члан Крунског савета, то
нема везе са дневним стварима. И
верујем да нема. Јер, ко зна шта
може да се догоди једног дана, можда
Срби заиста закукају за монархијом.
И зато ред мора да се зна. И прото
кол.

Е

БОРКОВАЧКО ЈЕЗЕРО: Посета покрајинског секретара Ненада Иванишевића

Борковац ће бити бисер
туристичке понуде

Редакција М новина расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

„Владимир Влада Ћосић“
за репортажу објављену у писаним медијима
(штампа и интернет портали) за 2022. годину

Додељују се три награде које се састоје од повеље и новчаног износа. Новчани износ за прву награду је 500 евра, за другу 300 евра, а за трећу 200
евра.
Жири ће радити у саставу: Драгорад Драгичевић
(колумниста М новина), Жарко Ракић (новинар
и некадашњи уредник Политике), Чедомир Кецо (новинар и некадашњи директор новосадског
Дневника), Драгана Пејовић (новинар – уредник
у недељнику НИН) и Дејана Ивановић (новинар –
уредник у Политици).

САРАДЊА РУМСКЕ И ИРИШКЕ ОПШТИНЕ УЗ ПОДРШКУ ПОКРАЈИНЕ:
Тихомир Стојаковић, Ненад Иванишевић и Александра Ћирић са сарадницима обишли су Борковачко језеро

Покрајински секретар за привреду
и туризам Ненад Иванишевић је посетио румску општину 19. априла и
са председницом Општине Александром Ћирић и председником иришке
Општине Тихомиром Стојаковићем
обишао Борковачко језеро. Ово језеро је једним мањим делом на територији румске, а знатно већим делом
на територији иришке општине. Обе
локалне самоуправе, заједничким напорима, желе да од овог језера и излетишта направе значајну туристичку
дестинацију. Озбиљан посао је пред
њима, а у томе имају и обећање покрајинског секретара Иванишевића за
помоћ, како у смислу логистике, тако и
финансијске помоћи.
Александра Ћирић је истакла да је
покрајински секретар Ненад Иванишевић понудио помоћ виших нивоа
власти у реализацији поменутог пројекта.
– Разговарали смо о туристичкој
промоцији, шта је оно што Рума има
да понуди поред културно – историјскот садржаја. Ту су, поред Борковца,
и удружења жена и Туристичка организације општине Рума, која се бави
промоцијом туризма. Предочили смо
и кораке које смо већ предузели у уређењу и промовисању Руме као туристичке дестинације. Намеравамо да
уредимо Градски трг, како би у пред-

стојеће Културно лето ушли са још
лепшим и бољим садржајима. Ненад
Иванишевић нам је предочио и могуће конкурсе на које се можемо јавити
и користити их да употпунимо и промовишемо наше туристичке садржаје
– истакла је председница Ћирић.
Председник Општине Ириг Тихомир
Стојаковић је истакао да је ова посета
значајна и за њихову општину.
– Тема данашњег састанка је био
Борковац, који покушавамо да оживимо и да претворимо у још једну туристичку дестинацију у нашој општини.
И покрајински секретаријат и Покрајинска влада су спремни да нам у томе
помогну како правно, тако и финансијски – истакао је Тихомир Стојаковић.
Он је додао и да на обали језера
има објеката који су нелегални.
– Ми смо као локална самоуправа и
наша инспекција лоцирали земљишта
и људи који су изградили нелегалне
објекте треба да очекују у наредном
периоду да ће им стићи позив од локалне самоуправе. То је проблем који
не може тако лако да се реши – рекао
је Тихомир Стојаковић.
Покрајински секретар Ненда Иванишевић је указао да се овом посетом
отвара нова страница партнерства
Покрајинског секретаријата, румске
и иришке општине, јер је идеја да се
формира једно координационо тело

и да се заједничким напорима овај
изузетан локалитет претвори у једну
озбиљну туристичку понуду.
Он је најавио да ће се на Данима
Војводине у Требињу појавити и румска и иришка општина како би промовисале своје туристичке капацитете.
– Хоћемо на сваки начин да помогнемо општинама које су вредне
и активне. Општина Рума заједно са
руководством је вредна, активна. Користим прилику да се захвалим и
председнику Општине Ириг, који је са
нама. Хоћемо да баш у синергијском
аспекту покажемо како је могуће претворити оно што је човек давно направио у озбиљан туристички капацитет. Следећа фаза овде јесте израда
планских докумената за уређење овог
локалитета и ми ћемо помоћи финансијски, али и правно – рекао је Иванишевић.
Он је додао да Војводина има преко 1.800 манифестација, али за велики број манифестација се још увек
не зна. Такође, све већи број домаћих
туриста долази у Војводину и циљ је
да се она као један туристички бренд
представи у целом региону.
– А када говоримо о туризму у Војводини, онда неизоставно говоримо и
о Руми и о Иригу – истакао је Ненад
Иванишевић.
С. Џакула

Награда ће бити додељена први пут.
Позивају се новинари да објављене репортаже у
периоду од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022.
године у текстуалном и ПДФ формату шаљу на
e-mail адресу redakcija@m-novine.com са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Један аутор може да пошаље
више репортажа.
Награде ће бити уручене 1. октобра 2022. године
у Сремској Митровици.
Додатне информације на телефон 022/611-556 и
064/643-73-53.

