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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520
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BORKOVA^KO JEZERO:
Uklawawe nelegalnih objekata

Buxet pove}an za
479 miliona dinara



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

КОН КУРС
ЗА ДО ДЕ ЛУ НО ВИ НАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

„Вла ди мир Вла да Ћо сић“
за ре пор та жу об ја вље ну у пи са ним ме ди ји ма
(штам па и ин тер нет пор та ли) за 2022. го ди ну

До де љу ју се три на гра де ко је се са сто је од по ве-
ље и нов ча ног из но са. Нов ча ни из нос за пр ву на-
гра ду је 500 евра, за дру гу 300 евра, а за тре ћу 200 
евра.

Жи ри ће ра ди ти у са ста ву: Дра го рад Дра ги че вић 
(ко лум ни ста М но ви на), Жар ко Ра кић (но ви нар 
и не ка да шњи уред ник По ли ти ке), Че до мир Ке-
цо (но ви нар и не ка да шњи ди рек тор но во сад ског 
Днев ни ка), Дра га на Пе јо вић (но ви нар – уред ник 
у не дељ ни ку НИН) и Де ја на Ива но вић (но ви нар – 
уред ник у По ли ти ци). 

На гра да ће би ти до де ље на пр ви пут. 
По зи ва ју се но ви на ри да об ја вље не ре пор та же у 

пе ри о ду од 1. сеп тем бра 2021. до 31. ав гу ста 2022. 
го ди не у тек сту ал ном и ПДФ фор ма ту ша љу на 
e-mail адре су re dak ci ja@m-no vi ne.co m са на зна-
ком „ЗА КОН КУРС“. Је дан ау тор мо же да по ша ље 
ви ше ре пор та жа.

На гра де ће би ти уру че не 1. ок то бра 2022. го ди не 
у Срем ској Ми тро ви ци.

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
064/643-73-53.

БОР КО ВАЧ КО ЈЕ ЗЕ РО: По се та по кра јин ског се кре та ра Не на да Ива ни ше ви ћа

Борковац ће бити бисер 
туристичке понуде

По кра јин ски се кре тар за при вре ду 
и ту ри зам Не над Ива ни ше вић је по-
се тио рум ску оп шти ну 19. апри ла и 
са пред сед ни цом Оп шти не Алек сан-
дром Ћи рић и пред сед ни ком ири шке 
Оп шти не Ти хо ми ром Сто ја ко ви ћем 
об и шао Бор ко вач ко је зе ро. Ово је зе-
ро је  јед ним ма њим де лом на те ри-
то ри ји рум ске, а знат но ве ћим де лом 
на те ри то ри ји ири шке оп шти не. Обе 
ло кал не са мо у пра ве, за јед нич ким на-
по ри ма, же ле да од овог је зе ра и из-
ле ти шта на пра ве зна чај ну ту ри стич ку 
де сти на ци ју. Озби љан по сао је пред 
њи ма, а у то ме има ју и обе ћа ње по-
кра јин ског се кре та ра Ива ни ше ви ћа за 
по моћ, ка ко у сми слу ло ги сти ке, та ко и 
фи нан сиј ске по мо ћи.

Алек сан дра Ћи рић је ис та кла да је 
по кра јин ски се кре тар Не над Ива ни-
ше вић по ну дио по моћ ви ших ни воа 
вла сти у ре а ли за ци ји по ме ну тог про-
јек та. 

– Раз го ва ра ли смо о ту ри стич кој 
про мо ци ји, шта је оно што Ру ма има 
да по ну ди по ред кул тур но – исто риј-
скот са др жа ја. Ту су, по ред Бор ков ца, 
и удру же ња же на и Ту ри стич ка ор га-
ни за ци је оп шти не Ру ма, ко ја се ба ви 
про мо ци јом ту ри зма. Пре до чи ли смо 
и ко ра ке ко је смо већ пред у зе ли у уре-
ђе њу и про мо ви са њу Ру ме као ту ри-
стич ке де сти на ци је. На ме ра ва мо да 
уре ди мо Град ски трг, ка ко би у пред-

сто је ће Кул тур но ле то ушли са још 
леп шим и бо љим са др жа ји ма. Не над 
Ива ни ше вић нам је пре до чио и мо гу-
ће кон кур се на ко је се мо же мо ја ви ти 
и ко ри сти ти их да упот пу ни мо и про-
мо ви ше мо на ше ту ри стич ке са др жа је 
– ис та кла је пред сед ни ца Ћи рић.

Пред сед ник Оп шти не Ириг Ти хо мир 
Сто ја ко вић је ис та као да је ова по се та 
зна чај на и за њи хо ву оп шти ну. 

– Те ма да на шњег са стан ка је био 
Бор ко вац, ко ји по ку ша ва мо да ожи ви-
мо и да пре тво ри мо у још јед ну ту ри-
стич ку де сти на ци ју у на шој оп шти ни. 
И по кра јин ски се кре та ри јат и По кра-
јин ска вла да су спрем ни да нам у то ме 
по мог ну ка ко прав но, та ко и фи нан сиј-
ски – ис та као је Ти хо мир Сто ја ко вић.

Он је до дао и да на оба ли је зе ра 
има обје ка та ко ји су не ле гал ни. 

– Ми смо као ло кал на са мо у пра ва и 
на ша ин спек ци ја ло ци ра ли зе мљи шта 
и љу ди ко ји су из гра ди ли не ле гал не 
објек те тре ба да оче ку ју у на ред ном 
пе ри о ду да ће им сти ћи по зив од ло-
кал не са мо у пра ве. То је про блем ко ји 
не  мо же та ко ла ко да се ре ши – ре као 
је Ти хо мир Сто ја ко вић.

По кра јин ски се кре тар Нен да Ива ни-
ше вић је ука зао да се овом по се том 
отва ра но ва стра ни ца  парт нер ства 
По кра јин ског се кре та ри ја та, рум ске 
и ири шке оп шти не, јер је иде ја да се 
фор ми ра јед но ко ор ди на ци о но те ло 

и да се за јед нич ким на по ри ма овај 
из у зе тан ло ка ли тет пре тво ри у јед ну 
озбиљ ну ту ри стич ку по ну ду. 

Он је на ја вио да ће се на Да ни ма 
Вој во ди не у Тре би њу по ја ви ти и рум-
ска и ири шка оп шти на ка ко би про мо-
ви са ле сво је ту ри стич ке ка па ци те те. 

– Хо ће мо на сва ки на чин да по-
мог не мо оп шти на ма ко је су вред не 
и ак тив не. Оп шти на Ру ма за јед но са 
ру ко вод ством је вред на, ак тив на. Ко-
ри стим при ли ку да се за хва лим и 
пред сед ни ку Оп шти не Ириг, ко ји је са 
на ма. Хо ће мо да баш у си нер гиј ском 
аспек ту по ка же мо ка ко је мо гу ће пре-
тво ри ти оно што је чо век дав но на-
пра вио у озби љан ту ри стич ки ка па ци-
тет. Сле де ћа фа за ов де је сте из ра да 
план ских до ку ме на та за уре ђе ње овог 
ло ка ли те та и ми ће мо по мо ћи фи нан-
сиј ски, али и прав но – ре као је Ива-
ни ше вић.

Он је до дао да Вој во ди на има пре-
ко 1.800 ма ни фе ста ци ја, али за ве-
ли ки број ма ни фе ста ци ја се још увек 
не зна. Та ко ђе, све ве ћи број до ма ћих 
ту ри ста до ла зи у Вој во ди ну и циљ је 
да се она као је дан ту ри стич ки бренд 
пред ста ви у це лом ре ги о ну. 

– А ка да го во ри мо о ту ри зму у Вој-
во ди ни, он да не из о став но го во ри мо и 
о Ру ми и о Ири гу – ис та као је Не над 
Ива ни ше вић. 

С. Џа ку ла

САРАДЊА РУМСКЕ И ИРИШКЕ ОПШТИНЕ УЗ ПОДРШКУ ПОКРАЈИНЕ:
Тихомир Стојаковић, Ненад Иванишевић и Александра Ћирић са сарадницима обишли су Борковачко језеро
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Нер ви ра ње
соп стве них гла са ча

Из ти хог ужи ва ња по сла нич ке 
апа на же, са 158. ме ста но ве 
по сла нич ке ли сте СНС – а, 

из ро нио је у пр ви план у јав но сти  
Дра ган Шор маз. По што је ма ло 
ве ро ват но да ће, упр кос по ме ра њу 
на ли сти због од ла ска фа во ри зо ва
них ка др о ва на вла ди не функ ци је, 
упа сти у но ви са став пар ла мен та 
Шор маз пре ко ме ди ја се бе већ 
пред ла же на фанк ци је у из вр шној 
вла сти. 

У бу ду ћој вла ди, ка же, тре ба да се 
на ђу са мо они ко ји су за санк ци је 
Ру си ји, на ци о на ли за ци ју НИС – а, 
хит ну ис по ру ку вој не по мо ћи Укра ји
ни, про те ри ва ње 90 од сто осо бља 
Ам ба са де Ру си је у Бе о гра ду и за 
за тва ра ње „ру ског шпи јун ског цен
тра” у Ни шу. 

До да је још да сва ко ко ула зи у 
вла ду мо ра да пот пи ше из ја ву да ће 
ра ди ти на што ско ри јем учла ње њу 
Ср би је у ЕУ и НА ТО. Кад је реч о 
вој ној по мо ћи Укра ји ни, Шор маз 
по ја шња ва да на пад ну тој при ја тељ
ској др жа ви тре ба по кло ни ти све 
ми го ве 29, све тен ко ве Т72 и све 
ру ско оруж је ко је Ср би ја има, а са ма 
ће ку пи ти бо ље и са вре ме ни је.

Свој про грам у бу ду ћој вла ди, 
Шор маз је об ја вио на „Тви те ру“, а 
тем пи рао је да то бу де пре сле де ћег 
обра ћа ња пред сед ни ка Ву чи ћа јав
но сти. Ни је, раз у ме се, по ја снио да 
ли ти ме пре по ру чу је се бе Ву чи ћу за 
ула зак у вла ду или се пре по ру чу је 
не ком дру гом за не ка кве бу ду ће 
по сло ве на ру ском фрон ту.

Обе стра не су га баш до бро чу ле, 
и тре ба ло би да му успе бар на јед
ној од њих.

Пред сед ник Ву чић је то ком про те
клог ман да та не бро је но пу та са 
по но сом го во рио о опо рав ку Вој ске 
Ср би је и по ди за њу ње не бор бе не 

спо соб но сти баш за хва љу ју ћи вој но 
–тех нич кој са рад њи са Ру си јом. 
При том, ни је про пу штао да осу ди 
раз о ру жа ва ње Вој ске Ср би је по сле 
2000. го ди не. 

Шор маз, ме ђу тим, ба га те ли ше 
упра во сред ства ко ја су по ди гла 
бор бе ну спо соб ност Вој ске Ср би је и 

стра сно пре по ру чу је да се Вој ска 
Ср би је вра ти раз о ру жа ва њу и 
по тра жи си гур ност у за пад ном са ве
зу. 

По сла ник СНС – а у два са зи ва и 
кан ди дат за по сла ни ка по тре ћи пут 
ба га те ли ше је дан од те ме ља по пу
лар но сти Алек сан дра Ву чи ћа.    

Ни је ни ка ква тај на да је Ву чић на 

сво ју ште ту бо ле ћив при од ме ра ва
њу од го вор но сти сво јих љу ди за 
не ус кла ђе ност њи хо вих јав них 
на сту па са др жав ном по ли ти ком. Он 
чак ра до ис ти че да СНС ни је стран
ка исто ми шље ни ка већ сло бод но
ми сле ћих љу ди.

Шор маз, ме ђу тим, иде из ван окви
ра раз ли чи то сти ми шље ња у јед ној 
стран ци, од ба цу је ње ну по ли ти ку 
вој не не у трал но сти, а ипак га ни ко 
из стран ке не упо зо ра ва јав но да то 
ни је ње на по ли ти ка.

У та бло ид ним те ле ви зиј ским ана
ли за ма не успе ва ју да га сло ме ни 
чи ње ни ца ма бом бар до ва ња Ср би је 
и от ки да ња  ње не ју жне по кра ји не, 
ни по ку ша ји ма да се Ср би ји на то ва
ри од го вор ност за зло чин у Сре бре
ни ци.  

Спо чи та ва ју му да је и ста ра 
Ју го сла ви ја, она ста ри ја од 
Бро зо ве, би ла је про за пад но 

ор јен ти са на, али то ни је спре чи ло 
ни ге но цид у Ја се нов цу, ни ма сов не 
по ко ље Ср ба на Ко за ри и у Под ри
њу, на при мер. То ни је спре чи ло ни 
Хр ва те, ни Бо шња ке да под окри
љем не мач ке оку па ци о не си ле 
по чи не и са мим Нем ци ма те шко 
схва тљи ве зло чи не. Ср би, го во ре 
му, ве ро ват но ни шта не би по сти гли 
ти ме што би се на шли у НА ТО пак ту 
за јед но са Хр ва ти ма, Бо шња ци ма и 
Шип та ри ма. Исто ри ја нас учи да 
НА ТО по зна је уну тур ње су ко бе и не 
ме ша се у њих. 

Шор маз као слу чај, мо же се об ја
сни ти са мо на два на чи на. Или ужи
ва ја ку за шти ту спо ља па мо же да 
кон три ра др жав ној по ли ти ци Ср би је 
или ко ри сти пред сед ни ко ву бо ле ћи
вост пре ма љу ди ма ко ји су јед ном 
ва ља ли ње го вој стран ци па мо же да 
нер ви ра гла са че ко ји су гла са ју ћи за 
сво ју оп ци ју гла са ли и за ње го ву. 
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Ни је ни ка ква тај на да је 
Ву чић на сво ју ште ту 
бо ле ћив при од ме ра ва
њу од го вор но сти сво јих 
љу ди за не ус кла ђе ност 
њи хо вих јав них на сту па 
са др жав ном по ли ти ком. 
Он чак ра до ис ти че да 
СНС ни је стран ка исто ми
шље ни ка већ сло бод но
ми сле ћих љу ди. По сла
ник Шор маз, ме ђу тим, 
иде из ван окви ра раз ли
чи то сти ми шље ња у јед
ној стран ци, од ба цу је 
ње ну по ли ти ку вој не не у
трал но сти, а ипак га ни ко 
из стран ке не упо зо ра ва 
јав но да то ни је ње на 
по ли ти ка

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ РУ МА: ПР ВИ РЕ БА ЛАНС БУ ЏЕ ТА

Бу џет по ве ћан за ско ро
480 ми ли о на ди на ра

Пр ви ре ба ланс оп штин ског бу џе та за 
ову го ди ну усво јен је на сед ни ци Скуп
шти не оп шти не Ру ма, ко ја је одр жа на 21. 
апри ла. То је, сва ка ко, у до са да шњој 
прак си, нај ве ће по ве ћа ње јед не од лу ке о 
бу џе ту, с об зи ром на то да је бу џет ре ба
лан сом уве ћан за чак 479 ми ли о на ди на
ра. 

Та ко пла ни ра ни при хо ди и при ма ња 
бу џе та, али и рас хо ди,  са да из но се 
2.904.258.822 ди на ра. Већ је на ја вље но 
да ће би ти још ре ба лан са те се оче ку је 
на го ди шњем ни воу ско ро по ла ми ли јар
де ди на ра ве ћи при ход, не го што је пла
ни ра но од лу ком о бу џе ту, којa је усвојенa 
у де цем бру про шле го ди не.

Пред скуп штин ским од бор ни ци ма пр ви 
ре ба ланс је де таљ но обра зло жи ла 
ше фи ца Оде ље ња за фи нан си је, при
вре ду и по љо при вре ду Би ља на Да мља
но вић, ко ја је так са тив но на ве ла све 
про гра ме и про јек те код ко јих је до шло 
до по ве ћа ња сред ста ва: еко ло ги ја, 
по љо при вре да, кул ту ра, пут на ин фра
струк ту ра, со ци јал на за шти та...

Го во ре ћи о пр вом ре ба лан су, Ду шан 
Љу би шић, на чел ник Оп штин ске упра ве, 
ис та као је да је до ње га до шло и због 
чи ње ни це да је при ход на стра на у пр ва 
три ме се ца ове го ди не, у од но су на исти 
пе ри од ла не, ве ћа за 100 ми ли о на ди на
ра. То је раз лог за овај ре ба ланс, а ве ро

вавт но ће би ти још је дан за око ме сец 
да на, јер се на го ди шњем нивoу оче ку је 
ве ћи при ход у бу џет од прет ход ног за око 
500 ми ли о на ди на ра.

Нај ве ћи по раст при хо да бе ле жи се од  
по ре за на за ра де, по ре за на имо ви ну и 
по ре за на пре нос ап со лут них пра ва на 
не по крет но сти – што зна чи да у Ру ми 
љу ди ра де, пла ћа ју по рез на за ра де, 
пла ћа ју по рез на имо ви ну, да ло кал на 
по ре ска ад ми ни стра ци ја до бро ра ди свој 
по сао. 

По рез на пре нос ап со лут них rрава на 
не по крет но сти је ду пло ве ћи у пр вом 
тро ме сеч ју ове, не го у истом пе ри о ду 
ла не  што зна чи да се у Ру ми тр гу је, да 
се ку пу је, про да је, што је ја ко ва жно за 
при вре ду. 

Љу би шић је, по ред свих по ве ћа ња, 
апо стро фи рао и из два ја ње шест ми ли о
на ди на ра за уре ђе ње фа са да згра да на 
Град ском тр гу. Под се тио је да је слич на 
ме ра по сто ја ла у сми слу да је на ди нар 
ко ји из два ја стам бе на за јед ни ца Оп тши
на из два ја ла још два, али да стам бе не 
за јед ни це још ни су до вољ но ор га ни зо ва
не да ту ме ру ко ри сте.

– ато смо од лу чи ли да ће мо оп штин
ском од лу ком по кри ти да у цен трал ном 
град ском је згру сре ди мо фа са де о тро
шку бу џе та и да из гле да ју ка ко и до ли ку
је Ру ми. Кре ну ће мо и у за на вља ње 

Би ља на Да мља но вићДу шан Љу би шићАлек сан дра Ћи рић Сте ван Ко ва че вић

Jе дан од раз ло га ре ба лан са је сте и 
то што се на  кон курс за суб вен ци о ни
са ње на бав ке опре ме за по љо при вред
ни ке, пла ћа ње на бав ке ре про ма те ри ја
ла, ја ви ло пре ко 1.100 по љо при вред
них га здин ста ва, те да ни ко не би био 
оште ћен,  из дво је но је до дат них 17 
ми ли о на ди на ра. 

 – Ја ко је ва жно ре ћи да, ка да се 
бу џет уве ћа ва на овај на чин, он да 
ло кал на са мо у пра ва на пре ду је. Ме сне 

за јед ни це су ис ка за ле по тре бе за мно
гим ра до ви ма у се ли ма, све је ува же но 
и ни ко ни је ус кра ћен, та ко да је то све 
са др жа но у овом ре ба лан су бу џе та, 
ко ји да нас тре ба да усво ји мо. Ми слим 
да до бро и вред но ра ди мо. Има мо пла
но ве, има мо сред ства и што је нај ва
жни је, вред но ра ди мо и оправ да ва мо 
по ве ре ње на ро да ко је нам је ука за но 
– за кљу чио је на чел ник Душан Љу би
шић. 

Председница општине, Александра 
Ћирић је на ја ви ла и зна чај на ула га ња у 
обје кат Кул тур ног цен тра, ко ја ће до би
ти но ву фа са ду, но ве ЛЕД екра не, за ме
ну мер мер них пла тоа на ула зи ма у 
згра ду, уну тра шње кре че ње, као и ре но
ви ра ње ве ли ких ста кле них по вр ши на на 
објек ту. Ула зи се и у за вр шне ра до ве на 
До му Вој ске, објек та не ка да шњег хр ват
ског Со кол ског до ма, где ће би ти пре ме
ште на Град ска би бли о те ка.

– Би ло је из ме на на са мом про јек ту, а 
до дат ним уре ђе њем дво ри шта до би ће
мо леп про стор за ма ни фе ста ци је кул
тур ног са др жа ја. У то ку је и са на ци ја

вла ге на згра ди  За ви чај ног му зе ја. 
Ре ба лан сом је обез бе ђе но још пет 
ми ли о на ди на ра за ком плет ну са на ци ју 
овог зна чај ног објек та кул ту ре, те но вац 
за за ме ну сто ла ри је – све укуп но 30 
ми ли о на ди на ра – ис та кла је Алек сан
дра Ћи рић.

Имамо планове, имамо средства

Улагања у установе културе

Пла ни ра ни при хо ди и при
ма ња бу џе та, али и рас хо

ди,  са да из но се 
2.904.258.822 ди на ра. Већ 
је на ја вље но да ће би ти 

још ре ба лан са те се оче ку
је на го ди шњем ни воу ско
ро по ла ми ли јар де ди на ра 
ве ћи при ход, не го што је 

пла ни ра но
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ме ха ни за ци је у на шим јав ним пред у зе
ћи ма – ис та као је Љу би шић.

За ту на ме ну за на бав ку кон теј не ра за 
од ла га ње от па да, бе тон ских кан ти за 
сме ће, трак то ра за ра до ве у зе ле ни лу, 
на бав ку та ру па, чи сти ли це за чи шће ње 
град ских фа са да, те во зи ла за пре воз 
ани мал ног от па да и спе ци јал ног во зи ла 
за пре воз жи во ти ња је ре ба лан сом обез
бе ђе но 40,5 ми ли о на ди на ра. 

– Но ва ме ха ни за ци ја ће до ве сти до 
то га да Јав но пред у зе ће „Ко му на лац“ 
бу де мно го ефи ка сни је, а да наш град 
бу де чи сти ји и зе ле ни ји – ис та као је 
на чел ник Оп штин ске упра ве Ду шан 
Љу би шић.

Стеван Ковачевић, председник СО 
Рума је рекао да су усво је ни из ве шта ји о 
ра ду јав них пред у зе ћа, а да ће се по себ
но во ди ти ра чу на о по сло ва њу ЈП „Стам
бе но“. 

– Де лат ност овог пред у зе ћа је сте у 
зна чај ној ме ри уз др ма на не ким кре та њи
ма ко ја се де ша ва ју на тр жи шту енер ге
на та.  За то ће ово пред у зе ће би ти под 
по себ ном па жњом и лу пом ло кал не 
са мо у пра ве ка ко би  но ву греј ну се зо ну 
до че ка ли што спрем ни ји и да пред у зе ће 
од го во ри сво јој основ ној на ме ни – ис та
као је Ко ва че вић.

За до вољ ство пу ње њем бу џе та и због 
то га и пр вим ре ба лан сом из ра зи ла је и 
пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра 
Ћи рић. 

– За хва љу ју ћи том по сло ва њу, ми смо 
у мо гућ но сти да ре ба лан сом ре а ли зу је
мо све оне про јек те ко је смо обе ћа ли на 
кра ју 2021. го ди не. То је сва ка ко знат но 
ве ће ула га ње у за шти ту жи вот не сре ди
не, ве ли ка ула га ња нас оче ку ју и за ку по
ви ну опре ме за ЈП „Ко му на лац“ ка ко би 
Ру му учи ни ли зе ле ни јом и ле по шом – 
ре кла је пред сед ни ца Ћи рић.

У окви ру тач ке из бо ри и име но ва ња, 
на овој сед ни ци, од бор ни ци су име но ва
ли Је ле ну Ов цин за в. д. ди рек то ра Цен
тра за со ци јал ни рад и Ка та ри ну Фи ли по
вић за в. д. ди рек то ра Кул тур ног цен тра 
– њих две су и ра ни је оба вља ле ову 
ду жност.  Раз ре ше на је  Дра га на Ма ти је
вић са ме ста в.д. ди рек то ра Уста но ве за 
пру жа ње со ци јал не за шти те „Со ли дар
ност“, а име но ван је Бра ни слав Па вић.

С. Џа ку ла

– Уве ћа ли смо пла ни ра не при хо де за 
не што ви ше од 470 ми ли о на ди на ра, 
што зна чи да је са свим ре ал но оче ки
ва ти да мо же мо ову го ди ну за вр ши ти 
са бу џе том од око 2,9 ми ли јар ди ди на
ра. Пла ни ра ли смо сред ства и за по ве
ћа ње оби ма со ци јал них услу га за 
по моћ по ро ди ља ма и труд ни ца ма. 
По ве ћа ли смо сред ства за по моћ 
по љо при вред ни ци ма. Ми слим да овај 
ре ба ланс да је оп ти ми зам да у овој 
го ди ни мо же мо да за вр ши мо све пла
ни ра не, да за поч не мо и не ке ин ве сти
ци је ко је ни смо пла ни ра ли, а ко је ће се 
са свим си гур но до го ди ти, ве за не за 
област за шти те жи вот не сре ди не, уре
ђе ња про сто ра на шег Бор ко вач ког је зе
ра и слич но – ре као је Сте ван Ко ва че
вић, пред сед ник СО Ру ма.

Оптимизам СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ

До бра ре а ли за ци ја
бу џе та

Од бор ни ци Скуп шти не оп шти не 
Ириг, на сед ни ци одр жа ној 20. апри ла, 
усво ји ли су из ве штај о ра ду Оп штин ске 
упра ве у ми ну лој го ди ни. У овом из ве
шта ју, на ве ден је рад свих шест слу жби 
у окви ру Оп штин ске упра ве, о че му је 
од бор ни ци ма го во рио на чел ник Оли
вер Ог ње но вић. Он се по себ но ба зи
рао на по да ци ма ко ји су ве за ни за 
успе шну ре а ли за ци ју бу џе та у про те
клој го ди ни, ко ја знат но пре ма шу је 
прет ход не ре зул та те и ука зу је на зна
ча јан раст при хо да у оп штин ском бу џе
ту.

У про те клој го ди ни, од бор ни ци су 
усво ји ли три ре ба лан са бу џе та, као и 
11 из ме на фи нан сиј ског пла на Оп штин
ске упра ве. 

– Укуп но пла ни ра ни при хо ди од лу
ком о бу џе ту су из но си ли 935,9 ми ли о
на ди на ра, а оства ре ни при хо ди су 
би ли 880 ми ли о на, што зна чи да је 
план ре а ли зо ван  са 94 про цен та. То је 
знат но бо ље не го  2020. го ди не,  ка да 
је ре а ли за ци ја из но си ла 77,1 про це нат, 
док је 2019. го ди не би ла 64,2 про цен та. 
Исто вре ме но, од лу ком, укуп ни пла ни
ра ни рас хо ди су би ли 935,9 ми ли о на, а 
из вр ше ње је из но си ло 791,4 ми ли о на 
ди на ра, што је оства ре ње од 84,6 про
це на та. Мо рам да по ме нем да има мо 
из у зе тан раст при хо да, што је ре зул тат 
по ве ћа ног ин ве сти ци о ног ула га ња у 
ири шку оп шти ну – ис та као је на чел ник 
Оп штин ске упра ве Оли вер Ог ње но вић.

По ме ни мо не ке од из ре че них по да
та ка: при хо ди од до при но са за уре ђе
ње гра ђе вин ског зе мљи шта су по ве ћа
ни са 10,4 на 57,9 ми ли о на ди на ра,  
што је ре зул тат по ве ћа ња ин ве сти ци о
них ула га ња, сред ства од за ку па 
др жав ног  по љо при вред ног  зе мљи шта 
су по ве ћа на  са  24,5 ми ли о на на  33,6 
ми ли о на про шле го ди не, а бо ра ви шне 
так се су, ко је ука зу ју на по ве ћа ње бро ја 
го сти ју и но ће ња у ири шкој оп шти ни, са 
6,7 ми ли о на 2020. го ди не ла не по ра
сле на 11,5 ми ли о на ди на ра.

Про шле го ди не су  ре а ли зо ва на  
укуп но 23 про јек та вред но сти  424,4 
ми ли о на ди на ра и то су раз вој ни про
јек ти, ко ји се од но се на ре кон струк ци ју 
или адап та ци ју обје ка та јав не на ме не, 
сре ђи ва ње по вр ши на као што су пар
ко ви,  из град ња пут не и са о бра ћај не 
ин фра стрк ту ре, из ра де про јект но – 
тех нич ке  до у мен та ци је или из град ња 
ко му нал не ин фра струк ту ре  као што су 
во до вод, ка на ли за ци ја или бу ше ње 
бу на ра.

Оли вер Ог ње но вић је по себ но ис та
као, ка да је реч и ка пи тал ним ин ве сти
ци ја ма, по че так град ње Фру шко гор ског 
ко ри до ра. 

– На те ри то ри ји на ше оп шти не је 
спро ве де на екс про при ја ци ја, ка да је у 
пи та њу ре а ли за ци ја ове ин ве сти ци је. 
Би ло је ви ше од 700 ка та стар ских  пар

це ла, ко је су би ле пред мет екс про при
ја ци је у са рад њи са ЈП „Пу те ви Ср би је“ 
и  Ко ри до ри Ср би је. Оп штин ска  упра
ва је ре а ли зо ва ла ком плет ну екс про
при ја ци ју на тра си ко ри до ра, екс про
при ја ци ју  за ло ка ци ју бу ду ће де по ни је, 
као и за из град њу бу ду ћег  глав ног 
рад ног кам па за ки не ски  ЦБЦ ра ди на 
ре а ли за ци ји Фру шко гор ског ко ри до ра. 
За вр ши ли смо ком плет ну ад ми ни стра
ци ју  и екс про при ја ци ју, као  и ис хо до
ва ње до зво ла, та ко да оче ку је мо да ће 
глав ни камп за из град њу Фру шко гор
ског ту не ла би ти отво рен у ју ну. Ра ди 
се о по вр ши ни  од пет хек та ра и ту ће 
би ти сме штен ка ко ме наџ мент, та ко и 
рад ни ци ко ји ће ра ди ти на ко па њу 
ту не ла – ука зао је на чел ник Оп штин ске 
упра ве Оли вер Ог ње но вић.

Он је под се тио и на за вр ше так ре кон
струк ци је др жав ног пу та дру гог Б ре да 
бр 313 од Ири га до Ба ње Врд ник, као и 
на ком плет ну  ре ко струк ци ју  пу та Ја зак 
– Ма ла Ре ме та и Гре бен ског пу та на 
Фру шкој го ри, де о ни це  Зма је вац – 
Цр ве ни чот у ду жи ни шест  ки ло ме та
ра,  уз по др шку Упра ве за ка пи тал на  
ула га ња Вој во ди не.

За вр шен је про шле го ди не још је дан 
ка пи тал ни про је кат, а то је га си фи ка ци
ја ири шке оп шти не, а усво јен је и про
стор ни план Оп шти не Ириг. 

– Има мо на ја ву јед ног ве ли ког ин ве
сти ци о ног ци клу са на ко јем тре нут но 
ра ди мо, а  у пи та њу је из ра да  се дам 
пла но ва де таљ не ре гу ла ци је уз  оче ки
ва ну ин ве сти ци ју ви ше од 40 ми ли о на 
евра, што јав них што при ват них ин ве
сти ци ја – на ја вио је Оли вер Ог ње но
вић.

На овој скуп штин ској сед ни ци од бор
ни ци су усво ји ли и из ве шта је о ра ду 
Срп ске чи та о ни це у Ири гу, Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је и ЈП „Ко му на лац“ у про те
клој го ди ни, као и про грам ра да Ту ри
стич ке ор га ни за ци је Ириг за ову го ди ну.

С. Џа ку ла

Оли вер Ог ње но вић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Уре ђе ње про сто ра
у гра ду и се ли ма

На сед ни ци Скуп шти не гра
да Срем ска Ми тро ви ца одр
жа ној 19. апри ла, од бор ни ци 
су рас пра вља ли о 31 тач ки 
днев ног ре да. По ред кон ста
то ва ња пре стан ка ду жно сти 
до та да шњег пред сед ни ка 
Скуп шти не гра да Или је Не ди
ћа ко ји је под нео остав ку, одр
жан је и из бор за но вог пред
се да ва ју ћег. Ве ћи ном од бор
нич ких гла со ва, Вла ди мир 
Па вло вић је иза бран на то 
ме сто, пу тем тај ног гла са ња.  

На сед ни ци су до не те и 
од лу ке о из ра ди два но ва 
пла на де таљ не ре гу ла ци је и 
јед ног пла на ге не рал не ре гу
ла ци је. Пр ва од лу ка о из ра ди 
пла на де таљ не ре гу ла ци је 
цен трал ног бло ка у Ша шин
ци ма, тре ба ло би да до при не
се раз во ју и по ди за њу ур ба
ни те та у цен тру се ла. Циљ је 
ства ра ње план ског осно ва за 
из град њу но вих са др жа ја и 
обје ка та за ста но ва ње. Та ко
ђе, по треб но је и ускла ђи ва
ње са по сто је ћим про из вод
ним објек ти ма ин ду стри је 
ме са, као и про ме на ло ка ци је 
ко ја слу жи за спорт и ре кре а
ци ју. 

– Дру ги план де таљ не ре гу
ла ци је се од но си на ви кенд – 
зо ну у Ле жи ми ру, где се на ла

зи ста ри раз ру ше ни хо тел. 
Из ра да про стор ног пла на 
пре де ла по себ не на ме не 
Фру шке го ре се на шао из ме ђу 
гра ни це на ци о нал ног пар ка и 
гра ни це по себ не на ме не. Из 
тог раз ло га је нео п ход но да 
се спро ве де план, ко ји ће 
до при не ти ре ше њу кон флик
та из ме ђу тих про сто ра и 
ви со ког сте пе на за шти те, са 
по тре бом из град ње обје ка та 
у функ ци ји ту ри зма, из ја ви ла 
је ди рек то ри ца Пред у зе ћа за 
по сло ве ур ба ни зма „Ур ба ни
зам“, Мир ја на Ва шут.

Усво је на је и од лу ка о из ра

ди пла на ге не рал не ре гу ла
ци је це ли не 5 – ин ду стриј ско 
про из вод не зо не „Ју го и сток“. 
Основ ни циљ из ра де пла на је 
де фи ни са ње план ског осно ва 
и обез бе ђи ва ње про стор них 
усло ва за ре а ли за ци ју пла ни
ра них са др жа ја. Оп шти циљ 
до но ше ња пла на је од ре ђи ва
ње јав ног гра ђе вин ског 
зе мљи шта у об у хва ту по сто
је ће ин ду стриј ске зо не, ка ко 
би се фор ми рао про стор за 
из град њу нео п ход не ин фра
струк ту ре, пр вен стве но са о
бра ћај ни ца. 

А. Плав шић

Од бор ни ци ми тро вач ког 
пар ла мен та су усво ји ли и 
пред лог про гра ма одр жа ва
ња и уре ђе ња Град ске пла же 
за 2022. го ди ну, ко је ће 
ко шта ти 17 ми ли о на ди на ра, 
што пред ста вља уве ћа ње 
из дво је них сред ста ва, у 
од но су на прет ход не го ди не. 

 По ред уре ђе ња пла же, 
ан га жо ва ња спа си лач ке слу
жбе и дру гих ин сти ту ци ја 
ко је се бри ну о здра вљу гра
ђа на и ис прав но сти во де, 
опре де ље на су сред ства за 
за на вља ње мо би ли ја ра. 
Та ко ђе, Град ће на ба ви ти 
ле жаљ ке и сун цо бра не са 
град ским ло гом. Ка ко би смо 
уна пре ди ли ту ри стич ки 
по тен ци јал овог де ла гра да, 
укљу чи ли смо у про грам и 
Ту ри стич ку ор га ни за ци ју, јер 
смо уста но ви ли да је пла жа 
јед на од на ших нај ве ћих 

атрак ци ја. Се зо на ће би ти 
отво ре на 10. ју на и тра ја ће 
све до 10. сеп тем бра, ре као 
је за ме ник на чел ни ка Град
ске упра ве за оп ште и за јед
нич ке и по сло ве и имо ви ну 
Урош Ве се ли но вић. 

17 ми ли о на ди на ра
за уре ђе ње пла же

Урош Ве се ли но вић

Мир ја на Ва шут Вла ди мир Па вло вић

На сед ни ци Скуп шти не 
гра да, усво јен је и пред лог 
про гра ма по др шке за спро
во ђе ње по љо при вред не 
по ли ти ке и по ли ти ке ру рал
ног раз во ја за те ку ћу го ди ну. 

– За ову го ди ну смо при

пре ми ли про грам ме ра за 
по др шку по љо при вре ди, 
ко ји је пот пу но ускла ђен са 
бу џе том и са свим ва же ћим 
про пи си ма. До би ли смо 
са гла сност Ми ни стар ства 
по љо при вре де, во до при вре
де и шу мар ства. Ве ћи на 
ме ра ко је ми спро во ди мо не 
раз ли ку је се од оних из прет
ход них го ди на, ме ђу тим, 
ја ви ле су се две но ве. Пу тем 
јав не на бав ке ће мо ан га жо
ва ти ин сти ту ци ју, ко ја ће 
вр ши ти ана ли зу зе мљи шта 
на це лој на шој те ри то ри ји, 
ко ја ће да ти пре по ру ке за 
во ћар ску, ви но гра дар ску и 
по вр тар ску про из вод њу. То 
су про из вод ње ко је зах те ва ју 
нај ви ше ула га ња, а до но се и 
нај ви ше при хо да, ка зао је 
Вла ди мир На сто вић, на чел
ник Град ске упра ве за по љо
при вре ду.

По др шка по љо при вре ди 
и ру рал ном раз во ју

Вла ди мир На сто вић

АГЕН ЦИ ЈА ЗА
РУ РАЛ НИ РАЗ ВОЈ

Две ме ре 
по др шке

Аген ци ја за ру рал ни раз
вој гра да Срем ска Ми тро ви
ца ће то ком 2022. го ди не 
спро ве сти две ме ре у обла
сти ру рал ног раз во ја. Пр ва 
ме ра се од но си на удру же
ња гра ђа на, чи ја је де лат
ност у обла сти по љо при вре
де и ру рал ног раз во ја, као 
што су удру же ња сто ча ра, 
во ћа ра, пче ла ра... Реч је о 
ме ри ко ја се тра ди ци о нал но 
спро во ди од осни ва ња Аген
ци је, са ци љем уна пре ђе ња 
ци вил ног сек то ра у тој обла
сти. Дру га ме ра је но ва и 
на ме ње на је мла дим по љо
при вред ни ци ма. 

– Мак си ма лан из нос сред
ста ва ко ја се до де љу ју у 
окви ру но ве ме ре по др шке, 
по јед ној при ја ви је 200.000 
ди на ра. За сек тор пре ра де 
ме са и мле ка до де љи ва ће 
се мак си мал но по 250.000 
ди на ра, по при ја ви. Укуп но 
је обез бе ђе но за ту ме ру 
шест ми ли о на ди на ра. Оно 
што је ва жно, на тај кон курс 
мо гу се при ја ви ти они мла ди 
по љо при вред ни ци ко ји ни су 
до би ли бес по врат на сред
ства и суб вен ци је, на истим 
кон кур си ма код дру гих 
ни воа вла сти, из ја ви ла је 
Ду ши ца Па вло вић, ди рек то
ри ца ми тро вач ке Аген ци је 
за ру рал ни раз вој. А. П.
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МИ НИ СТАР ТО МИ СЛА В МО МИ РО ВИ Ћ ОБИШАО РАДОВЕ НА ИЗГРАДњИ
АУ ТО – ПУТА РУ МА – ША БАЦ КОД ХРТ КО ВА ЦА

Најважнији пројекат
за Срем и Мачву

Ми ни стар гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре 
То ми слав Мо ми ро вић и ди рек
тор Ко ри до ра Ср би је Алек сан
дар Ан тић су 1. ма ја об и шли 
ра до ве код Хрт ко ва ца на 
из град њи ау то – пу та Ру ма – 
Ша бац.  Они су ове ра до ве 
об и шли у прат њи пред сед ни це 
рум ске Оп шти не Алек сан дре 
Ћи рић, гра до на чел ни ка Шап ца 
и Ло зни це Алек сан дра Па ји ћа 
и Ви до ја Пе тро ви ћа, као и 
Пе ри це Га ко ви ћа, на чел ни ка 
Срем ског окру га.

То ми слав Мо ми ро вић је 
ис та као да је ово сва ка ко нај
ва жни ји ин фра струк тур ни про
је кат за Срем, Ма чву и за пад
ну Ср би ју, чи је ће отва ра ње у 
сеп тем бру 2023. го ди не до ве
сти до но вих фа бри ка, но вих 
ин ве сти ци ја и та ко ће се по ди
ћи еко ном ски стан дард гра ђа
на у овим де ло ви ма зе мље. 
Пре не ко ли ко ме се ци за по че
ли су и ра до ви на бр зој са о
бра ћај ни ци од Ло зни це ка 
Шап цу, а ту је рок за за вр ше так 
ра до ва сеп тем бар 2024. го ди
не.

– Тек та да мо же мо да ка же
мо да за пад на Ср би ја, Срем и 
Ма чва има ју нај ква ли тет ни ју 
ин фра струк ту ру ка кву има ју 
зе мље у за пад ној Евро пи. Ми 
да нас гра ди мо 10 ау то – пу те
ва и бр зих са о бра ћај ни ца, 
ме ња мо ра ни ју ин фра стрк ту ру 
зе мље. У тре нут ку ка да има мо 
рат на ис то ку Евро пе, ми се 
фо ку си ра мо на еко ном ски 
раст и раз вој и чу ва мо на ци о
нал но до сто јан ство – ре као је 
ми ни стар Мо ми ро вић.

Он је по хва лио и ком па ни ју 
„АзВирт“, из во ђа ча ра до ва, као  
јед ну озбиљ ну и по у зда ну ком
па ни ју. 

– Уве рен сам да са мо тим

ским ра дом мо же мо да оства
ри мо по ли ти ку Алек сан дра  
Ву чи ћа, из гра ди мо и овај ко ри
дор и омо гу ћи мо спро во ђе ње 
пла на „Ср би ја 2020 – 2025“. Да 
про сеч на пла та у на шој зе мљи 
бу де 1.000 евра, а про сеч на 
пен зи ја око 500 евра, упр кос 
свим иза зо ви ма ко ји сто је пред 
на ма – по ру чио је То ми слав 
Мо ми ро вић.

Алек сан дар Ан тић, ди рек тор 
Ко ри до ра Ср би је, че сти тао је 
свим рад ни ци ма пр во мај ске 
пра зни ке. 

– Љу ди ко ји ра де у обла сти 
гра ђе ви нар ства има ју до бре и 
без бед не усло ве ра да. Ми 
има мо да нас ви ше од 120.000 
љу ди ко ји ра де у гра ђе ви нар
ству на огром ном бро ју про је
ка та,  јер је Ср би ја јед но ве ли
ко гра ди ли ште. Про сеч на пла
та у гра ђе ви нар ству је по ве ћа

на у про те клих го ди ну и по 
да на за 15 про це на та – ука зао 
је Алек сан дар Ан тић.

Он је до дао да се ра до ви на 
овом про јек ту до бро од ви ја ју и 
да је тре нут но ан га жо ва но око 
450 љу ди са ви ше од 150 је ди
ни ца ме ха ни за ци је. Кључ ни 
ра до ви су на мо сту код Шап ца, 
ко ји ма се по све ћу је нај ве ћа 
па жња. 

– До са да су ра до ви на 
мо сту ре а ли зо ва ни са пре ко 
70 про це на та, ин тен зив но 
ра ди мо на де о ни ци  ау то – 
пу та  од Шап ца пре ма Ру ми. У 
овом тре нут ку се ра до ви из во
де на де лу тра ке у ду жи ни 12 
ки ло ме та ра. Сте пен ре а ли за
ци је зе мља них ра до ва од Ру ме 
ка Шап цу је око 30 про це на та 
– ре као је Ан тић.

Он је под се тио да су пре 
не ко ли ко ме се ци по че ли ра до

ве на бр зој са о бра ћај ни ци 
Ша бац – Ло зни ца и да је до 
са да и ту до ста ура ђе но. 

– Има мо гра ђе вин ске до зво
ле за зе мља не ра до ве на 
те ри то ри ји це ле ло знич ке 
оп шти не. Обез бе ђе не су 
по треб не ко ли чи не ма те ри ја ла 
за из град њу на си па и до са да 
смо угра ди ли око 65.000 куб
них ме та ра на си па, а оче ку јем 
да ће мо то ком ма ја још ин тен
зи ви ра ти ра до ве – ин фор ми
сао је Алек сан дар Ан тић. 

Из град ња Ау то пу та Ру ма – 
Ша бац и бр зе са о бра ћај ни це 
Ша бац – Ло зни ца има ви у ше
струк зна чај не са мо за рум ску 
оп шти ну не го за чи тав Срем.  

– Овај зна ча јан про је кат ће 
до при не ти по ве зи ва њу чи та
вог Сре ма са Ма чвом и за пад
ном Ср би јом, али и ре ги о нал
ном по ве зи ва њу, пре све га са 
Бо сном и Хер це го ви ном.  
Из град ња мо дер не са о бра ћај
ни це на те ри то ри ји рум ске 
оп шти не рас те ре ти ће три се ла 
од пре ко мер ног са о бра ћа ја. То 
су Хрт ков ци, Пла ти че во и Кле
нак, та ко што ће код Хрт ко ва
ца, од но сно иза Хрт ко ва ца 
би ти из гра ђен над во жњак са 
пе тљом, а иза Клен ка пре ма 
Шап цу би ће из гра ђен мост. 
Та ко да и Пла ти че во и Кле нак 
оста ју рас те ре ће ни од пре ко
мер ног са о бра ћа ја – ис та кла је 
Алек сан дра Ћи рић, пред сед
ни ца рум ске Оп шти не. 

Она је до да ла да се та ко 
омо гу ћу је бо љи и ква ли тет ни ји 
са о бра ћај кроз овај део Ср би
је, а са мом из град њом ће се 
до при не ти  бо љем раз во ју не 
са мо оп шти не Ру ме, не го и 
су сед них оп шти на. 

На рав но, из град ња ау то – 
пу та и бр зе са о бра ћај ни це зна
че пу но и за Ша бац јер се већ 
ви ди ве ћа за ин те ре со ва ност 
ин ве сти то ра за се ве ро за пад ну 
ин ду стриј ску зо ну у бли зи ни 
мо ста. То ће зна чи ти и раз вој 
при вре де и отва ра ње но вих 
рад них ме ста, док ће се из 
Шап ца до Бе о гра да и Но вог 
Са да пу то ва ти че тр де се так 
ми ну та.

Ви до је Пе тро вић, гра до на
чел ник Ло зни це, ис та као је 
зна чај ове пут не ин фра струк
ту ре и за ло знич ки крај – при
вред ни раз вој, но ве ин ве сти
ци је, али и оста нак мла дих у 
Под ри њу.

С. Џа ку ла

То ми слав Мо ми ро вић, Алек сан дра Ћи рић
и Алек сан дар Ан тић

Ра до ви на ау то – пу ту Ру ма – Ша бац
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ПРО МО ЦИ ЈА МИ ТРО ВАЧ КЕ РАЗ ГЛЕД НИ ЦЕ

Пр ве при мер ке раз глед ни це 
по сла ли ђа ци

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
гра да је пред ста ви ла но ву 
раз глед ни цу Срем ске Ми тро
ви це, чи ја је про мо ци ја одр
жа на у све ча ној са ли Основ не 
шко ле „Бо шко Пал ко вље вић 
Пин ки“. Ау тор ка мо ти ва, ко ји 
се на шао на раз гле ди ци је 
Ми тров чан ка Је ле на Сте па
но вић. За про мо ци ју у шко ли, 
над ле жни су се од лу чи ли 
ка ко би уче ни ци ис пи са ли 
је дан број раз глед ни ца и 
по сла ли их сво јим вр шња ци
ма из Ко сов ске Гра ча ни це. 

–  Про шло је си гур но 10, 15 
го ди на од ка ко је Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца на пра ви ла но ву 
раз глед ни цу. Оно што је на ма 
дра го и чи ме се по но си мо је 
то да је у на шем Ту ри стич ком 
ин фо – цен тру све ло кал ног 
ка рак те ра, па та ко и ова раз
глед ни ца, ко ја је де ло Је ле не 
Сте па но вић, на ше су гра ђан
ке. Раз глед ни цу смо про мо ви
са ли у шко ли, ка ко би смо 
де цу по но во на у чи ли кул ту ри 
сла ња раз глед ни ца и ка ко би 
их они по сла ли сво јим дру га
ри ма, род би ни, при ја те љи ма. 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја ће 
уско ро рас пи са ти још је дан 
кон курс за идеј но ре ше ње 
но ве раз глед ни це и на да мо 
се да ће нам при сти ћи мно го 
ра до ва. По де ли ће мо из ме ђу 
10 и 15 хи ља да бес плат них 
раз глед ни ца су гра ђа ни ма, а 
не ке ће им сти ћи на кућ ну 
адре су уз ра чу не, по сле пр во
мај ских пра зни ка, из ја вио је 
ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни
за ци је Ду шан Др ча.

Оче ку је се да ће но ва раз
глед ни ца би ти по кре тач но вих 
кре а тив них про це са, али и да 
ће до при не ти ја ча њу кул тур
ног на сле ђа.

– Уче ни ци че твр тог раз ре да 
су већ ду го укљу че ни у ху ма
ни тар не ак ци је, а овим је 
њи хов рад кру ни сан, та ко што 
ће де ци из Ко сов ске Гра ча ни
це по сла ти раз глед ни це и ако 
све про ђе ка ко тре ба, уско ро 
ће мо их уго сти ти у Срем ској 
Ми тро ви ци и по ка за ти им све 
на ше зна ме ни то сти. На ша 
де ца ће том при ли ком уго сти
ти де цу са Ко со ва у сво јим 
до мо ви ма, ре кла је Сла ђа на 
Стој ко вић, за по сле на у Ту ри
стич кој ор га ни за ци ји. 

Де ца су на пи са ла ле пе 
по ру ке сво јим вр шња ци ма у 

ко ји ма су им упу ти ли по здра
ве, уз на ду да ће се уско ро 
сре сти.

– Здра во, ја сам Ја на, је два 
че кам да до ђе те, би ће мо 
до бри дру га ри и игра ће мо се 

по цео дан. Имам два за мор
ца ко ја пу но во лим, а ми слим 
да ће се и те би сви де ти, про
чи та ла је Ја на Ко ви љац, 
на кон ис пи си ва ња сво је раз
глед ни це. А. П.

Ду шан Др ча Сла ђа на Стој ко вић

Де ца пи шу раз глед ни це

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ау то – се ди шта за 
бе бе ро ђе не у мар ту

Као по клон Гра да Срем ска Ми тро ви ца и Са ве та за 
без бед ност са о бра ћа ја и ово га ме се ца су до де ље

на ау то – се ди шта бе ба ма, ко је су ро ђе не у прет
ход ном мар ту. То је на ста вак ак ци је по ве ћа ња без

бед но сти нај мла ђих су гра ђа на у са о бра ћа ју. Од 
по чет ка ове го ди не, над ле жни спро во де ту ак ци ју, 
а ово га пу та су ро ди те љи 36 но во ро ђен ча ди при

ми ли се ди шта у Град ској ку ћи. Се ди шта су ви со ког 
ква ли те та, а мо гу се ко ри сти ти за де цу до 36 ки ло

гра ма те ле сне ма се, од но сно, њи хо ва упо тре ба 
мо же би ти ви ше го ди шња. 

А. П.
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Ци вил на дру штва
у за шти ти жи вот не сре ди не

У Град ској ку ћи у сре ду, 27. 
апри ла је пот пи сан про то кол 
о удру жи ва њу и са рад њи 
ор га ни за ци ја ци вил ног дру
штва у обла сти за шти те 
жи вот не сре ди не. Пот пи сни
ци уго во ра су Скуп шти на гра
да Срем ска Ми тро ви ца и 
Ре ги о нал на зе ле на мре жа 
Сре ма. Иде ја је да се на тај 
на чин ор га ни за ци је ци вил них 
дру шта ва укљу че у област 
за шти те жи вот не сре ди не и 
об но вљи вих из во ра енер ги је. 

– Про то кол је ве о ма зна ча
јан, у по гле ду по ди за ња све
сти гра ђа на о за шти ти жи вот
не сре ди не, као и у сми слу 
ослу шки ва ња њи хо вих по тре
ба. Да је мо до при нос зе ле ни
јој и очу ва ни јој жи вот ној сре
ди ни. Ве о ма нам је дра го што 
смо део овог ци вил ног дру
штва и јед ног ова квог про јек
та. Удру же ње „Еко  по крет 
Ср би је“ је до са да ре а ли зо ва
ло не ко ли ко про је ка та и 
ра ди о ни ца. Ба ви мо се озе ле
ња ва њем и да је мо до при нос 
ак тив но сти ма за чи сти ји и 

све жи ји ва здух и ак тив но сти
ма за град без от па да и сме
ћа. Та ко ђе, по ди же мо свест 
гра ђа на од ма лих но гу, одр
жа ли смо ра ди о ни це у вр ти
ћи ма и де ци смо ука за ли на 
зна чај се па ра ци је от па да, 
ре кла је Ма ри на Бла го је вић, 
пред сед ни ца Удру же ња „Еко 
– по крет Ср би је“.

То ком пот пи си ва ња про то
ко ла, го во ри ло се о ре сур си

ма без ко јих не ма жи во та, 
али и о ве ли ким еко ло шким 
про бле ми ма да на шњи це, 
ко ји их на ру ша ва ју. Је дан од 
ци ље ва пот пи са ног про то ко
ла је за јед нич ко су о ча ва ње 
са иза зо ви ма за шти те жи вот
не сре ди не.

– На ма је при па ла ле па, 
ак тив на уло га да ко ор ди ни ра
мо рад еко ло шког удру же ња 
– Ре ги о нал не зе ле не ини ци ја

ти ве Сре ма, што је пр ви 
ко рак ка мо гућ но сти да се 
чу је глас ор га ни за ци ја ци вил
ног дру штва и у ор га ни ма 
ло кал не са мо у пра ве, те да се 
кроз ме ха ни зам „зе ле не сто
ли це” и осни ва ње од бор нич
ке гру пе омо гу ћи фак тич ки 
укљу чи ва ње и  пред ста вља
ње ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва за укљу че ње у про
јек те и ак тив но сти за шти те 
жи вот не сре ди не. Про то кол о 
удру жи ва њу и са рад њи ор га
ни за ци ја ци вил ног дру штва у 
обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не се пот пи су је у окви
ру про јек та „За јед но за ак тив
но гра ђан ско дру штво – АКТ“, 
ко ји фи нан си ра Вла да Швај
цар ске. На тај на чин се пр ви 
пут фор ми ра Ре ги о нал на 
Зе ле на мре жа Сре ма, ко ју 
чи не ци вил не ор га ни за ци је 
са те ри то ри је Срем ског окру
га, из ја вио је Бо ра Об ра до
вић из ци вил ног дру штва 
„Ре ги о нал на ини ци ја ти ва 
Сре ма“. А.П.

Фо то: Б.Т.

Ма ри на Бла го је вић Бо ра Об ра до вић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Припреме за прво запошљавање
Рома и других рањивих група

При прем не ак тив но сти за пр во за по
шља ва ње Ро ма и дру гих ра њи вих гру па 
те ку уред но на про јек ту „Кре и ра мо 
мо гућ но сти за кро је ње но вог жи во та“. 
Град Срем ска Ми тро ви ца у са рад њи са 
про јект ним парт не ри ма је у по след њих 
не ко ли ко ме се ци при пре мао те рен за 
спро во ђе ње пр вих рад них ан га жо ва ња 
на про јек ту „Кре и ра мо мо гућ но сти за 
кро је ње но вог жи во та“, ко ји се им пле
мен ти ра кроз про грам „Ин клу зи ја Ро ма и 
дру гих мар ги на ли зо ва них гру па у Ср би
ји“ – Ини ци ја ти ва за ин клу зи ју 3,  Не мач
ке раз вој не са рад ње – Не мач ка ор га ни
за ци ја за ме ђу на род ну сарaдњу ГИЗ, у 
са рад њи са Ми ни стар ством за људ ска и 
ма њин ска пра ва и дру штве ни ди ја лог.

При прем не ак тив но сти су пре све га 
под ра зу ме ва ле по ди за ње ка па ци те та и 
ве шти на циљ не гру пе кроз oб уку за пи са
ње би знис пла но ва као и oб уку за ши ве
ње. Па ра лел но са тим, Град Срем ска 
Ми тро ви ца је на ба вио по треб ни ре про
ма те ри јал и ма ши не за ши ве ње, ко је ће 
у ка сни јој фа зи про јек та би ти до де ље не 
нај у спе шни јим по ла зни ци ма обу ке. У 
то ку је оце њи ва ње би знис пла но ва при 

че му ће пет нај у спе шни јих би ти ода бра
но за фи нан си ра ње. Та ко ђе, у то ку је и 
на бав ка по стро је ња за ре ци кла жу тек
сти ла ко је ће би ти сме ште но у про сто ри
ја ма фир ме „Spil dpro”. У ка сни јим фа за
ма про јек та, на бав ка по стро је ња ће омо
гу ћи ти за по сле ње 15 те шко за по шљи вих 
ли ца.

Овим про јек том, по др жа ва се отва ра
ње та ко зва них зе ле них рад них ме ста 
кроз при ме ну одр жи вих ино ва тив них 
мо де ла со ци јал ног пред у зет ни штва и 
цир ку лар не еко но ми је и ко нач но, ис пу
ње ње ци ље ва Зе ле не аген де за За пад
ни Бал кан чи ја је пот пи сни ца и Ре пу бли
ка Ср би ја.

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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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ЈА ЧА њЕ СТРУЧ НИХ КА ПА ЦИ ТЕ ТА 
ЗА ЗА ПО ШЉА ВА њЕ ЛИ ЦА ИЗ ОСЕ ТЉИ ВИХ ГРУ ПА

До де ла сер ти фи ка та 
по ла зни ци ма обу ка

У че твр так, 28. апри ла су до де ље ни 
сер ти фи ка ти и па ке ти ала та за по кре та
ње соп стве ног по сла по ла зни ци ма обу ка 
за ма ни кир, пе ди кир и шмин ка ње. Обу ке 
је фи нан си ра ла Не мач ка ор га ни за ци ја 
за ме ђу на род ну са рад њу – ГИЗ, а спро
ве де не су у окви ру про јек та „Ја ча ње 
струч них ка па ци те та за за по шља ва ње 
ли ца из осе тљи вих гру па, под ути ца јем 
пан де ми је ко вид – 19“. На кон успе шно 
за вр ше них обу ка, де сет мла дих же на и 
де во ја ка из Срем ске Ми тро ви це, у Град
ској ку ћи су до би ја њем сер ти фи ка ти о 
за вр ше ној обу ци, сте кле све мо гућ но сти 
за от по чи ња ње по сла у обла сти не ге 
ли ца и те ла. По ла зни ца ма се обра тио 
за ме ник гра до на чел ни це Пе тар Са мар
џић и по же лео мно го успе ха у бу ду ћим 
ка ри је ра ма.

– У Срем ској Ми тро ви ци је укуп но 
де сет не за по сле них ли ца из осе тљи вих 
гру па про шло обу ку за пе ди кир, ма ни кир 
и шмин ка ње, ме ђу ко ји ма има са мо хра
них мај ки, же на са се ла, мла дих де во ја
ка. По ред струч них ком пе тен ци ја у окви
ру ових за ни ма ња, за шта су до би ли и 
сер ти фи ка те, сви ко ји су про шли обу ку 
до би ли су и та ко зва не стар тап па ке те у 
ви ду ма те ри ја ла и опре ме ко ји им је нео
п хо дан за по кре та ње соп стве ног би зни
са. По је ди нач на вред ност сва ког па ке та 
је 250 евра. Про је кат је ре а ли зо ван у 
са рад њи са раз ли чи тим ло кал ним ак те
ри ма, пре све га, обу ке су одр жа не у 
ло кал ним ко зме тич ким са ло ни ма, ко ји ма 
се овом при ли ком за хва љу јем на аси
стен ци ји. Та ко ђе, град ска Кан це ла ри ја 
за мла де је спро ве ла се лек ци ју кан ди да
та, од но сно, ко ри сни ка овог про јек та, а 
све про јект не ак тив но сти по др жа не су 
кроз про је кат Не мач ке ор га ни за ци је за 
ме ђу на род ну са рад њу – ГИЗ, ре као је 
Пе тар Са мар џић.

Кроз по чет ни па кет по др шке, по ла зни
ца ма је омо гу ће но да ра де свој по сао у 
огра ни че ним усло ви ма, то мо же би ти у 
са ло ну, али и код сво је ку ће.

– Пр вен стве но смо фо ку си ра ни на 
по др шку осе тљи вим гру па ма за пру жа

ње услу га со ци јал не за шти те. Пан де ми ја 
бо ле сти ко вид19 до ве ла је до то га да 
про ши ри мо наш про грам још не ким 
но вим еле мен ти ма, да по ку ша мо да, 
ко ли ко је год мо гу ће, убла жи мо кри зу 
ко ју је иза зва ла пан де ми ја. Та ко да смо 
до би ли до дат на сред ства ко ја су нам 
омо гу ћи ла да ра ди мо и на по ве ћа њу 
за по шљи во сти по го то во осе тљи вих 
ка те го ри ја, као што су мла де де вој ке и 
же не. Срем ска Ми тро ви ца је иза бра на 
на кон кур су, ко ји је рас пи сан и ов де има
мо на де лу из у зет ну са рад њу град ске 
упра ве, при ват ног сек то ра ко ји је омо гу
ћио мен тор ски рад и усло ве да се ове 
еду ка ци је спро во де у са ло ни ма. Та ко ђе 
је ве лик и до при нос Кан це ла ри је за мла
де, ре кла је Ма ри ја на Тр ни нић, про јект на 
ме на џер ка.

По ла зни це обу ка су се сло жи ле да је 
ово иде а лан на чин да се уна пре ди њи хо
во зна ње и ве шти не, на ро чи то ка да је 
реч о же на ма са се ла, или мај ка ма, ко је 
би у бу дућ но сти же ле ле да ра де од сво је 
ку ће.

– Пр вен стве но же лим да се за хва лим 
ГИЗ – у, Кан це ла ри ји за мла де и на рав
но, на шој мен тор ки Ан дреи, ко ја нам је 
не се бич но пре не ла сво је зна ње. Ова мо 
обу ком смо до би ле но ви за нат у сво јим 
ру ка ма, ко ји ће нам по мо ћи да са мо стал
но ра ди мо. Па ке ти ма те ри ја ла и опре ме 
нам мно го зна че да би смо мо гли да 
ве жба мо у на ред ном пе ри о ду и уса вр ши
мо се, ре кла је Да ни ца То тић.

Јед на од по ла зни ца обу ке је би ла и 
Де ја на Ђа ко но вић.

– Обу ка је би ла фе но ме нал на, дру
штво је би ло су пер, на у чи ли смо мно го 
то га. Тре ба ло би још да ве жба мо са при
ја те љи ма, па ка сни је по ла ко да ку пу је мо 
од свог нов ца ма те ри јал. На ма, ко је смо 
мај ке, мно го зна чи рад од ку ће, али и 
мо гућ ност да се ба ви мо по слом ко ји ни је 
то ли ко зах те ван, об ја сни ла је, Де ја на 
Ђан ко вић.

По ла зни ци ма обу ке су то ком ре а ли за
ци је про јек та би ли обез бе ђе ни пут ни 
тро шко ви, као и обро ци. А. Плав шић

По ла зни це обу ке са за ме ни ком гра до на чел ни це и мен то ри ма

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Одр жан ју би лар ни 
25. Мо то – су срет

Ју би лар ни 25. Мо то – су срет је одр жан 
на Хи по дро му у Срем ској Ми тро ви ци то ком 
про те клог ви кен да. Тро днев на ма ни фе ста
ци ја по че ла је у пе так, 29. апри ла тач но у 
под не и тра ја ла је до не де ље, 1. ма ја. 
За бе ле же на је ве ли ка по се ће ност, не са мо 
во за ча мо то ра, већ и пе ша ка ко ји су има ли 
при ли ку да у ве чер њим са ти ма слу ша ју рок 
кон цер те, а то ком да на ужи ва ју у бај кер
ским игра ма. Тра ди ци о нал ни де фи ле цен
трал ним ули ца ма Срем ске Ми тро ви це одр
жан је у су бо ту, 30. апри ла, а уче ство ва ло 
је ви ше сто ти на мо то ци ка ла.  Мо то – 
су срет је одр жан на кон дво го ди шње па у зе, 
због епи де ми је ко ро на – ви ру са, ка да ни су 
би ла до зво ље на ве ли ка оку пља ња, чак ни 
на отво ре ном про сто ру. А. П.

УПИС У ВР ТИ ЋЕ У
СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Мо же и елек трон ски
Упис де це у Пред школ ску уста но ву „Пче

ли ца“ у Срем ској Ми тро ви ци по чи ње 4. 
ма ја и тра ја ће то ком чи та вог ме се ца. Ро ди
те љи мо гу упис де те та оба ви ти у објек ту 
„Ма сла чак“ на Бу ле ва ру Кон стан ти на 
Ве ли ког. Ме ђу тим, пре по ру чу је се упо тре
ба елек трон ског обра сца при ли ком упи са. 
На и ме, пу тем пор та ла Еупра ва, ро ди те
љи ма је олак шан упис де це у вр ти ће, с 
об зи ром на то да не мо ра ју са мо стал но 
при ку пља ти до ку мен та ци ју. Све до дат не 
ин фор ма ци је мо гу се про на ћи на зва нич
ном ин тер нет сај ту пред школ ске уста но ве: 
pup ce li ca.edu .rs. 

Упис ма ли ша на у пред школ ску уста но ву 
у се ли ма ће се оба вља ти у ме сним објек
ти ма, код вас пи та ча. А. П.

ГРАД СКИ ТРГ РУ МА

Дру же ње ма ли ша на 
и рум ских бај ке ра

Удру же ње рум ских мо то ци кли ста ор га
ни зо ва ло је но во дру же ње са нај мла ђи ма 
на Град ском тр гу 25. апри ла, по во дом ус кр
шњих пра зни ка.

Дру же ње са нај мла ђим су гра ђа ни ма и 
њи хо вим ро ди те љи ма за по че ло је де фи
ле ом, а по том су рум ски бај ке ри по де ли ли 
слат ки ше и ус кр шња ја ја.

Би ло је ор га ни зо ва но и ве се ло так ми че
ње – тр ка „Пре не си ја је“, као и так ми че ње 
у ку ца њу ја ји ма, уз на гра де за нај у спе шни
је уче сни ке. Као и прет ход них го ди на, „Мо
то Зе ке“ су има ле тог да на и сво ју ху ма ни
тар ну ак ци ју. Они су об и шли ко ри сни ке 
Днев ног бо рав ка за де цу и мла де са смет
ња ма у раз во ју ко ји ма су до не ли слат ки ше 
и играч ке. С. Џ.
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ТАК МИ ЧЕ њЕ У БР ЗОМ
РА ЧУ НА њУ
Ми тро вчани
нај бо љи у Ср би ји

У Вин чи је 16. апри ла одр жа но ре ги
о нал но так ми че ње у бр зом ра чу на њу. 
На так ми че њу је уче ство ва ло око 200 
ма ли ша на из це ле Ср би је. По ла зни ци 
шко ле „Ма лац ге ни ја лац“ из Срем ске 
Ми тро ви це осво ји ли су 20 ме да ља и 
се дам пе ха ра. За хва љу ју ћи та квом 
успе ху шко ла „Ма лац ге ни ја лац“ је 
на гра ђе на тро фе јом као шко ла са нај
бо љим ре зул та том.  Ова ми тро вач ка 
шко ла мен тал не арит ме ти ке је по се бан 
про грам на ме њен де ци уз ра ста од 4 до 
12 го ди на, јер се у том пе ри о ду деч ји 
мо зак нај ди на мич ни је раз ви ја. Пу тем 
ма те ма тич ких опе ра ци ја ак ти ви ра се 
раз вој и ле ве и де сне хе мис фе ре, чи ме 
се по сти же мак си ма лан ин те лек ту а лан 
по тен ци јал. 

Зо ри ца Елор, кор ди на тор и учи тељ, 
по но сна је на оства ре ни ре зул тат, и 
ка ко об ја шња ва, би ло је мно го ве жбе  и 
при пре ма за ово так ми че ње. Ово је до 
са да нај ве ћи вр ху нац у ре зул та ту, а 
она оче ку је да ће се та кав тренд на ста
ви ти и у бу дућ но сти. 

За ми тро вач ке „мал це ге ни јал це“ 
ор га ни зо ван је при јем у Град ској ку ћи, 
то ком ко јег су уз дру же ње, по де ље на 
ис ку ства са так ми че ња, али и са при
пре ма. Мо то ми тро вач ких ге ни ја ла ца је 
„Вeруј у се бе да би био успе шан”.

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА РУ МА

Бу џет у пр вом квар та лу
ре а ли зо ван са ско ро 22 про цен та

На сво јој 60. сед ни ци, ко ја је одр жа на 
29. апри ла, чла но ви Оп штин ског ве ћа у 
Ру ми су усво ји ли из ве штај о ре а ли за ци ји 
оп штин ског бу џе та за те ку ћу го ди ну, 
за кључ но са 31. мар том. У пр вом квар та
лу су при хо ди и при ма ња из но си ли  
522.807.489 ди на ра, што је оства ре ње 
пла ни ра ног бу џе та са  21,73 про цен та. 
Под се ћа мо, овај про це нат се од но си на 
пр во бит ну од лу ку о бу џе ту, с об зи ром на 
то да је ре ба ланс усво јен 21. апри ла.

По струк ту ри, по рез на до хо дак, до бит 
и ка пи тал не до бит ке је  оства рен у укуп
ном из но су од 273.709.607 ди на ра, од но
сно 24,62 про цен та у од но су на пла ни ра

ни при ход, док је по рез на за ра де оства
рен у из но су од 225,2 ми ли о на ди на ра, 
од но сно ско ро 25 про це на та. И код по ре
за на имо ви ну, оства ре ње је око 25 про
це на та од пла на, од но сно 106,9 ми ли о на 
ди на ра. 

Од тран сфе ра са дру гих ни воа вла сти 
при хо ди из но се 77,5 ми ли о на ди на ра и 
ту је про це нат из вр ше ња и не што ве ћи 
– ско ро 31 од сто.

У пр вом квар та лу те ку ће го ди не рас хо
ди и из да ци бу џе та из но се

517.392.801 ди на ра и у од но су на пла
ни ра не они су из вр ше ни са 21,5 про це
на та. Овај из ве штај о ре а ли за ци ји бу џе

та за пр ва три ме се ца те ку ће го ди не 
би ће и пред од бор ни ци ма Скуп шти не 
оп шти не Ру ме, ко ји би тре ба ло да га 
усво је.

На овој сед ни ци усво јен је и  из ве штај 
о ра ду Ко ми си је за до де лу јед но крат не 
по мо ћи при вред ним су бјек ти ма са се ди
штем ре ги стро ва ним на те ри то ри ји 
оп шти не Ру ма за убла жа ва ње не га тив
них по сле ди ца про у зро ко ва них пан де ми
јом ко ро на – ви ру са.

При хва ћен је и на црт од лу ке о за вр
шном ра чу ну оп штин ског бу џе та за 2021. 
го ди ну са из ве шта јем о ње го вом из вр ше
њу. С. Џа ку ла

ПРА ЗНИК РА ДА

Син ди ка ти у бор би
за рад нич ка пра ва

Иза нас су и пр во мај ски пра зни ци ко је 
су мно ги про ве ли рад но, а они ко ји су 
има ли сло бод не да не – раз ли чи то, за ви
сно од ма те ри јал не си ту а ци је. Ако ни су 
мо гли се би при у шти ти не ки од мор, пи ће 
и ро штиљ у при ро ди, сва ка ко је су. Као и 
ка да је Дан же на у пи та њу, ди ле ма је да 
ли је овај не ка да ве ли ки пра зник из гу био 
свој зна чај.

 – Пр ви мај ни је из гу био свој сми сао и 
у бу дућ но сти то све тре ба да бу де ви ше 
из ра же но, јер је син ди кат је ди на ор га ни
за ци ја ко ја шти ти рад нич ка пра ва и ко ја 
мо же ста ти иза њих – став је Дра ге 
Те ши ћа, пред сед ни ка Са ве за са мо стал
них син ди ка та Ср би је за Ру му, Пе ћин це 
и Ириг.

Ове го ди не Са вез са мо стал них син ди
ка та Ср би је је ор га ни зо вао оку пља ње 
сво јих чла но ва и рад ни ка у Ле сков цу, а 
на град ски трг у том гра ду су до шли 
по сле оку пља ња и шет ње ис пред фа бри
ке „Ју ра“. 

Под се ћа мо да се о овој ју жно ко реј ској 
ком па ни ји до ста пи са ло у по гле ду кр ше

ња рад нич ких пра ва и ло ших усло ва 
ра да и за ра да. Упра во за то син ди кал ци 
су же ле ли да да ју по др шку рад ни ци ма 
„Ју ре“. 

– Же ле ли смо да по ка же мо да рад ни
ци ни су са ми, да је на ша син ди кал на 
цен тра ла иза њих. Бо ри ће мо се да 
за шти ти мо њи хо ва пра ва, за бо ље пла те 
и до ста јан стве ни ји рад и усло ве ра да и 
здра вље рад ни ка. Све ком па ни је ко је 
до ђу у Ср би ју мо ра ју да по шту ју Устав, 
за ко не, рад нич ка пра ва и пра ва на син
ди кал но ор га ни зо ва ње, а не да за бра њу
ју рад син ди ка та у њи ма. То им не ће мо 
до зво ли ти, не са мо ту, већ  ће мо се та ко 
убу ду ће ор га ни зо ва ти ис пред сва ке 
фа бри ке у Ср би ји где се бу ду до га ђа ле 
та кве ства ри – по ру чио је Дра го Те шић.

Он је по ру чио и свим рад ни ци ма у 
Ру ми, Пе ћин ци ма и Ири гу, уко ли ко има ју 
не ких про бле ма да им се ја ве, али и под
се тио да је 27. апри ла ове го ди не на вр
ше но тач но 119 го ди на син ди кал ног 
ор га ни зо ва ња у Ср би ји.

С. Џ.

Дра го Те шић, пред сед ник СССС за Ру му, Пе ћин це и Ириг
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Рум ски Дом здра вља је до био но во 
са ни тет ско во зи ло мар ке „фи ат ду ка то“ и 
та ко по ја чао свој во зни парк у слу жби 
што бр жег и ква ли тет ни јег збри ња ва ња и 
по мо ћи па ци јен ти ма. Ово во зи ло је 
до ни ра ло Ми ни стар ство здра вља, а 
ње го ва вред ност је 4,8 ми ли о на ди на ра. 

– На овај на чин се на ста вља по моћ 
До му здра вља, овај пут у ко ор ди на ци ји 
са ре сор ним Ми ни стар ством. Реч је о 
пе том са ни тет ском во зи лу, ко јим ће Дом 
здра вља рас по ла га ти. На да мо се да 
ће мо и да ље то ком го ди не ка ко као 
ло кал на са мо у пра ва, та ко и уз по моћ 
Ми ни стар ства здра вља, по бољ ша ти 
во зни парк, али обез бе ди ти и дру ге ви до
ве по мо ћи – ис та кла је Алек сан дра 
Ћи рић, пред сед ни ца Оп шти не.

Она је под се ти ла да је ло кал на са мо у
пра ва кра јем де цем бра до ни ра ла и но во 
во зи ло за ди ја ли зу, за шта је обез бе ђе но 
3,3 ми ли о на ди на ра.

Ди рек тор До ма здра вља др Зо ран 
Сла ву је вић је ука зао да је но во во зи ло 
стрикт но на ме ње но за Слу жбу хит не 
ме ди цин ске по мо ћи. 

– То је од из у зет не ва жно сти, за то што 
го ди шње за и ста има мо ве ли ку амор ти за
ци ју во зи ла, у про се ку она пре ла зе пре ко 
50.000 ки ло ме та ра. Мо рам да се за хва
лим ми ни стру Лон ча ру, ко ји је ре као да је 
ово до са да нај ве ћа до на ци ја Вла де 
Ср би је  и Ми ни стр ства здра вља до мо ви
ма здра вља у це лој Ср би ји, јер је реч о 
ви ше од 300 во зи ла. На да мо се да ће мо 
у на ред них шест ме се ци до би ти и тре ће 
во зи ло – ис та као је др Сла ву је вић.

Он је до дао да, иа ко рум ска здрав
стве на уста но ва има ре ла тив но до вољ
но са ни тет ских во зи ла, њи ма се по кри ва 
ве ли ка те ри то ри ја. 

– Има мо и ди рект ну са рад њу са ми тро
вач ком бол ни цом и тер ци јал ним уста но
ва ма, Кли нич ким цен тром Вој во ди не и 
Кли нич ким цен тром Ср би је у Бе о гра ду, 
та ко да је фре квен ци ја ко ри шће ња ових 
во зи ла из у зет но ве ли ка. Што је бо ља 
опре мље ност тих во зи ла ме ди цин ском 
опре мом, лак ше је пру жи ти по моћ па ци
јен ти ма и од ве сти их до по треб них бол
ни ца – ис та као је др Зо ран Сла ву је вић.

С. Џа ку ла

ДОМ ЗДРА ВЉА

Но во са ни тет ско во зи ло

Но во са ни тет ско во зи ло

БОР КОВАЦ

7,5 ми ли о на
за пошумљавање

Ме ђу ло кал ним са мо у пра ва ма ко је су 
до би ле сред ства у окви ру кон кур са 
Ми ни стар ства за шти те жи вот не сре ди не 
за ре а ли за ци ју про јек та по шу мља ва ња 
је и Ру ма, ко ја је до би ла сред ства за 
по шу мља ва ње и уна пре ђе ње пар ка 
шу ме „Бор ко вац“. Са ми ни стар ком 
за шти те жи вот не сре ди не овај уго вор је 
21. апри ла у Бе о гра ду пот пи са ла Би ља

на По по вић Јо ва но вић, за ме ни ца пре
дед ни це Оп шти не.

По ме ну ти про је кат је вре дан 9.993.000 
ди на ра, а Ми ни стар ство је обез бе ди ло 
7,5 ми ли о на, док је уче шће рум ске 
Оп шти не 2.493.000 ди на ра.

Про је кат пред ви ђа по шу мља ва ње и 
уна пре ђе ње пар ка шу ме „Бор ко вац“, а 
реч је о ак тив но сти ма ко је ће се ре а ли
зо ва ти то ком пр ве фа зе уре ђе ња Бор
ков ца, ко је на је сен пред ви ђа сад њу 
1.700 но вих ста ба ла др ве ћа С. Џ.

Би ља на По по вић Јо ва но вић
и ми ни стар ка Ирена Ву јо вић

ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

По моћ за Стра хи њу Ка ва за
У рум ској Ха ли спор то ва одр жан је 21. апри ла ху ма ни

тар ни кон церт, ко ји је ор га ни зо ван у ци љу при ку пља ња 
нов ча не по мо ћи за те шко обо ле лог Стра хи њу Ка ва за. 
Стра хи ња има осам и по го ди на и бо лу је од це ре брал не 
па ра ли зе. Због ове те шке бо ле сти ма ли Стра и ња не мо же 
да се кре ће, се ди и са мо стал но је де.

Да би са вла дао ову те шку бо лест, ње го вој по ро ди ци је  
по треб но 80.000 евра са мо за ле че ње ма тич ним ће ли ја ма 
у Тур ској, али и је по треб на и до дат на фи зи кал на те ра пи
ја, као и ра зна по ма га ла. Стра хи њи ни ро ди те љи Ли ди ја и 
Ми јат не ма ју по тре бан но вац за ле че ње свог си на и у 
ци љу при ку пља ња бар де ла по треб них сред ста ва, ор га
ни зо ван је и овај кон церт.

Ор га ни за то ри су би ли му зи ча ри Пре драг Ре љић и 
Бо ри слав Бо цо То ма ше вић, уз по др шку рум ске Оп шти не 
и Спорт ске ха ле, као и рум ских при вред ни ка. Стра хи ња је 
до са да имао не ко ли ко опе ра ци ја, та ко да тек са да мо же 
да кре не на трет ман ма тич ним ће ли ја ма. 

Стра хи њи и ње го вим ро ди те љи ма да што пре са ку пе 
по тре бан но вац за ле че ње, а мо же те по мо ћи и ви – упи
ши те 1242 и по ша љи те СМС на број 3030. С. Џ.

Ху ма ни тар ни кон церт у Ру ми



134. MAJ 2022.  M NOVINE

ФК „1. МАЈ“

По се та нај мла ђих фуд ба ле ра
са Ко со ва и Ме то хи је

Фуд бал ски клуб „1.мај“ и 
рум ска оп шти на би ли су од 21. 
па до Ус кр са до ма ћи ни нај мла
ђим фуд ба ле ри ма са Ко со ва и 
Ме то хи је. У тро днев ној по се ти 
фуд ба ле ри ма „1. ма ја“ би ли 
су пи о ни ри клу бо ва „Kосмет“ 
из Ле по са ви ћа, „Ру дар“ из 
Kосовске Ми тро ви це, „Све та 
Ср би ја“ из Па сја на и ФК „28. 
јун“ из Гра ча ни це. 

Овом по се том су ујед но за
по че ле и број не ак тив но сти 
ко ји ма ће ФК „1.мај“ ове го ди
не обе ле жи ти че ти ри де це ни
је свог по сто ја ња. У по се ти је 
би ло 47 мла дих фуд ба ле ра, 
ко ји су узе ли уче шћа и на Ме
мо ри јал ном тур ни ру „Зо ран 
Жу гић Жу га“ на ста ди о ну ФK 
„Је дин ство“ у Ру ми, игра ли су 
при ја тељ ске утак ми це са по ла
зни ци ма шко ле ФК „1. мај“, али 
су об и шли и зна ме ни то сти Ру
ме и око ли не.

Пр вом за јед нич ком ве чер
њем тре нин гу 21. апри ла, при
су ство ва ла је и пред сед ни ца 
Оп шти не Алек сан дра Ћи рић 
ко ја је по здра ви ла ове мла де 
спор ти сте.

 – Баш у вре ме пра зни ка је 
ва жно да по ка же мо при ја тељ
ство, бри жност и со ли дар ност 
ме ђу на ма и ми смо, као ло
кал на са мо у пра ва, ту да по др
жи мо јед ну ова ко ле пу иде ју. 
По же ле ла сам на шим го сти ма 
леп и при ја тан бо ра вак у на
шој оп шти ни. Си гур на сам да 
ће де ца скло пи ти не рас ки ди ва 
при ја тељ ства. По себ но нас ра
ду је што су ма ли ша ни сме ште
ни у по ро ди ца ма ши ром на ше 
оп шти не   у Ру ми, До брин ци
ма и Пу тин ци ма. За и ста јед на 
сјај на иде ја ФК „1. мај“ ко ју смо 

од ср ца по др жа ли   ре кла је 
Алек сан дра Ћи рић.

Ми ро слав  Цвет ко вић, тре
нер ФК „Све та Ср би ја“ из Па
сја на, за хва лио се у име свих 
клу бо ва на го сто прим ству рум
ским до ма ћи ни ма. 

– До са рад ње је до шло  на 

ини ци ја ти ву по зна тог рум ског 
тре не ра Ду ша на Сре ди ћа. Ни
смо по гре ши ли ни нај ма ње 
што смо се ода зва ли по зи ву. 
Ути сци су пре див ни, де ца су 
пре срећ на. Ко со во је сте ср це 
Ср би је, али Вој во ди на и ки ће
ни Срем су још ве ће ср це, за
до вољ ни смо, јер смо на сво
ме, у сво јој зе мљи и осе ћа мо 
се за и ста при јат но – ка же Ми
ро слав Цвет ко вић.

Пред сед ник ФК „1. Мај“ Ла
зар Кља јић је ре као да су ор
га ни за ци ју ове по се те по мо гли 
ло кал на са мо у пра ва и рум ски 
при вред нци, али и ро ди те љи 
ма лих рум ских фуд ба ле ра, 
ко ји су ши ром отво ри ли вра та 
сво јих до мо ва за го сте са Ко
со ва и Ме то хи је. 

– Ка да је у пи та њу сме штај, 
мо гли смо уго сти ти и 1.000 
де це са Ко со ва и Ме то хи је, 
ко ли ко је по ро ди ца по ну ди ло 
сво је до мо ве. На ши го сти ће 
и ту ри стич ки упо зна ти Срем, а 
ко зна, мо жда не ко од ових де
ча ка у бу дућ но сти и за и гра за 
наш клуб. Ми има мо ам би ци ју 
да на ред не се зо не на пад не мо 
пла сман за Пр ву ли гу Ср би је и 
евен ту ал ним успе хом ис пи ше
мо исто ри ју рум ског фуд ба ла – 
из ја вио је Ла зар Кља јић.

По ред ове по се те, рум ски 
ФК „1.мај“ ће за свој ју би леј ор
га ни зо ва ти и Ви дов дан ски тур
нир за ве те ра не, при ре ди ће 
из ло жбу фо то гра фи ја, док је 
за но вем бар пла ни ра на и све
ча на Скуп шти на клу ба. С. Џ.

Алек сан дра Ћи рић по здра вља ма ле го сте

Ла зар Кља јић

Ре дов на го ди шња скуп шти на Удру же
ња рат них вој них ин ва ли да Ру ма одр жа
на је 21. апри ла у До му пен зи о не ра. На 
овој скуп шти ни је усво јен из ве штај о 
ра ду у про те клој го ди ни. 

– Обе ле жи ли смо сва ки ва жан да тум 
ко ји је ве зан за на ше удру же ње. По де ли
ли смо па ке ти ће де ци, по ма га ли и прав
но са ве то ва ли на ше чла но ве у оства ри
ва њу њи хо вих пра ва, ор га ни зо ва ли и 
њи хов ода ла зак у ба ње. И ове го ди не 
смо обез бе ди ли од мор у Ба њи Врд ник, 
би ло пре ко кон кур са или на шег удру же
ња по по вољ ној це ни, уз фи нан сиј ску 
по моћ рум ске Оп шти не – ка же Ми ли ја 
Ве ре си ја, пред сед ник УР ВИ Ру ма.

Го ди шњој скуп шти ни је при су ство вао и 
Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник Скуп шти
не оп шти не Ру ма, као и Ми лош Уро ше
вић, по моћ ник по кра јин ског се кре та ра за 
со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав
но прав ност по ло ва.

Он је на ја вио да ће По кра јин ски се кре
та ри јат  уско ро рас пи са ти кон курс на ко ји 
ће мо ћи да кон ку ри ше и УР ВИ, јер је то 
је ди ни на чин да се по мог не рад удру же
ња. Уро ше вић је ука зао и да по сто је 
за кључ ци По кра јин ске вла де из 2017. 
го ди не на осно ву ко јих је на пра вљен и 
ак ци о ни план. 

– То ни је оба ве за, не го пре по ру ка 
ло кал ним са мо у пра ва ма шта би тре ба ло 

да ура де да би се у њи хо вим сре ди на ма 
по бољ шао по ло жај рат них вој них ин ва
ли да – ре као је Ми лош Уро ше вић.

Уро ше вић је до дао да је За кон до бро 
ре шио по је ди нач но при ма ње рат них вој
них ин ва ли да, али ов де се ра ди и о то ме 
да РВИ тре ба да у ло кал ној сре ди ни 
има ју ве ћи углед и по др шку.

 – Ту ми слим на лак ши при ступ ле ка ру, 
спе ци ја ли стич ким пре гле ди ма, про пу
сни це, ре ци мо за по зо ри ште.... За то 
мо ра мо на пра ви ти ја чи кон такт из ме ђу 
ло кал не са мо у пра ве и удру же ња, на шта 
мо гу да ути чу и ло кал не са мо у пра ве, али 
и са ма удру же ња – за кљу чио је Уро ше
вић. С. Џ.

УДРУ ЖЕ њЕ РАТ НИХ ИН ВА ЛИ ДА

О по ло жа ју у ло кал ним сре ди на ма
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БОР КО ВАЧ КО ЈЕ ЗЕ РО

Апел за укла ња ње
не ле гал них обје ка та

Има ју ћи у ви ду озбиљ не пла но ве на 
уре ђе њу и про мо ци ји Бор ков ца и Бор ко
вач ког је зе ра као при влач не ту ри стич ке 
де сти на ци је, рум ска и ири шка оп шти на 
ће пред у зе ти низ ко ра ка на уре ђе њу и 
до но ше њу план ских до ку ме на та. У скло
пу тих ак тив но сти је и укла ња ње не ле
гал но из гра ђе них или по ста вље них обје
ка та. Гра ђе вин ска ин спек ци ја Оп штин
ске упра ве у Ру ми об и шла је 21. апри ла 
из ле ти ште Бор ко вац и утвр ди ла да 
по сто ји ве ли ки број та квих обје ка та.

Они су та да по ста ви ли и оба ве ште ња 
у не ле гал но ни клом на се љу из над пла
же, а апел је упу ћен и пу тем дру штве них 
мре жа. 

– Овим пу тем оба ве шта ва мо све 
су гра ђа не ко ји има ју не ле гал но из гра ђе
не или по ста вље не објек те да их  укло не 
у ро ку од 30 да на. Уко ли ко гра ђа ни то 
са ми не ура де, при сту пи ће се укла ња њу 
обје ка та по слу жбе ној ду жно сти, а о тро
шку ко ри сни ка не ле гал ног објек та. Ово 
је по че так пр ве фа зе ра до ва на уре ђе њу 
про сто ра око је зе ра Бор ко вац, и ка ко би 
се они не сме та но од ви ја ли, мо ли мо све 
су гра ђа не да апел схва те озбиљ но и 
при сту пе укла ња њу сво јих не ле гал них 
обје ка та – сто ји у оба ве ште њу.

Гра ђа ни на ко је се ово од но си све 
до дат не ин фор ма ци је мо гу до би ти на 
те ле фон 069 / 720 – 139. С. Џ.

Не ле гал ни објек ти из над пла же (фо то: сајт оп штине Рума)

НА СЕ ЉЕ „СРЕМ“

По сле две де це ни је 
до би ли улич ну 
ра све ту

Жи те љи на се ља „Срем“ су ко нач но 
по ло ви ном апри ла до би ли јав ну ра све ту. 
То је био од го вор ло кал не са мо у пра ве на 
зах тев гра ђа на овог на се ља да до би ју 
јав ну ра све ту, ко ја зна чи њи хо ву без бед
ност, а по себ но де це у ве чер њим са ти ма. 
По ста вље но је 10 сту бо ва јав не ра све те, 
а у овом на се љу има  ше зде се так до ма
ћин ста ва.

– To je ве о ма ва жна ствар за ста нов ни
ке тог на се ља. Ослу шку јем по тре бе 
су гра ђа на, шта им је по треб но, шта 
не ма ју а што су ду го че ка ли. Гра ђа ни 
овог на се ља су 20 го ди на би ли без улич
не ра све те, што је за осу ду, јер жи ви мо у 
21. ве ку, а до зво ли ли смо као раз ви је на 
оп шти на да јед но на се ље не ма улич ну 
ра све ту – ис та кла је пред сед ни ца 
Оп шти не Алек сан дра Ћи рић. 

УДРУ ЖЕ њЕ ЖЕ НА „РУМ њАН КЕ“

Ус кр шњи по кло ни
Већ по тра ди ци ји, чла ни це Удру же ња 

же на „Рум њан ке“ за Бо жић и Ус крс по се
те ко ри сни ке Днев ног бо рав ка за де цу и 
мла де са смет ња ма у раз во ју и до не су 
им при год не по кло не. Осим то га, об ра ду
ју их и дру гим до на ци ја ма ко је су по треб
не за рад овог Днев ног бо рав ка. Та ко је 
би ло и са да, уо чи ус кр шњих пра зни ка. 

 – И на шим ста ту том је ре гу ли са но да 
по ма же мо бо ле сни ма, мла ди ма и ста
рим ли ци ма на те ри то ри ји рум ске оп шти
не. При пре ми ли смо се и до шли да по се
ти мо ову дра гу де цу са ко јом се од ра ни
је до бро по зна је мо. До не ли смо им ус кр
шња ја ја и слат ки ше и увек се ле по про
ве де мо и дру жи мо. По кло не су обе зе бе
ди ле чла ни це удру же ња сво јим сред
стви ма – ка же Јо ван ка Ко кир, пред сед
ни ца Удру же ња же на „Рум њан ке“.

Же не из овог удру же ња су ра ни је сво
јим сред стви ма, али и уз по моћ до на то
ра, за Днев ни бо ра вак ку пи ле ве ли ки 
те ле ви зор, а не дав но и сто ли це ко је су 
им би ле по треб не.

Јо ван ка Ко кир је на ја ви ла и но ве по се
те и по кло не за 34 де це, ко ја ко ри сте 
услу ге Днев ног бо рав ка за де цу и мла де 
са смет ња ма у раз во ју. С. Џ.

МИ НИ СТАР СТВО ПРИ ВРЕ ДЕ СР БИ ЈЕ

По моћ мла ди ма
и же на ма пред у зет ни ца ма

Ми ни стар ство при вре де je рас пи са ло 
јав ни по зив за спро во ђе ње па ке та услу
га за мла де и же не пред у зет ни це, ко ји се 
ре а ли зу је пре ко Раз вој не аген ци је Ср би
је и акре ди то ва них ре ги о нал них раз вој
них аген ци ја, да кле и Ре ги о нал не раз вој
не аген ци је Срем, ко ја се на ла зи у Ру ми. 
Овај јав ни по зив је отво рен до 10. ма ја.

Па кет услу га ко је АР РА пру жа ју мла
ди ма у окви ру овог про гра ма, под ра
зу ме ва по моћ ко ја се са сто ји од стан
дар ди зо ва них са ве то дав них услу га, 
јед не или ви ше спе ци ја ли зо ва них обу ка 
и мен то ринг услу ге у тра ја њу до 40 са ти. 
Обу ка за по чет ни ке у по сло ва њу је оба
ве зна за по тен ци јал не и пред у зет ни ке, 
ко ји су ре ги стро ва ни у АПР – у нај ра ни је 
две го ди не у од но су на го ди ну под но ше
ња зах те ва.

Па кет услу га, ко је се пру жа ју же на ма 
пред у зет ни ца ма у окви ру овог про гра
ма под ра зу ме ва ју по моћ струч ног ли ца 
при вред ном су бјек ту чи ји је осни вач или 
вла сник же на или је же на је дан од вла

сни ка са ве ћин ским уде лом у вла сни
штву. По моћ је иста као и код мла дих 
пред у зет ни ка.

Ка да је реч о мла ди ма, пра во на уче
шће у овом јав ном по зи ву има ју ли ца од 
18 до 35 го ди на ста ро сти. Крај њи рок за 
за вр ше так па ке та услу га ко ри сни ци ма је 
31. де цем бар те ку ће го ди не.

При ја ве са свим пра те ћим обра сци ма 
и до ку мен та ци јом се под но се лич но или 
пре по ру че ном по штом АР РА са на зна
ком: При ја ва на јав ни по зив за до би ја ње 
па ке та услу га за мла де и же не пред у зет
ни це у 2022. го ди ни.

Јав ни по зив, упут ство и дру ги пра те ћи 
обра сци до ступ ни су на елек трон ским 
стра на ма РАС, www.ras.gov.rs, као и на 
елек трон ским стра на ма АР РА и у штам
па ном об ли ку у акре ди то ва ним ре ги о
нал ним раз вој ним аген ци ја ма, па та ко и 
у РРАС у Ру ми.

За де таљ ни је ин фор ма ци је мо же те 
се обра ти ти РАС на елек трон ску адре су  
ze ne mla dis su2022@ras.gov.rs.

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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ПРИ ПРЕ МЕ ЗА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈУ „To ur de Fruš ka“

Промоција Фрушке горе

„To ur de Fruš ka“ је на зив ма ни фе ста ци
је ко ја би по пр ви пут тре ба ло да се одр
жи од 20. до 22. ма ја на Фру шкој го ри, уз 
по др шку По кра јин ске вла де. Реч је о 
ма ни фе ста ци ји на ме ње ној љу би те љи ма 
би ци кли зма, ре кре а ци је и бо рав ка у при
ро ди. 

Чла но ви Ор га ни за ци о ног од бо ра су 
одр жа ли свој са ста нак 20. апри ла, а при
су ство вао му је и Игор Ми ро вић, пред
сед ник По кра јин ске вла де.

Он је ин фор ми сан да су у то ку за вр шни 
ра до ви на уре ђе њу и обе ле жа ва њу ста
за, као и ор га ни зо ва њу про прат них са др
жа ја, а до са да је при ја вље но ви ше од 
180 так ми ча ра.

Је дан од основ них ци ље ва ове ма ни

фе ста ци је је про мо ци ја не са мо Фру шке 
го ре, већ и ком плет них ту ри стич ких 
по тен ци ја ла Вој во ди не, али и да се мла
ди ма пре не се љу бав пре ма при ро ди и 
здра вим сти ло ви ма жи во та.

Спорт ски део ма ни фе ста ци је је МТБ 
ре кре а тив ни ма ра тон, а при пре мље не су 
и на гра де за нај мла ђе уче сни ке. Пла ни
ран је и „Ноћ ни ба зар“ у ко јем ће уче ство
ва ти ве ли ки број про из во ђа ча здра ве 
хра не. 

Ди рек тор ма ни фе ста ци је је Иван 
Ар паш, а члан Ор га ни за ци о ног од бо ра је 
и Ти хо мир Сто ја ко вић, пред сед ник 
Оп шти не Ириг, ко ји је и при су ство вао 
овом са стан ку.

С. Џ.

Са ста нак Ор га ни за ци о ног од бо ра
са Иго ром Ми ро ви ћем (фо то: По кра јин ска вла да)

Ми ни стар ка за шти те жи вот не сре ди не 
Ире на Ву јо вић пот пи са ла је 20. апри ла у 
Па ла ти Ср би ја уго во ре на осно ву ко јих 
ће би ти до де ље на сред ства Ми ни стар
ства за укуп но 42 про јек та по шу мља ва
ња и озе ле ња ва ња, Про јек ти ће се у овој 
го ди ни ре а ли зо ва ти у 37 ло кал них са мо
у пра ва.

Ми ни стар ка Ире на Ву јо вић је том при
ли ком ука за ла да су ло кал не са мо у пра
ве по овом кон кур су кан ди до ва ле до бре 
про јек те, те да је по шу мља ва ње од 
не про це њи ве ва жно сти за жи вот ну сре
ди ну. Она је под се ти ла да је про шле 
го ди не, за хва љу ју ћи овом кон кур су, али 
и до број са рад њи са ло кал ним са мо у
пра ва ма, за са ђе но ви ше од 150.000 сад
ни ца ши ром Ср би је, као и да је по ве ћа
ње про цен та по шу мље но сти Ср би је у 
скла ду са „Зе ле ном аген дом“ и да ће се 
овај ва жан по сао на ста ви ти.

За су фи на си ра ње про је ка та по шу
мља ва ња и озе ле ња ва ња ши ром Ср би

је, ове го ди не је из бу џе та Ми ни стар ства 
за шти те жи вот не сре ди не обез бе ђе но 
100 ми ли о на ди на ра. 

Сред ства ће би ти утро ше на на на бав
ку сад ни ца и из во ђе ње ра до ва на по шу
мља ва њу зе мљи шта у над ле жно сти 
ло кал них са мо у пра ва. Ме ђу 37 ло кал них 
са мо у пра ва, ко је су до би ле сред ства 
на ла зи се и ири шка Оп шти на. Уго вор о 
до би ја њу сред ста ва у ви си ни од 900.000 
ди на ра пот пи са ла је Бог дан ка Фи ли по
вић Ле кић, са вет ни ца за во ђе ње ин ве
сти ци ја у Оп штин ској упра ви, док ће 
оста так до 1,2 ми ли о на ди на ра обез бе
ди ти ири шка Оп шти на. 

– Овим про јек том је об у хва ће но по шу
мља ва ње на те ри то ри ји чи та ве оп шти
не. Ка ко се су о ча ва мо са кли мат ским 
про ме на ма и за га ђе њем ва зду ха у ре ал
ном вре ме ну, ве ли ку па жњу мо ра мо да 
усме ри мо ка ова квим про јек ти ма и 
за шти ти жи вот не сре ди не – ка же Бог дан
ка Фи ли по вић Ле кић. С. Џ. Бог дан ка Фи ли по вић Ле кић

ЈП „ВО ДО ВОД“ РУ МА

Из град ња
це во во да у Ири гу

Јав но пред у зе ће „Во до вод“ у Ру ми 
по ло ви ном апри ла је за по че ло ра до ве 
на из град њи це во во да, ко ји ће по ве за ти 
два но ва бу на ра у Ири гу са си сте мом 
во до снаб де ва ња. Ка ко са зна је мо од 
Сла во љу ба Мар ђе ло шког, тех нич ког 
ди рек то ра рум ског „Во до во да“, на овај 
на чин ће би ти обез бе ђе но до дат них 14 
ли та ра ква ли тет не во де за пи ће у 
се кун ди. 

– То ће до при не ти бо љем во до снаб
де ва њу Ири га, а би ће и ви ше во де ко је 
ће мо мо ћи да упу ти мо ка Врд ни ку, у 
оном де лу ко је снаб де ва на ше пред у зе
ће – ис ти че Мар ђе ло шки.

Ду жи на овог це во во да је око 1.000 
ме та ра, сред ства у ви си ни од три ми ли
о на ди на ра је обез бе ди ла ири шка 
Оп шти на, а за вр ше так ра до ва се оче ку
је у дру гој по ло ви ни ма ја.

С. Џ.

МИ НИ СТАР СТВО ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ: ИРИГ ДО БИО СРЕД СТВА ЗА 
ПРО ЈЕ КАТ ПО ШУ МЉА ВА њА

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

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА ОП ШТИ НЕ МОЈ КО ВАЦ ПО СЕ ТИ ЛА ИН ЂИ ЈУ

Ја ча ње са рад ње

Пред сед ник Оп шти не Мој ко вац Ве ско 
Де лић и са вет ник Ве ли мир Ђо ко вић по
се ти ли су оп шти ну Ин ђи ја у че твр так, 21. 
апри ла. У скло пу по се те, го сте из Цр не 
Го ре уго стио је пред сед ник ин ђиј ске Оп
шти не Вла ди мир Гак. На са стан ку су де
фи ни са не  ак тив но сти у ци љу при бли жа
ва ња од но са две ју ло кал них са мо у пра ва.

Ка ко је ис та као Гак, у на ред ном пе ри о
ду ће се ор га ни зо ва ти раз ли чи ти са стан
ци на те му при вред не, кул тур не, ту ри
стич ке и спорт ске са рад ње.

– Раз го ва ра ли смо о при вре ди и о ту
ри зму. Же ли мо да де ца из Ин ђи је по се те 
Мој ко вац и обр ну то и да се нај мла ђи, ко
ји су за нас при о ри тет, упо зна ју са исто
ри јом Мој ков ца. Та ко ђе, же ли мо да де ца 
из Мој ков ца до ђу у Ин ђи ју и да се осе ћа ју 

као код ку ће, јер су код нас увек до бро до
шли ис та као је Гак.

Он је до дао да са рад ња из ме ђу два 
гра да тре ба да се на ста ви у при ја тељ
ској ат мос фе ри те да две ло кал не са мо
у пра ве мо гу да оства ре из у зет но до бру 
са рад њу на раз ли чи тим по љи ма са чим 
се сло жио и пред сед ник Оп шти не Мој ко
вац Ве ско Де лић.

– На кон раз го во ра о мо гу ћој са рад њи 
у обла сти при вре де, ту ри зма и спор та 
уса гла си ли смо да пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја са сво јим са рад ни ци ма тре ба да 
нам уз вра ти по се ту где ће мо га до че ка ти 
као што смо ми до че ка ни код вас, те да 
де таљ но ис пла ни ра мо да ље ко ра ке ре
као је Де лић на кон са стан ка у згра ди Оп
шти не Ин ђи ја. М. Ђ.

До го во ре на са рад ња две оп шти не 

БИ ЗНИС ФО РУМ У БА њА ЛУ ЦИ

Ин ђи ји на гра да за раз вој
и про спе ри тет

Пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак у сре ду, 
27. апри ла као пр ви па не ли
ста на 11. Ду нав ском би знис 
фо ру му у Ба ња лу ци пред ста
вио је оп шти ну на овом пре
сти жном фо ру му, ко ји оку
пља по ли тич ке и по слов не 
ли де ре овог де ла Евро пе. 
Гак је од го ва рао на пи та ња 
при сут них, ко ји су ис ка за ли 
нај ве ће ин те ре со ва ње на 
те му при вла че ња но вих 
ин ве сти ци ја као и о ко ри шће
њу са вре ме них тех но ло ги ја у 
функ ци о ни са њу ло кал не 
са мо у пра ве.

Пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја упо знао је при сут не 
са по дат ком да је за шест 
го ди на та ло кал на са мо у пра
ва, пот пи са ла 17 уго во ра са 

ин ве сти то ри ма и на ја вио 
до ла зак но вог, ко ји би тре ба
ло да за по сли пре ко пет 
хи ља да рад ни ка. О то ме ће 
де та љи би ти по зна ти за не ко
ли ко не де ља.

Та ко ђе, у окви ру 11. Ду нав
ског би знис фо ру ма у Ба ња
лу ци, пред сед ни ку Оп шти не 
Ин ђи ја уру че на је Злат на 
пла ке та за раз вој и про спе ри
тет ко ју до де љу је ТЕ РИС, 
удру же ње раз вој них аген ци ја 
Сло ве ни је, Хр ват ске, Ср би је 
и Бо сне и Хер це го ви не.

– Би ла ми је част да у име 
Оп шти не Ин ђи ја при мим 
Злат ну пла ке ту за раз вој и 
про спе ри тет. Ра ди мо и гра
ди мо да ље, за бо љу Ин ђи ју 
ре као је Гак.

М. Ђ.
Злат на пла ке та уру че на пред сед ни ку Владимиру Га ку

ГРАДСКИ БАЗЕН

При пре ме
за но ву се зо ну

Ра до ви на при пре ми  Град ског ба зе
на у Ин ђи ји пред ви ђе ни пре по чет ка 
но ве ку па ли шне се зо не ула зе у за вр
шну фа зу. Пре ма ре чи ма Или је Тр бо
ви ћа, ди рек то ра Уста но ве Спорт ски 
цен тар,  ба зен ће би ти спре ман за 
отва ра ње до 1. ју на а до та да оста ло је 
да се спро ве ду ак тив но сти ко је се ти чу 
фар ба ња по вр ши на око ба зе на, ко ше
ња тра ве и сре ђи ва ња ен те ри је ра. 

– Ми смо већ у фе бру а ру по че ли са 
при пре мом ба зе на за ово го ди шњу 
се зо ну. Кра јем про шле не де ље, из вр
ши ли смо ге не рал ну про бу це ло куп ног 
си сте ма (фил тер ста ни це и дру го) и тај 
део по сла је за вр шен ре као је Тр бо
вић.

Он је до дао да ће за по че ти ра до ве 
на ре кон струк ци ји те ра се ко ја се на ла
зи из над ре сто ра на бр зе хра не.

– Ту смо има ли од ре ђе них ад ми ни
стар тив них про бле ма, али су сред ства 
у бу џе ту за те ра до ве обез бе ђе на за 
ову го ди ну. Са ра до ви ма ће мо уско ро 
по че ти али да ли ће мо ус пе ти и да их 
за вр ши мо ове го ди не, то још увек не 
зна мо, ка зао је Тр бо вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, на кон ра до
ва на ре кон струк ци ји те ра се, тај део 
Град ског ба зе на има ће по себ ну на ме
ну и упот пу ни ће до са да шње са др жа је.

Пла ни ра но је по ста вља ње ђа ку зи ја 
и екс клу зив них ле жаљ ки. Ка ко је 
по твр дио, ку па ли шна се зо на тре ба ла 
би да поч не из ме ђу 3. и 10. ју на, у 
за ви сно сти од вре мен ских при ли ка, а 
це на ка ра та не ће се ме ња ти ни ове 
го ди не. М.Ђ.
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ШИД: СЕР ТИ ФИ КА ТИ КО ЗМЕ ТИ ЧАР КА МА И ФРИ ЗЕР КА МА

Лак ше до по сла

„Ја ча ње струч них ка па ци те та за за по
шља ва ње ли ца из осе тљи вих гру па под 
ути ца јем пан де ми је ко вид – 19“,  је 
на зив про јек та  ко ји  је то ком прет ход ног 
пе ри о да  спро ве ла Не мач ка ор га ни за ци
ја за са рад њу (ГИЗ). Ова ор га ни за ци ја је 
омо гу ћи ла да кроз обу ку за ко зме ти чар
ке  и фри зер ке  успе шно про ђе 21 не за
по сле на осо ба са те ри то ри је оп шти не 
Шид. У че твр так, 28. апри ла у са ли Скуп
шти не оп шти не Шид, одр жа на је све ча
ност по во дом уру чи ва ња сер ти фи ка та. 
Тим – ли дер овог про јек та Зо ри ца Ла бу
до вић и Ма ри ја на Тр ни нић ис пред ор га
ни за ци је ГИЗ су уру чи ле сер ти фи ка те и  
стар тап па ке те у ко ји ма су се на ла зи ла 
основ на сред ства за по че так ра да ка ко 
ко зме ти чар ки, та ко и фри зер ки. Пред
сед ник Оп шти не Шид Зо ран Се ме но вић 
је по здра вио при сут не и ис та као до бру 
са рад њу са ГИЗ – ом, као и на ду да ће 
се ова са рад ња на ста ви ти и у бу дућ но
сти. На рав но, ово ни је пр ви про је кат ко ји 
је ре а ли зо ван у са рад њи са Оп шти ном 
Шид, а за на ред ни пе ри од су на ја вље ни 
и не ки но ви. 

– Ова кви про јек ти не мо гу да се спро
во де без парт нер ства са ло кал ном са мо
у пра вом. Ов де смо на и шли на пот пу ну 
са рад њу, а то по ка зу је и по да так да у пет 
гра до ва и оп шти на има мо укуп но ше зде
сет и јед ну ко ри сни цу овог про гра ма, од 
то га је у Ши ду два де сет и јед на. Про
грам је био усме рен на по др шку мла дим 
де вој ка ма и же на ма ко је спа да ју у ка те
го ри ју те же за по шљи вих, ре кла је Ма ри
ја на Тр ни нић.

Не бој ша Илић, по моћ ник пред сед ни ка 
Оп шти не Шид за ду жен за со ци јал на 
пи та ња ис та као је значј овог про јек та.

– Кроз овај про је кат смо омо гу ћи ли 
на шим су гра ђан ка ма да про ђу обу ку и 
до би ју сер ти фи кат и стек ну од ре ђе но 
зна ње. На овај на чин мо гу да по кре ну 
соп стве ни по сао, да не ког за по сле. Са 
ве ли ким за до вољ ством ис ти чем ову 
са рад њу са ГИЗ – ом, из ја вио је Не бој ша 
Илић.

Све по ла зни це су про шле кроз дво ме
сеч ну обу ку у ко зме тич ким и фри зер
ским са ло ни ма, а Би ља на Бо бић је би ла 
еду ка тор ка за оне ко је су се опре де ли ле 
за по зив ко зме ти чар ке.

– Би ло је два на ест де во ја ка на обу ци. 
Све су по ло жи ле и ствар но су би ле 
до бре. Не ке су већ до шле са од ре ђе ним 
пред зна њем и ис ку ством. Де вој ке су 
би ле за ин те ре со ва не за ма ни кир, уви ја
ње и фар ба ње тре па ви ца, јер је то сад 
нај ак ту ел ни је  ре кла је Би ља на Бо бић.

Ва лен ти на Алек сић из Ва ши це је 
ре кла да је обу ка и до би ја ње сер ти фи
ка та ја ко до бро за по че так ра да, али 
сма тра да би би ло по треб но да пр во 
не где стек не још ис ку ства пре не го што 
поч не са мо стал но да ра ди.

Са рад ња са ГИЗ – ом ће се на ста ви ти 
у окви ру про је ка та пси хо – со ци јал не 
по др шке и про јек та за осо бе са ин ва ли
ди те том, ко је те же до ла зе до за по сле
ња.

Д. Попов

По ла зни це обу ке

Би ља на Бо бић

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Да ли „Фол ксва ген“ 
до ла зи у Ин ђи ју?

Не дав но се у ме ди ји ма по ја ви ла 
ин фор ма ци ја да се не мач ки ги гант у 
обла сти ау то ин ду стри је „Фол ксва ген“ 
опре де лио за ло ка ци ју за из град њу 
фа бри ке у Ин ђи ји. Срем ска оп шти на, 
пре ма тим на во ди ма, иза бра на је због 
ве о ма до бре ин фра струк ту ре и јер се 
на ла зи на по ла пу та из ме ђу Но вог Са да 
и Бе о гра да, те би мо гао да се за по сли 
ве ли ки број љу ди из оба по ме ну та гра да. 
Це ла Ср би ја, ка ко је пи са но још 2019. 
го ди не, има ла би огром ну ко рист од 
до ла ска „Фол ксва ге на“. Ин ђи ја би по ста
ла ин ду стриј ски су пер и о ран цен тар. 

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак по твр дио је да је Ин ђи ја спрем
на да од го во ри свим зах те ви ма не мач ког 
ги ган та, ако до раз го во ра до ђе.

– На ја вио сам ве ли ку ин ве сти ци ју у 
обла сти ау то мо бил ске ин ду стри је и то је 
не што што нас че ка у на ред ном пе ри о ду. 
То Ин ђи ја за слу жу је, јер ин тен зив но 
ра ди, као и Вла да Ср би је на че лу са 
пред сед ни ком Ву чи ћем ис та као је Гак.

Он је до дао да још увек не мо же да 
го во ри о ко јем је кон крет но брен ду реч.

– Али мо гу да ка жем да су у пи та њу 
чак три ин ве сти то ра из те обла сти. Уве
рен сам да ће мо у на ред на три ме се ца 
до би ти по твр ду ко ће од њих гра ди ти 
сво је по стро је ње у на шој оп шти ни и ко 
ће, ап со лут но, про ме ни ти при вред ну 
сли ку Ин ђи је али и це ле Ср би је, ис та као 
је Гак.

Ка ко је ра ни је на ја вље но, „Фол ксва
ген“ ће у овом де лу Евро пе из гра ди ти 
фа бри ку вред ну 1,4 ми ли јар де евра у 
ко јој ће за по сли ти 5.000 љу ди. Го ди шњи 
ка па ци тет би ће 300.000 во зи ла.

Ро та ци о на све тла 
за трак то ри сте

Са вет за без бед ност со а бра ћа ја 
оп шти не Ин ђи ја у са рад њи са По ли циј
ском ста ни цом ор га ни зо вао је по де лу 
жу тих ро та ци о них све та ла и ре тро ре
флек ту ју ћих тра ка трак то ри сти ма и то 
при ли ком ре дов не кон тро ле са о бра ћа ја. 
На тај на чин, уче сни ци ма у са о бра ћа ју је 
скре ну та па жња на зна чај без бед ног 
упра вља ња по љо при вред ним ма ши на
ма. Ова ак ци ја ујед но пред ста вља јед ну 
од пре вен тив них ак тив но сти Са ве та за 
без бед ност са о бра ћај оп шти не Ин ђи ја.

М. Ђ.
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ЖФК „ПРА ВЕ ДА МЕ“ НА ПРИ ЈЕ МУ КОД ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИНЕ ЂОР ЂА РА ДИ НО ВИ ЋА 

Шам пи он ке Ср би је
у „Ми ни – Мак си“ ли ги

Жен ски фуд бал ски клуб 
„Пра ве да ме“ из Ста рих Ба но
ва ца оства ри ле су вр ло зна ча
јан успех, по став ши шам пи он
ке Ср би је у „Ми ни Мак си“ ли ги 
за де вој чи це. Тим по во дом, 
оне су са тре не ром Сло бо да
ном у у сре ду, 20. апри ла има
ле све ча ни при јем код пред
сед ни ка Оп шти не Ста ра Па зо
ва Ђор ђа Ра ди но ви ћа. Пред
ра су да по сто ји да је фуд бал 
му шки спорт, али ка пи тен овог 
клу ба Ан ђе ла Ко вач по ру чи ла 
је свим вр шња ки ња ма ко је се 
пре ми шља ју, да не ће по гре ши
ти уко ли ко се од лу че фуд бал. 
Ан ђе ла има бра та, ко ји је 
играо фуд бал и упра во га је уз 
ње га је за во ле ла.

– Ре кла бих да је фуд бал 
ди ван спорт и да то ни је са мо 
му шки спорт, ре кла је Ан ђе ла.

Тре нер ЖФК „Пра ве да ме“ 
Сло бо дан Гра бо ви ца ис ти че 
да у ре зул тат дво го ди шњег 
ра да  спа да и то  што су две 
де вој чи це из клу ба већ део 
ре пре зен та ци је Ср би је, а у 
на ред ном пе ри ду пла ни ра ју да 
фор ми ра ју се ни ор ску еки пу, 
ко ја ће се ка сни је так ми чи ти у 
мно го озбиљ ни јим так ми че њи
ма и ли га ма. Он ис ти че да је 
ве о ма ве ли ки успех ка ко за 
клуб, та ко и за оп шти ну то што 
су ове мла де де вој ке пр ва ки
ње у Ср би ји

– Ми смо ве о ма по но сни. 

По сле две го ди не ра да, ово је  
ре зул тат. Де вој чи це 2009. и 
2010. го ди ште су пр ва ки ње 
Ср би је, што је ја ко ве ли ки 
успех, ка ко за наш клуб, та ко и 
за на ше ме сто и оп шти ну и 
по ку ша ва мо да оку пи мо што 
ве ћи број де вој чи ца, ка зао је 
тре нер Сло бо дан Гра бо ви ца.
Пред сед ник Оп шти не Ста ра 
Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић, и 
сам не ка да шњи фуд ба лер, на 
при је му је на гла сио да су ове 

де вој чи це до каз да пред ра су
де не по сто је.

– Ове де вој чи це до ка зу ју да 
ће вре ме ном ста са ти у се ни ор
ке, ко је ће бри љи ра ти у ви со
ком ран гу так ми че ња. Оп шти
на Ста ра Па зо ва, као што и 
увек по др жа ва спорт, без у
слов ну по др шку да ће и клу бу 
„Пра ве да ме“, а ја сам лич но 
за и ста по но сан и сре ћан због 
њих, ис та као је пред сед ник 
Ра ди но вић.

Све ви ко је се осе ћа те као 
пра ве да ме, ка ко гла си и сам 
на зив ста ро ба но вач ког жен
ског клу ба, не сти ди те се да се 
усу ди те и ста не те пред фуд
бал ску лоп ту, јер спорт је сте за 
све!  Овом при ли ком, тре нер 
Гра бо ви ца је уру чио пред сед
ни ку Оп шти не Ста ра Па зо ва 
див но ура мљен дрес клу ба у 
ста клу, у знак успе шне са рад
ње и ме ђу соб не по др шке од 
са мог на стан ка клу ба.  З. К.

Фудбалерке код Ђорђа Радиновића

УДРУ ЖЕ њЕ ЗА ПО МОЋ ОСО БА МА СА СМЕТ њА МА У РАЗ ВО ЈУ „ЖИ ВИ МО ЗА ЈЕД НО“  

Дан пла не те Зе мље у го лу би нач кој Оа зи
У го ди ни зна чај ног ју би ле ја, 

ка да Удру же ње гра ђа на 
„Жи ви мо за јед но“ обе ле жа ва 
25. го ди шњи цу, у го лу би нач кој 
„Оа зи“ упри ли че но је це ло
днев но дру же ње по све ће но 
Да ну пла не те Зе мље и осо ба
ма са  смет ња ма у раз во ју.  
Так ми че ње у пра вље њу стра
ши ла, фар ба ње огра де, са ђе
ње цве ћа, ре ци кла жа, ту ца ње 
ја ји ма, шах, ко шар ка, сто ни – 
те нис, ли ков на ра ди о ни ца, 
так ми че ње у спре ма њу ко тли
ћа, му зич ко – за бав ни про
грам, са мо су део ак тив но сти 
ко је су у жи вот ној и рад ној 
за јед ни ци оку пи ле пре ко сто
ти ну го сти ју.

– Мно ги ро ди те љи ка жу да 
им је ово нај леп ши дан у го ди
ни, кад ма ло иза ђу и дру же 
се. Обич но су осо бе оме те не 
у раз во ју пот пу но ис кљу че не 

из де ша ва ња  и са мо ве за не 
за ку ћу и ро ди те ље,  ис ти че  
Де јан Kозић, пред сед ник 
Удру же ња „Жи ви мо за јед но“.

И ове го ди не је пра зник 
обе ле жен у при ро ди и по 
ле пом вре ме ну, што је омо гу
ћи ло ро ди те љи ма да обез бе
де ква ли тет ни ји и са др жај ни ји 
дан за сво ју де цу. „Оа зу“ у 

Го лу бин ци ма по се ти ла су и 
де ца из Зве чан ске, као и број
не ком ши је, ме шта ни, до на то
ри и пред став ни ци ин сти ту ци
ја, ко је по др жа ва ју раз вој 
са мо стал но сти у жи во ту и 
ра ду осо ба са ин ва ли ди те том 
у при род ној за јед ни ци. 

– За и ста им да је мо ве тар у 
ле ђа, да је мо им по др шку за 

ова кве до га ђа је, јер ово дру
же ње њи ма мно го зна чи, 
на ро чи то на се лу, где је и 
овом при ли ком са ђе но цве ће, 
ку вао се гу лаш, играо пи ка до, 
ко шар ка и фуд бал... Сам 
из ла зак у при ро ду мно го зна
чи, сма тра Ју ли ја на Ста ни са
вље вић из сек то ра за ОСИ  
Ми ни стар ства за за по шља ва
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та
ња.

У окви ру обе ле жа ва ња 25 
го ди на по сто ја ња Удру же ња 
„Жи ви мо за јед но“ у на ред ном 
пе ри о ду у Ста рој Па зо ви би ће 
одр жа на и ин клу зив на опе ра 
„Ча сов ни чар“, чи ји су со ли сти 
осо бе са раз ли чи тим вр ста ма 
ин ва ли ди те та, док су чла но ви 
хо ра ко ри сни ци Удру же ња 
„Жи ви мо за јед но“, осо бе са 
ин те лек ту ал ним смет ња ма у 
раз во ју.  Д. Г.
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СТА РА ПА ЗО ВА

Одр жа на сед ни ца 
Скуп шти не оп шти не

У че твр так, 21. апри ла је одр жа на сед
ни ца Скуп шти не оп шти не Ста ра Па зо ва, 
на ко јој је. Све тач ке пред ло же ног днев
ног ре да усво је не су ве ћи ном гла со ва 
од бор ни ка. На Скуп шти ни су се на шли 
из ве шта ји о ра ду и фи нан сиј ски из ве
шта ји  Ме сне за јед ни це Бе ле гиш, Ба нов
ци Ду нав, Вој ка, Го лу бин ци  и  Ста ра 
Па зо ва  за 2021. го ди ну, као и На род не 
би бли о те ке „До си теј Об ра до вић“. Пред 
од бор ни ци ма је био и пред лог од лу ке о 
утвр ђи ва њу до при но са за уре ђи ва ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта, као и пред лог 
од лу ке о из ме на ма и до пу на ма од лу ке о 
снаб де ва њу во дом. Ве ћи ном гла со ва 
по др жа ни су и пред ло зи ре ше ња о при
ба вља њу не по крет но сти у јав ну сво ји ну 
оп шти не Ста ра Па зо ва, у ка та стар ској 
оп шти ни Но ва Па зо ва ра ди из град ње 
са о бра ћај ни це  и ра ди из град ње са о бра
ћај ни це у цен трал ној рад ној зо ни оп шти
не. Је ди но од бор нич ко пи та ње на кра ју 
за се да ња ло кал ног пар ла мен та од но си
ло се на тре нут не ра до ве на из град њи 
пу та у Вој ки и њи хо ву ди на ми ку. 

За тво рен пут
Ста ра Па зо ва – Вој ка

Пут од Ста ре Па зо ве до цен тра Вој ке  
због ак ту ел них ра до ва за тво рен је за са о
бра ћај. Пре ма ин фор ма ци ја ма од из во ђа
ча, ре кон струк ци ја је пла ни ра на  да се 
за вр ши до по ло ви не ма ја.  За тво ре на је 
тра са из ме ђу над во жња ка и цен тра Вој ке, 
али ће се уско ро ра до ви про ши ри ти и на 
де о ни цу од ре сто ра на „Пут ник“ до над во
жња ка. За вре ме ра до ва во за чи тре ба да 
ко ри сте ал тер на тив ни пра вац од ба зе на у 
Но вој Па зо ви до цен тра Вој ке.

Ра до ви на овој де о ни ци су по че ли кра
јем мар та и део су ве ли ке ре кон струк ци
је пут не мре же Ста ри Ба нов ци  Но ва 
Па зо ва  Вој ка  Kрњешевци. На кон за вр
шет ка пу та за Вој ку, ра до ви се пре ме
шта ју на де о ни цу од ау то – пу та Е75 до 

ба зе на у Но вој Па зо ви.
 Уре ђе ње пут не ин фра струк ту ре у 

Оп шти ни Ста ра Па зо ва при о ри тет је у 
овој го ди ни, а ко ли ко је ло кал на са мо у
пра ва озбиљ но схва ти ла про је кат до ка зу
је чи ње ни ца да је у ње га уло же но чак 980 
ми ли о на ди на ра што пред ста вља нај ве ћу 
ин ве сти ци ју у исто ри ји оп шти не Ста ра 
Па зо ва. Ин ве сти ци јом од го то во ми ли јар
ду ди на ра и ре ха би ли та ци јом на ве де них 
де о ни ца у ста ро па зо вач кој оп шти ни уна
пре ђу је се по сто је ћа пут на мре жа ко ја 
по ве зу је ау то – пут, ло кал не и ре ги о нал не 
цен тре и по ди же ни во оп ште без бед но сти 
друм ског са о бра ћа ја. Д. Г.

ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА

Заштита усева  
По љо при вред на ме ха ни за ци ја је ових 

да на на њи ва ма, где се ужур ба но при во
ди кра ју про лећ на се тва, а упо ре до се 
ра ди дру га при хра на ози мих стри ни на и 
за шти та би ља ка, јер то пли је вре ме по го
ду је раз во ју бо ле сти и ште то чи на. Пше ни
ца, ко ја на под руч ју ста ро па зо вач ке 
оп шти не за у зи ма ско ро 5800 хек та ра,  
је чам на 1100 хек та ра, ни жег су ра ста 
због су шног пе ри о да у пр ва три ме се ца у 
го ди ни и тек на кон пр вих па да ви на у 
апри лу, по че ли су да ко ри сте азот из при
хра не, и до би ли ле пу зе ле ну бо ју.  Са да 
тре ба ура ди ти трет ма не фун ги ци ди ма и 
ис ком би но ва ти их са аде кват ним хер би
ци ди ма, са ве ту је Ма ри ја Хриц, за шти тар 
би ља у „Дел та агра ру“. На по је ди ним пар
це ла ма већ се по ја ви ла ре пи на пи па, где  
тре ба од мах де ло ва ти, али на сре ћу, ре пи 
ни су на ште ти ле по вре ме но ни ске тем пе
ра ту ре у апри лу. Ста би ли за ци ја вре мен
ских усло ва до не ће мно го по сла на њи ва
ма.  По ред бо ле сти и ко ро ва, ве ли ку 
ште ту на усе ви ма мо гу на не ти пољ ски 
ми ше ви и хрч ци, сто га, струч ња ци пре по
ру чу ју про из во ђа чи ма да ре дов но оби ла
зе пар це ле и кон тро ли шу усе ве, ка ко би 
бла го вре ме но мо гли да ре а гу ју и при ме не 
по треб не агро тех нич ке ме ре.  З. К.

ХУ МА НОСТ СТА РО ПА ЗОВ ЧА НА

Про лећ ни ба зар

 „Се конд хенд“ ба за ри у ста ром па ро хиј
ском до му Сло вач ке еван ге лич ке цр кве у 
Ста рој Па зо ви ор га ни зу ју се већ ви ше од 
јед не де це ни је, и то два пу та го ди шње. 
Ово го ди шњи про лећ ни, ина че 28. по ре ду, 
одр жан је од 25. до 29. апри ла. Ор га ни за
то ри Удру же ње же на „Та би та“ це не гар де
ро бе, обу ће и до да та ка за до ма ћин ство 
ни су ме ња ли, оне су и да ље сим бо лич не 
50, 100, 200 ди на ра, чак не ке ства ри ор га
ни за то ри и по кла ња ју по се ти о ци ма или 

по ну де ак ци је за ку пље на два, тре ћи ко мад 
гра тис. Циљ је да се што ви ше ства ри рас
про да, јер ће но вац би ти упо тре бљен у 
ху ма ни тар не свр хе, као и обич но, ре кла је 
Ана Мал ко, ко ор ди на тор ка ба за ра. Д. Г.

КУД БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ

Ус кр шњи кон церт 
КУД Бран ко Ра ди че вић из Ста ре Па зо ве 

је дру гог да на Вас кр са, у по не де љак 25. 
апри ла, већ по тра ди ци ји  одр жао Вас кр
шњи кон церт. Пра зник над пра зни ци ма, 
Вас крс је дан ра до сти и ве се ља а упра во 
ве се ли, раз и гра ни и срећ ни би ли су чла
но ви овог дру штва на тра ди ци о нал ном 
Вас кр шњем кон цер ту оку пље ни у ци љу 
очу ва ња тра ди ци о нал них вред но сти.  У 
јед но и по ча сов ном про гра му су на сту пи ле 
мла ђа и ста ри ја деч ја гру па, при прем ни и 
пр ви ан самбл, пе вач ке гру пе, со ли сти, као 
и на род ни ор ке стар.  Ни за ле су се игре од 
Сре ма до Ле сков ца, ко је је мла ђа деч ја 
груп из ве ла пре ми јер но, за тим игре из 
Пчи ње, Ре са ве, Вла шке игре, а  кон церт је 
за вр шен за јед нич ком ко ре о гра фи јом ка да 
су на сце ну за јед но ста ли сви уче сни ци. 
Пу бли ка жељ на ова квих про гра ма, тра жи
ла је игру на бис и на кра ју ни ко ни је скри
вао за до вољ ство.Вас кр шњи кон церт  КУД 
Бран ко Ра ди че вић је пр ви про грам у го ди
ни ју би ле ја, у ко јој су пла ни ра на  мно га 
го сто ва ња и на сту пи, а глав ни кон церт 
по во дом 50 го ди на по сто ја ња би ће по тра
ди ци ји, у де цем бру.  З. К.

ОПШТИНСkА
СМО ТРА ФОЛkЛОРА

На сце ни по сле
две го ди не

По след њег април ског да на  је  у ор га ни
за ци ји Са ве за ама те ра оп шти не Ста ра 
Па зо ва одр жа на Оп штин ска смо тра му зич
ко – фол клор ног ства ра ла штва де це. У 
по зо ри шној са ли  се пред ста ви ло 16  фол
клор них гру па из ста ро па зо вач ке оп шти не.  
На он ску смо тру деч јег фол кло ра за Срем 
из ка те го ри је мла ђег уз ра ста пла си ра ло 
се пет гру па: KУД „Слав ко Га јин» из Вој ке, 
KУД „Бран ко Ра ди че вић“ из Ста ре Па зо ве, 
ОKУД „Све ти Са ва“ из Но ве Па зо ве, KУД 
„Бран ко Ра ди че вић“ из Но вих Ба но ва ца и 
KУД „Мла дост“ из Но ве Па зо ве.

Из ка те го ри је ста ри јег уз ра ста ста ро па
зо вач ку оп шти ну на Зон ској смо три ће 
пред ста вља ти свих шест гру па, ко је су и 
на сту пи ле : KУД „Бран ко Мар ко вић“ из 
Сур ду ка, KУД „Ми тан че“ Зиз Бе ле ги ша, 
KУД „Из вор“ из Ста рих Ба но ва ца, KУД 
„Бран ко Ра ди че вић“ из Но вих Ба но ва ца, 
СKУД „Хе рој Јан ко Чме лик“ и KУД „Бран ко 
Ра ди че вић“ из Ста ре Па зо ве.

У ка те го ри ји фол клор не тра ди ци је 
на сту пи ће мла ђа гру па СKУД – а „Хе рој 
Јан ко Чме лик“ дат је и пред лог се лек то ра 
да и мла ђа гру па ФА „Ду кат“ уче ству је у 
ис тој так ми чар ској ка те го ри ји. Ста ра Па зо
ва би ће до ма ћин Зон ске смо тре већ 
на ред не су бо те, а се лек тор Оп штин ске 
смо тре Да ја на Kостић је за до вољ на што 
су се де ца и фол клор вра ти ли на сце ну 
по сле две го ди не па у зе.  Д. Г.

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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КАР ЛОВ ЧИЋ

До бар при мер
мла ди ма ка ко
се чу ва тра ди ци ја

На кон ус кр шње ли тур ги је у ме сном 
пра во слав ном хра му у Кар лов чи ћу, у 
не де љу, 24. апри ла је у пор ти хра ма одр
жа но так ми че ње у ку ца њу ус кр шњим 
ја ји ма, а по бед ни ци так ми че ња у две 
ка те го ри је су на гра ђе ни при год ним 
на гра да ма у ду ху Ус кр са.

На гра де, ко је је обез бе ди ла Цр кве на 
оп шти на Кар лов чић су уру чи ли ме сни 
па рох и ве ро у чи тељ је реј Јо ван Стег ња
јић и пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни
це Кар лов чић и Цр кве ног од бо ра Јо ван 
Де вр ња.

– Ли тур ги ји и так ми че њу је при су ство
вао до са да нај ве ћи број ме шта на Кар
лов чи ћа и њи хо вих го сти ју. Био је ово 
дан за пам ће ње, а мла ди ма до бар при
мер ка ко се чу ва тра ди ци ја и ве ра срп
ског на ро да – оце нио је Де вр ња.

ШИ МА НОВ ЦИ

Ус кр шње ра до сти 
за ма ли ша не

Чла ни це Удру же ња же на „Ши ма нов
чан ке“ об ра до ва ле су на Ус крс ма ли ша
не у Ши ма нов ци ма ша ре ним ја ји ма и 
ус кр шњим па ке ти ћи ма. Као и го ди на ма 
уна зад, „Ши ма нов чан ке“ су при пре ми ле 
фар ба на ја ја, ко ја су ис ко ри шће на за 
так ми че ње у ку ца њу ус кр шњим ја ји ма, а 
при пре ми ле су и 12 на гра да за пр ва три 
ме ста на так ми че њу у че ти ри ка те го ри је, 
као и 200 па ке ти ћа, ко је су по де ли ле 
де ци у пор ти ме сног пра во слав ног хра ма 
на кон ус кр шње ли тур ги је.

Ка ко нам је ре кла пред сед ни ца Удру
же ња Ду ши ца Ми ло ше вић, по кро ви те љи 
ма ни фе ста ци је би ли су Оп шти на Пе ћин
ци, Ме сна за јед ни ца Ши ма нов ци, Ло вач
ко дру штво „Ши ма нов ци“, Сла ђа на Бу ји
ла, Ми лош Ми хић и са ме чла ни це удру
же ња.

ОБ НО ВЉЕ НА АУ ТО БУ СКА СТА ЈА ЛИ ШТА У ПР ХО ВУ

Бо ља за шти та за пут ни ке
Са вет ме сне за јед ни це Пр хо во при

вео је кра ју ра до ве на по прав ци ау то бу
ских ста ја ли шта, ко ја су би ла у зна чај ној 
ме ри оште ће на. По ре чи ма пред сед ни
ка Са ве та Ива на Ко ње ви ћа, на сва три 
по сто је ћа ста ја ли шта би ле су из ло мље
не пло че лек са на ко је слу же за за шти ту 
пут ни ка ко ји че ка ју пре воз од не по вољ
них вре мен ских усло ва.

– Лек сан је уни штен де лом као по сле
ди ца не вре ме на, а де лом су оште ће ња 
иза зва ли нео д го вор ни по је дин ци. Сва 
три ста ја ли шта су об но вље на за хва љу
ју ћи по др шци Оп шти не Пе ћин ци, па ће 
убу ду ће пут ни ци ма пру жа ти мно го бо љу 
за шти ту – из ја вио је Ко ње вић.

Он је на ја вио да је за на ред ни пе ри од 
у пла ну по ста вља ње и јед ног но вог ста
ја ли шта код ме сног пра во слав ног хра

ма, у прав цу пре ма Ши ма нов ци ма где, 
ка ко је ре као, од у век по сто ји ста ни ца 
јав ног пре во за, али ста ја ли ште до са да 
ни је по ста вље но.

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА ОГАР 

Не за по ста вља се
ху ма ни тар ни рад

Ме сна за јед ни ца Огар 
је ис по ру чи ла не дав но 
ве ће ко ли чи не по лов не 
гар де ро бе Цр ве ном кр сту 
Пе ћин ци, на ме ње не гра
ђа ни ма сла би јег ма те ри
јал ног ста ња.

Са вет ме сне за јед ни це 
Огар већ го ди на ма у кон
ти ну и те ту при ку пља 
по лов ну гар де ро бу, ко ју 
до ни ра Цр ве ном кр сту, а 
по ре чи ма пред сед ни ка 
Са ве та Ми ла на Алек си ћа, 
ово га пу та је ис по ру че но 
50 ку ти ја оде ће и обу ће за 
де цу и од ра сле, ко ју су 
при ку пи ли чла но ви Са ве
та и ме шта ни Ога ра.

У су срет се зо ни тре ти ра ња по љо при
вред них кул ту ра хе миј ским сред стви ма, 
Удру же ње по љо при вред них про из во ђа
ча оп шти не Пе ћин ци у са рад њи са 
По љо при вред ном струч ном слу жбом из 
Срем ске Ми тро ви це и ове го ди не ће 
ор га ни зо ва ти ак ци ју при ку пља ња ам ба
ла жног от па да од сред ста ва за за шти ту 
би ља.

Из Удру же ња апе лу ју на по љо при
вред не про из во ђа че да не ба ца ју ам ба
ла жу по ата ри ма, ни ти да је спа љу ју, већ 
да је са ку пе и од ло же до да на пре у зи ма
ња, као и да је по треб но ам ба ла жу прет
ход но ис пра ти три пу та, а теч ност од 
ис пи ра ња пре ба ци ти у ре зер во ар.

Ка ко нам је ре као Не ма ња Алек сић из 
Удру же ња по љо при вред них про из во ђа
ча оп шти не Пе ћин ци, по де ла вре ћа за 

од ла га ње ам ба ла жног от па да је већ 
по че ла, а по љо при вред ни ци их мо гу пре
у зе ти сва ког рад ног да на у пе ри о ду од 
8.00 до 15.00 ча со ва у про сто ри ја ма 
Удру же ња у Пе ћин ци ма.

– О тер ми ни ма и на чи ну пре у зи ма ња 
ам ба ла жног от па да по на се љи ма на ши 
по љо при вред ни про из во ђа чи би ће на ка
над но оба ве ште ни пу тем СМС сер ви са 
удру же ња, зва нич ног сај та Оп шти не 
Пе ћин ци и сред ста ва јав ног ин фор ми са
ња. Још јед ном же лим да на по ме нем 
зна чај пра вил ног од ла га ња ам ба ла же од 
сред ста ва за за шти ту би ља, јер на тај 
на чин чу ва мо жи вот ну сре ди ну, чу ва мо 
на ша на се ља, али оно што је по себ но 
ва жно за по љо прир вед ни ке чу ва мо и 
на ше во до то ко ве и на ше об ра ди ве по вр
ши не – ис та као је Алек сић.

При ку пљање ам ба ла жног от пада

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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У Ме сној за јед ни ци „Блок Б“ је одр жа
на дру га по ре ду „Ту ци ја да“, у по не де љак 
25. апри ла, на дру ги дан Вас кр са. Ма ни
фе ста ци ја је на ме ње на нај мла ђим су
гра ђа ни ма са ци љем дру же ња, очу ва ња 
тра ди ци је и не го ва ња вер ских оби ча ја. 
„Ту ци ја да“ је оку пи ла ве ли ки број по се ти
ла ца и уче сни ка, ко ји су се над ме та ли у 

раз ли чи тим вас кр шњим игра ма. Про гла
ше ни су по бед ни ци игре „Нај леп ше ја је“, 
а то су де вој чи це Ан ђе ла Бла го је вић и 
Лу на Ве ли ми ро вић. Нај леп ше укра ше ну 
кор пи цу има ле су Бра ни сла ва Си мић и 
Еле на Ми ла но вић. Ка да је у пи та њу са
ма „Ту ци ја да“, нај ви ше успе ха, од но сно, 
нај твр ђа, по бед нич ка ја ја, има ли су ма

ли ша ни Не ма ња То дић и Ју ли ја на Сто
јић. Ор га ни за тор  дру ге „Ту ци ја де“ је Ме
сна за јед ни ца „Блок Б“ уз по др шку Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, од но сно, Град ске 
упра ве за кул ту ру и спорт и Град ске 
упра ве за оп ште и за јед нич ке по сло ве и 
имо ви ну.

 А. П.

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ПЧЕ ЛИ ЦА“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Вас кр шњи ху ма ни тар ни ва шар

Ка ко би по мо гли де ча ку 
Ог ње ну Ву ји но ви ћу у при ку
пља њу сред ста ва за ње го во 
ле че ње, вас пи та чи и ма ли
ша ни Пред школ ске уста но ве 
„Пче ли ца“ ор га ни зо ва ли су 
ху ма ни тар ни ва шар на Град
ском тр гу у Срем ској Ми тро
ви ци, 20. апри ла. Том при ли
ком су де ца по ка за ла ко ли ко 
су ху ма на, али и ве шта у 
из ра ди укра са и ша ра њу 
вас кр шњих ја ја. 

– То су ра до ви, ко ји су 
на ста ли у кре а тив ним ра ди
о ни ца ма. Осим на овом 

ме сту, ху ма ни тар ни ва шар је 
одр жан и у вр ти ћу „Чу пе рак” 
у Ла ћар ку, од но сно, на пла
тоу ис пред ме сне за јед ни це. 
Та ко ђе, на ши дру га ри из 
вр ти ћа „Цвр чак” су се при
кљу чи ли ак ци ји, ис пред свог 
објек та. Уче ство ва ла су и 
де ца из вр ти ћа у Мар тин ци
ма и Ша шин ци ма. Циљ ових 
ва ша ра је под сти ца ње де це 
да од ма лих но гу ства ра ју 
осе ћај ем па ти је, да их на у
чи мо шта зна чи би ти ху ман, 
а на рав но, и да пру жи мо 
по др шку на шем дру га ру 

Ог ње ну, ре кла је Би ља на 
Цвје тић, ди рек то ри ца ПУ 
„Пче ли ца“.

На Град ском тр гу су би ла 
при сут на де ца ко ја по ха ђа ју 
при прем ни пред школ ски 
про грам, а у из ра ди ру ко тво
ри на су уче ство ва ла де ца их 
свих вас пит них гру па. 

– Увек се сви ра до ода зо
ве мо ова квим ху ма ни тар ним 
ак ци ја ма, ка ко де ца, та ко и 
њи хо ви ро ди те љи. При пре
ми ли смо ра зно вр сне укра

се, раз не кор пи це, де ко ра
ци је, ја ја... Ово је при мер 
до бре са рад ње са ло кал ном 
за јед ни цом, ре кла је Мир ја
на Бе ле ги шки, вас пи та чи ца 
у вр ти ћу „Бу ба ма ра“.

То ком чи та ве сед ми це, 
ко ја је прет хо ди ла пра зни ку, 
у свим објек ти ма су се одр
жа ва ле при год не ра ди о ни це 
и ак тив но сти, по све ће ње 
нај ве ћем хри шћан ском пра
зни ку – Вас кр су. А. П.

Фо то: Б. Т.

Би ља на Цви је тић Мир ја на Бе ле ги шки

Ху ма ни тар ни ва шар

„Ту ци ја да“ оку пи ла Ми тров ча не

ВАС КР ШњЕ АК ТИВ НО СТИ МЗ „БЛОК Б“
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КУЛ ТУР НИ ЦЕ ТАР РУ МА

Из ло жба сли ка 
Ди ја не Ко жо вић

„Из ате љеа“ је на зив из ло жбе сли ка 
ау тор ке Ди ја не Ко жо вић, ко ја је 29. апри
ла отво ре на у рум ском Кул тур ном цен
тру, а тра ја ће до 13. ма ја. Љи ља на Вој
во дић, ака дем ска ва јар ка, ука за ла је да 
Ди ја на сли ка по глед са про зо ра свог 
ате љеа, ба ште и онај ста ри део Бе о гра
да, јер има ате ље на Ко сан чи ће вом вен
цу. Да кле, ону ар хи тек ту ру ста рог гра да, 
као и цве ће и пти це, ко ји су ње ни го то во 
је ди ни мо ти ви.

 – Ди ја на вр ло ве што упо тре бља ва 
бо је у сми слу јед ног им пре си о ни стич ког 
ста ва, не ула зи у де та ље, већ не гу је ту 
не ку  укуп ну сли ку и обо је ност – ис та кла 
је Љи ља на Вој во дић.

Исто ри чар ка умет но сти Ми ли ја на – 
Ју ца Јо ва но вић ка же да је Ди ја на Ко жо
вић као ау тор ка из у зет но ак тив на и да је 
уче ство ва ла на број ним ко ло ни ја ма, а да 
у Ру ми из ла же по пр ви пут. 

– Тех ни ка јој је уље на плат ну, сли ке су 
раз ли чи тих фор ма та, али бо је ви ше 
из гле да ју као па сте ли. Њен од нос пре ма 
бо ји је ма ло им пре си о ни стич ки, али  на 
пре ла зу у екс пре си о ни зам, јер има тај  

ка рак те ри сти чан сна жан по тез као код 
њих – ре кла је Ми ли ја на – Ју ца Јо ва но
вић.

Ди ја на Ко жо вић је ро ђе на 1954. го ди не  
у Бе о гра ду. За вр ши ла је Фа кул тет ли ков

них умет но сти у кла си про фе со ра Мла
де на Ср би но ви ћа, а ма ги стри ра ла на 
истом фа кул те ту у кла си про фе со ра 
Дра га на Лу бар де. Чла ни ца је УЛУС – а 
од 1980. го ди не. Бо ра ви ла је у Ри му као 
сти пен ди ста Ми ни стар ства ино стра них 
по сло ва Ита ли је. 

Ова из ло жба је че твр та по ре ду у Кул
тур ном цен тру у овој го ди ни, а као и све 
прет ход не, пра ти је и ка та лог, ко ји је ура
дио Не над Ву ке лић, уред ник ли ков ног 
про гра ма ове уста но ве кул ту ре. С. Џ.

СМО ТРА АМА ТЕР СКИХ
ПО ЗО РИ ШТА

На гра да за
ин ђиј ске глум це

Ин ђиј ски Кре а тив ни цен тар „Ар те ље“ 
уче ство вао је на 45. Смо три ама тер ских 
по зо ри шта Сре ма и том при ли ком пред
ста ва „Не ка бу де ано ним но (Ово је мо ја 
при ча) осво ји ла је не ко ли ко при зна ња. 
Пред ста ва је се лек ти ра на за при ка зи ва
ње на фе сти ва лу ама тер ских по зо ри шта 
Вој во ди не и на Омла дин ском по зо ри
шном фе сти ва лу у Ку ли. Ин ђин ча ни су 
до би ли и на гра ду за сце но гра фи ју, од но
сно упо тре бу сцен ског про сто ра и ре кви
зи та.

ПРЕ ДА ВА њЕ У ИНЂИ ЈИ

Иде ја тре ћег пута
у срп ској завет ној мисли

У  Хра му Све тог цара Кон стан ти на и 
цари це Јеле не у Инђи ји, 29. апри ла је 
одр жа но четвр то пре да ва ње из циклу са 
„Срп ска завет на мисао“. На тему „Иде ја 
тре ћег пута у срп ској завет ној мисли“, 
гово рио је књи жев ник, нови нар и изда
вач  Бра ни слав Матић, уред ник часо пи са 
„Наци о нал на реви ја  Срби ја“.

При сут не је поздра вио јереј Нема ња 
Мар ти но вић, све ште ник Хра ма Све тог 
цара Кон стан ти на и цари це Јеле не у 
Инђи ји нагла сив ши да је ово још јед на 
при ли ка да се вео ма сло же на иде ја срп
ске завет не мисли сагле да из посеб ног 
угла, што је и циљ овог циклу са пре да ва
ња.

Бра ни слав Матић се у језгро ви том и 
вео ма зани мљи вом пре да ва њу освр нуо 
на иде ју тре ћег пута у срп ској завет ној 
мисли насто је ћи да одго во ри на пита ња 
као што су: да ли је ста ро срп ски пре дањ
ски и завет ни поре дак угра ђен у срп ско 
све то са вље и шта то уисти ну зна чи; 
зашто је Све ти Сава свој избор трећег
путаучи нио темељ ним посту ла том срп
ског сред њо ве ко вља; како је Све ти Сава 
срп ску сакрал ну вер ти ка лу поди гао у 
самом сре ди шту хри шћан ске мисте ри је, 
у сржи све те тај не Хри сто ве и како је 
срп ска исто ри ја уве де на у глав ни ток 
исто ри је спа се ња; зашто, по све то сав
ском заве ту, срп ски пут није ни источ ни 
ни запад ни, ни цари град ски ни рим ски, 
ни грч ки ни латин ски, него тре ћи, наш 
соп стве ни; каква се дубин ска про ме на 

дого ди ла у чуд ном и сло же ном XVI II 
веку; да ли су Срби изгу би ли свој трећи
пут и шта им је то доне ло у исто ри ји и 
вре ме ну; како се све то одра жа ва на 
дана шњу пози ци ју Срба у епо хал ним 
вртло зи ма.

Реа ли за ци ја циклу са пре да ва ња „Срп
ска завет на мисао“ у  Хра му Све тог цара 
Кон стан ти на и цари це Јеле не у Инђи ји 
запо че та је у јану а ру пре да ва њем проф. 
др Мило ша Кови ћа „Завет на мисао у 
срп ској спољ ној поли ти ци до 1918. годи
не“. Наста вље на је у фебру а ру госто ва

њем проф. др Бори сла ва Гро зди ћа са 
темом „Срп ски вој ник у косов ском заве
ту“, а кра јем мар та је о срп ском кул тур
ном обра сцу гово рио проф. др Мило 
Лом пар. У мају госту је др Нема ња Девић, 
науч ни сарад ник Инсти ту та за савре ме
ну исто ри ју. 

Завр шна три би на циклу са на тему 
„Завет на мисао у делу Жар ка Видо ви ћа“, 
биће одр жа на о Видов да ну 2022. годи не.

Уред ник и моде ра тор циклу са пре да
ва ња је Сла во љуб М. Мар ко вић.

М. Н.

Са предавања



234. MAJ 2022.  M NOVINE

СУ ЂЕ њЕ ЗА УБИ СТВО 
БРА ЋЕ ЈЕ ЛИ ЧИЋ

На ро чи шту
са слу ша ни 
све до ци

У Ви шем су ду у Срем ској 
Ми тро ви ци, 18. апри ла на
ста вље но је су ђе ње Де ја ну 
Ери ћу (39) из Јар ка због кри
вич ног де ла те шко уби ство и 
кри вич но де ло не до зо во ље
на про из вод ња, др жа ње, но
ше ње и про мет оруж ја и екс
пло зив них ма те ри ја. Ерић је 
окри вљен за уби ство ро ђе не 
бра ће Пре дра га (43) и Ста ни
сла ва (37) Је ли чи ћа из Фу то
га, ко је се до го ди ло по чет ком 
де цем бра 2020. го ди не у шу
ми у по те су се ла Ја рак.

На овом ро чи шту је, по ред 
не ко ли ко све до ка, тре ба ло 
сво је ми шље ње да из не су и 
ме ди цин ски ве шта ци. Ме ђу
тим, они се ни су по ја ви ли, али 
је глав ни пре трес на ко јем су 
са слу ша на три све до ка. 

Пред чла но ви ма суд ског 
ве ћа они су при ча ли у ка квим 
је од но си ма био Де јан Ерић 
са уби је ним Је ли чи ћи ма и да 
ли је ра ни је по сто јао не ки по
зна ти су коб ме ђу њи ма. Сле
де ће ро чи ште за ка за но је за 
5. јул, ка да би тре ба ло да се 
по ја ве ме ди цин ски ве шта ци.

За овај кр ва ви зло чин, ко ји 
је по тре сао ре ги он, по ред Де
ја на, био је осум њи чен и ње
гов мла ђи брат Не бој ша (37). 
Ме ђу тим, про тив ње га је об у
ста вљен по сту пак, јер ни је би
ло до ка за кри вич ног го ње ња. 
Он је у свој ству је ди ног жи вог 
све до ка овог до га ђа ја, све до
чио на пр вом ро чи шту, где је 
твр дио да су ње га и Де ја на 
пр ви на па ла бра ћа Је ли чић.

– Ста ни слав је на ср нуо на 
Де ја на, хтео сам да их раз дво
јим али ми је при шао Пре драг, 
ко ји ме је уда рио у пре де лу 
че ла. Све вре ме сам се ру ка
ма бра нио, ка ко бих за шти тио 
гла ву, а он ме је уда рао ко па
ли цом и бо дрио Ста ни сла ва 
го ве ре ћи му: „Убиј га“. Док ме 
је уда рао, за чу ла су се два 
пуц ња, пре се као сам се и по
ми слио сам да је Ста ни слав 
убио мог бра та. Та да је Пре
драг устао са ме не и кре нуо 
у њи хо вом прав цу, узео је ко
па ли цу и на ср нуо на Де ја на. 
Вик нуо сам: „Па зи, Де ја не!“, 
а он да сам чуо тре ћи пу цањ 
 ре као је при ли ком свог све
до че ња Не бој ша.

Он је та да ка зао да се ни
су дру жи ли са Је ли чи ћи ма, да 
му је ја ко жао што се то де си
ло и да је све то до ве ло због 
из ми шље них гла си на ка ко 
Ери ћи по шу ми ба ца ју отров, 
ко ји би сме тао Је ли чи ће вим 
пси ма у по тра зи за тар ту фи
ма. С. К.

ПОНОВО ПО ЧЕ ЛО СУ ЂЕ њЕ ЗА ТУЧУ У МИТРОВАЧКОЈ „ПАЛАТИ“ 

Ше сто ри ца и да ље у при тво ру, 
је дан у бек ству

У Ви шем су ду у Срем ској 
Ми тро ви ци, 28. апри ла одр жа
но је при прем но ро чи ште сед
мо чла ној  кри ми нал ној гру пи 
због кри вич ног де ла те шка 
те ле сна по вре да у са и звр ши
ла штву. Гру па му шка ра ца, ко ја 
је би ла про гла ше на кри вом 
због на но ше ња те шких те ле
сних по вре да по ли цај цу Вла
ди ми ру Не дељ ко ви ћу и 
за твор ском чу ва ру Ми ро сла ву 
Ма њо шу у уго сти тељ ском 
објек ту ко ји је био у скло пу 
Цар ске па ла те у Срем ској 
Ми тро ви ци, по но во је се ла на 
оп ту же нич ку клу пу, на кон уки
да ња пр во сте пе не пре су де од 

Апе ла ци о ног су да у Но вом 
Са ду. Њих је суд у Срем ској 
Ми тро ви ци осу дио на укуп но 
54 го ди не за тво ра. 

– За са да ше сто ри ца, и да ље 
оста ју у при тво ру, док се Мла
ден Ву ке лић, ко јем се су ди ло у 
од су ству и да ље на ла зи у бек
ству. Глав ни пре трес за ка за ла 
сам за 10. јун  ка же су ди ја 
Ми ли ца Цве јић, ко ја по чи ње да 
во ди овај слу чај.

Ни по сле че ти ри го ди не од 
ту че, ко ја је по тре сла и уз не ми
ри ла гра ђа не, ни је ста вље на 
тач ка на суд ски про цес. Ви ше 
ту жи ла штво у Срем ској Ми тро
ви ци по ди гло је оп ту жни цу у 

ју ну 2018. го ди не про тив  Влат
ка То ја ги ћа, Ми ла на и Жи ва на 
Дра гој ло ви ћа, Ми лен ка и Мла
де на Ву ке ли ћа, Фи ли па Ми лу
ти но ви ћа и Бо ја на Па вло ви ћа, 
због на но ше ња те шких те ле
сних по вре да Не дељ ко ви ћу и 
Ма њо шу у ту чи у ко јој су лак ше 
те ле сне по вре де за до би ле и 
две де вој ке го шће ло ка ла.

Пре су дом Ви шег су да, То ја
гић, Дра гој ло ви ћи, Ву ке ли ћи и 
Па вло вић осу ђе ни су због кри
вич ног де ла те шка те ле сна 
по вре да у са и звр ши ла штву, на 
по осам го ди на за тво ра или 
мак си мал ну за твор ску ка зну, 
ко ја је пред ви ђе на за ово кри
вич но де ло, сем Ми лу ти но ви ћа 
ко ји је до био шест го ди на 
за тво ра. Мла ден Ву ке лић је 
осу ђен за још пет кри вич них 
де ла и ње му је из ре че на је дин
стве на за твор ска ка зна у тра ја
њу од 11 го ди на и пет ме се ци, 
док је ње го вом бра ту Ми лен ку 
из ре че на је дин стве на за твор
ска ка зна у тра ја њу од де вет 
го ди на и се дам ме се ци. 

С. К.

До ин ци ден та је до шло у 
уго сти тељ ском објек ту, ка да 
је из би ла ту ча у ко јој су сед
мо ри ца му шка ра ца за да ла 
ви ше уда ра ца ру ка ма, сто ли
ца ма и раз би је ним фла ша ма 
Не дељ ко ви ћу и Ма њо шу. У 

том ме те жу, из два раз ли чи та 
пи што ља ис па ље на су два 
про јек ти ла, од чи јег је ри ко
ше та по вре ђен по ли циј ски 
слу жбе ник, али и две де вој
ке, ко је су би ле у то вре ме у 
уго сти тељ ском објек ту.

Фла ша ма се кли оште ће не

СУЂЕњЕ ЗА ДВОСТРУКО УБИСТВО У ЕРДЕВИКУ

Че ка се но ви су ди ја
На ста вак глав ног пре тре

са Пре дра гу Гњи ди ћу (53) из 
Ши да, ко ји је окри вљен за 
дво стру ко уби ство и то су пру
ге Бра ни сла ве Гњи дић (49) 
и Ми ро сла ва Бо ји ћа (55) из 
Ши да, ни је одр жан 18. апри
ла у Ви шем су ду у Срем ској 
Ми тро ви ци, већ је од ло жен на 
нео д ре ђе но вре ме. Ка ко ка же 
за наш лист су ди ја Ми ли ца 
Цве јић, ко ја је по че ла да во ди 
овај слу чај, ви ше не ће во ди ти 
по ме ну ти про цес, већ ће ње га 
пре у зе ти ду ги су ди ја.

Пре ма оп ту жни ци ко ју је 
кра јем ју на 2021. го ди не по ди
гло Ви ше јав но ту жи ла штво у 
Срем ској Ми тр о ви ци, Гњи дић 
се те ре ти за три кри вич на де
ла и то те шко уби ство, не до зо
во ље на про из вод ња, др жа ње 
и но ше ње и про мет оруж ја и 
екс пло зив них ма те ри ја и угро
жа ва ње си гур но сти. Глав ни 
пре трес је по чео у де цем бру 
про шле го ди не, а ро чи ште ко је 
је би ло за ка за но за 18. април 
је од ло же но.

– Су ди ја, ко ји је три пу та по
ро ду жа вао при твор окри вље
ном, ви ше не мо же да су ди у 
том суд ском про це су. Зе мље 
ко је су пот пи сни це Европ ске 
кон вен ци је о људ ским пра ви
ма, по чла ну 6. су ди ја ви ше не 

мо же да про ду жа ва при твор 
окри вље ном чи ји слу чај во ди, 
та ко је и ов де. У овом пред ме
ту су се све су ди је уче ство ва
ле и док не до ђе но ви да пре
ду зме овај слу чај, на ста вак 
ро чи шта не ће би ти  ка же су
ди ја Цве јић.

О раз ло зи ма од ла га ња су
ђе ња Ол га Гњи дић, мај ка уби
је не Бра ни сла ве, ка же да ни је 
оба ве ште на, али она ми сли да 
је у пи та њу пи смо ко је је пре
да ла су ду као до ка зни ма те
ри јал.

– Оба ве сти ли су ме да је од
ло же но, а за што не знам. Пре
да ла сам пи смо ко је је на пи сао 
Вељ ко, Бра ни сла вин нај мла ђи 
син, ка да је имао де сет го ди на. 
У ње му се, из ме ђу оста лог, на
во ди ка ко се од ње го ве ше сте 
го ди не ма ма и та та ви ше не 
сла жу, стал но сва ђа ју. За тра
жи ла сам да и он бу де све док 
на су ђе њу, не ка ис при ча ка кав 
је то био брак ње го вих ро ди
те ља. Мо жда због ве шта че ња 
тог пи сма је од ло же но  го во ри 
Ол га за М но ви не.

У де цем бру про шле го ди не, 
Гњи дић је пред суд ским ве ћем 
из нео сво ју од бра ну, у ко јој је 
го во рио ка ко га је Бо јић у те
ле фон ском раз го во ру по ни жа
вао, звао на дво бој те да је код 

ње га иза звао бес, по ни же ње, 
бол и да то ка ко је на вео, ни је 
мо гао да ис кон тро ли ше, што је 
до ве ло до тра ге ди је.

– Ка да сам се је дан дан вра
тио са по сла до че као ме је 
ста ри ји син и ре ка: „Та та се ди 
да ти не што ка жем...“, а он да 
је од јед ном у из ла га њу за стао, 
са гнуо гла ву, па на ста вио: „За
те као сам ма му и Бо ји ћа у ста
ну, он ме је по том уда рио“, ре
као је та да Гњи дић и твр дио да 
је Бра ни сла ва би ла осо ба ко јој 
је нај ви ше ве ро вао у жи во ту и 
да је из то тал но склад ног бра
ка на сту пи ло по ср ну ће.

Зло чин ко ји се де сио у ма ју 
2020. го ди не у Основ ној шко
ли у Ер де ви ку, усле дио је због 
љу бо мо ре, јер је Пре драг знао 
да је ње го ва су пру га у емо тив
ној ве зи са Бо ји ћем, ко ји је у тој 
шко ли ра дио као во зач.

Тог коб ног ју тра, Пре драг је 
у пре по днев ним са ти ма до шао 
у шко лу, у ко јој је ње го ва 
су пру га Бра ни сла ва би ла 
ди рек тор ка и из ау то мат ске 
пу шке ра фал ном паљ бом 
пр во убио њу, а за тим и Бо ји
ћа. Пре ма оп ту жни ци ВЈТ, 
Гњи дић је у Бо ји ћа са суо шест 
ме та ка из ау то мат ске пу шке, 
док је у су пру гу ис па лио 
ра фал но 22 мет ка. С. Ко стић
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ПОШТО ТВИ ТЕР, ИЛО НЕ?

Сад кад сло бод но раз ве зе мо
Духо ви та тви тер зајед ни ца је одмах пови ка ла да Илон купи Срби ју за те паре, али 

ту шта је ту сме шно? Спољ ни дуг Репу бли ке Срби је у овом часу изно си око 33 мили
јар де дола ра, а Илон че је тви тер пла тио 44 мили јар де. Да не поми ње мо да би се за 
те паре нахра ни ла Афри ка (кад већ поми ње мо Афри ку, вре ди иста ћи да је гени јал ни 
љуби тељ сло бо де гово ра и живот не сре ди не имао врло добро поре кло, с обзи ром 
на то да му је отац био вла сник руд ни ка дија ма на та у Јужно а фрич кој репу бли ци у 
вре ме апарт хеј да)

Је л’ зна те која је тре нут но нај по пу лар
ни ја вест на све ту? Није Укра ји на, већ 
суђе ње изме ђу холи вуд ске зве зде Џони ја 
Депа који је тужио супру гу за зло ста вља
ње. Има већ и свој хаштаг и ако пре су ди 
у корист Депа, поро дич но наси ље ће у 
целом све ту доби ја пот пу но нови облик и 
зна че ње. А зашто ми то зна мо? 

Када се про не ла вест да је Илон Маск, 
екс цен трич ни мул ти ми ли јар дер, купио 
ком па ни ју „Тви тер“ која упра вља овом 
пла не тар но попу лар ном дру штве ном 
мре жом, ја сам се осе тио глу по и комич
но. Прво што ми је пало на памет, била је 
Рахе ла Фера ри из Теснекоже када сазна 
коли ко се нова ца доби ја за спрд њу и ... 
(ову дру гу реч ћемо избе ћи, али да, упра
во је та реч). Осе тио сам се као Рахе ла у 
самрт ном роп цу, тра же ћи попа и иска зу
ју ћи вољу „Ште де ла пару на пару, пуши
ла нај го ру крџу (чита се са Ђ) и шта сам 
уште де ла“. Духо ви та тви тер зајед ни ца је 
одмах пови ка ла да Илон купи Срби ју за 
те паре, али ту шта је ту сме шно? Спољ
ни дуг Репу бли ке Срби је у овом часу 
изно си око 33 мили јар де дола ра, а Илон
че је тви тер пла тио 44 мили јар де. Да не 
поми ње мо да би се за те паре нахра ни ла 
Афри ка (кад већ поми ње мо Афри ку, вре
ди иста ћи да је гени јал ни љуби тељ сло
бо де гово ра и живот не сре ди не имао 
врло добро поре кло, с обзи ром на то да 
му је отац био вла сник руд ни ка дија ма на
та у Јужно а фрич кој репу бли ци у вре ме 
апарт хеј да). Елем, Илон Маск је обе ћао 
сло бо ду гово ра на тви те ру и поста ви ло 
се пита ње шта је то сло бо да гово ра 
данас, ко је бра ни, ко је огра ни ча ва, ко су 
цен зо ри пре све га кул ту ре јези ка и како 
смо сви поста ли пита ни за сва ку тему.

Пре све га, да раз ја сни мо, за дру штве

ну мре жу не бих пла тио ни цвоњ ка, кесу 
сцен ских тали ра не бих за то дао. Међу
тим, дру штве не мре же су поста ле нај ва
жни ји про стор про да је и због тога су изу
зет но вред не ком па ни је. Уси са ва ју ћи 
енорм но мно го нов ца и нашег вре ме на, 
поста ле су наши цен зо ри који одлу чу ју 
шта је то дру штве но при хва тљи во, а дру
штве но при хва тљи во је јед на ко морал 
дру штва. На дан Вас кр са, Радио теле ви
зи ја Срби је је на свој тви тер налог поста

ви ла фото гра фи ју којом се чести та пра
зник. Дежур ни тви те ра ши су дизај нер ски 
сто пре по зна ли као сло во „Z“ сим бол 
рата у Укра ји ни. И шта се деси ло, он је 
пре по знао и он је у пра ву, и РТС и Срби ја 
и Кон страк та подр жа ва ју Руси ју у рату, и 
то је једи на исти на у том момен ту зато 
што је то њего во мишље ње. Исти на и 
мишље ње су врло ела стич ни пој мо ви. 
Што би рекао Љуба Симо вић у Путују
ћемпозориштуШопаловић „Ти то нази
ваш мишље њем. Мисли ли су Пла тон и 
Декарт, а не ти“. Исти на је пак чиње ни ца 
само ако је онај ко је зна био чини лац 
дога ђа ја. Али исти на и мишље ње су моја 
сло бо да гово ра и моја сло бо да гово ра 
под ра зу ме ва да ја могу да сло бод но 
гово рим шта хоћу. Моја сло бо да гово ра 
данас може бити да је небо љуби ча сте 
боје иако чиње ни ца лет њег дана јасно 
иска зу је да је све тло пла во. Сви ћемо 
сло бод но гово ри ти, али без стра ха, сра
мо те и одго вор но сти. То је наш про блем. 

Дру штво се раз ви ја, у супрот ном би 
било опа сно. У том мења њу се мења и 
морал, ста во ви, обра сци пона ша ња. Али 
данас, ова ко либе рал ни и отво ре ни не 
сме мо себи да дозво ли мо да беза зле но 
учи та ва мо оно чега нема. Сје ди ње не 

На дан Вас кр са, Радио теле ви зи ја Срби је је на свој 
тви тер налог поста ви ла фото гра фи ју којом се чести та 
пра зник. Дежур ни тви те ра ши су дизај нер ски сто пре по
зна ли као сло во „Z“ сим бол рата у Укра ји ни. И шта се 
деси ло, он је пре по знао и он је у пра ву, и РТС и Срби ја 
и Кон страк та подр жа ва ју Руси ју у рату, и то је једи на 
исти на у том момен ту зато што је то њего во мишље ње. 
Исти на и мишље ње су врло ела стич ни пој мо ви. Што би 
рекао Љуба Симо вић у ПутујућемпозориштуШопало
вић„Ти то нази ваш мишље њем. Мисли ли су Пла тон и 
Декарт, а не ти“

Дру штве не мре же нису више неки фено мен који се 
десио, оне су део нове при вред не рево лу ци је. Е то је 
чиње ни ца коју тре ба да при хва ти мо и да буде мо све сни 
да ће сло бо да гово ра, и дру штве ни нара тив зау век убу
ду ће бити фор ми ра ни на таквим интер нет плат фор ма
ма и сло бод но ћете гово ри ти и писа ти, само ако се ваша 
сло бо да укла па у општу
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Аме рич ке Држа ве, есен ци ја 
расних и људ ских поде ла, 
гото во сва ко днев но забра њу ју 
неки садр жај јер вре ђа осе ћа
ње гру пе или поје дин ца. И 
тако смо доби ли дру штве но 
неко рект не фил мо ве. Петар
Панраз ви ја погре шне илу зи је 
код деце, Прохујало са вихо
ромнега тив но при ка зу је црну 
расу, Дамбо вре ђа осе ћа ња 
људи са већим уши ма и тако 
даље. Од настан ка покре та 
#MeToo довољ но је да неко 
опту жи било кога и тај ће бити 
изоп штен из дру штва. Више 
нема суђе ња, довољ на је 
непро ве ре на реч. А како дру
га чи је, кад се човек за реч 
држи. У јед ном слу ча ју који се 
води код нас, пре у зе ли смо 
зајед но са меди ји ма уло гу 
суда и само стал но осу ди ли 
крив ца. Суд ће рећи да ли је 
крив, а не ми! Шта је нама 
дало ту кураж? Како се цен зу
ри шу умет нич ка дела наста ла 
пре неко ли ко деце ни ја, која 
осли ка ва ју ста во ве свог доба, 
а исто вре ме но на дру штве ној 
мре жи може мо да напи ше мо 
апсо лут но све. Е, па они цен
зо ри са дру штве них мре жа су 
рекли да можеш да иска жеш 
сво је мишље ње. Феј сбук нам 
при сва ком ула ску на мре жу 
пору чи „Реци о чему мислиш“. 
И сви каже мо шта мисли мо и 
сви смо духо ви ти и на инста
гра му лепи, срећ ни и бога ти.

Данас сам чуо поре ђе ње 
јед ног мла ди ћа „Инста грам ти 
је живот какав желиш, а снеп
чет је живот какав јесте“. 
Дакле, зва нич но смо пре ста ли 
да ску пља мо успо ме не за 
живот, и нај зва нич ни је их ску
пља мо за дру штве не мре же. 
Пре ста ли смо да пише мо 
днев ни ке, пси хо ло зи не дола
зе у обзир, раз ми шља ње не 
дола зи у обзир. Свој ток мисли 
изба цу је мо директ но на тви
тер, а сва ку сво ју успо ме ну 
директ но на инста грам  шта 
се изба цу је на снеп чет не 
знам, не кори стим. Шта има
мо од тога? Има мо узна пре до
ва ли наци о нал ни ком плекс 
више вред но сти. Има мо 
остра шће не људе без задр
шке и пар до на. Људе осу ђу је
мо као  импе ра то ри гла ди ја то
ре. Али то је сло бо да гово ра. 
Била и биће. И тек ће нам 
бити. Дру штве не мре же нису 
више неки фено мен који се 
десио, оне су део нове при
вред не рево лу ци је. Е то је 
чиње ни ца коју тре ба да при
хва ти мо и да буде мо све сни 
да ће сло бо да гово ра, и дру
штве ни нара тив зау век убу ду
ће бити фор ми ра ни на таквим 
интер нет плат фор ма ма и сло
бод но ћете гово ри ти и писа ти, 
само ако се ваша сло бо да 
укла па у општу.  Читан ка

ИЗ ПРО ШЛО СТИ РУ МЕ: ПСИ, ВЕ ЛИ КИ ПРО БЛЕМ ЛО КА ЛНИХ 
ВЛА СТИ 

Да ли је пудла кућни пас
Ру мља ни су сма тра ли да је уред ба из 1887. године не пот пу на, 
јер ни је ни шта од ре ђе но у по гле ду па са „ра тле ра“, „пин чо ва“, 
„пу дло ва“ и слич них, ка квих је у Ру ми би ло мно го, те су тра жи
ли по ја шње ње – да ли се и по ме ну те вр сте па са убра ја ју у кућ
не псе, ко ји се сме ју др жа ти са мо на лан цу. Та ко ђе, чо ба ни су се 
жа ли ли да им је за оба вља ње по сла не до во љан са мо је дан пас, 
ка ко је про пи са но уред бом

У оно вре ме у Ру ми 
је би ло до ста па са, 
ме ђу ко ји ма су лу та

ли це, очи глед но, пред ста
вља ле ве ли ки про блем за 
ло кал не вла сти. То ша Ни
ке тић је, на при мер, осу ђен 
на две фо рин те, јер је ње
гов пас, ко га је пу стио на 
ули цу, по де рао пан та ло не 
Адал бер ту Бу че ку. О то ме 
се до не кле бри нуо оп штин
ски ве те ри нар. Из 1877. го
ди не да ти ра јед на на ред ба 
ве те ри на ра Ро бер та Кин га 
под стак ну та по ја вом бе сног 
пса у вла сни штву чи зма ра 
Гли ше Жив ко ви ћа. Пре ма 
њој, сва ки пас на ули ци, 
тре ба ло је да има бр њи цу 
или је мо рао да бу де во ђен 
на узи цу. Пас ко ји је био 
ве зан, мо рао је то да бу де 
и но ћу, да не би лу тао по 
гра ду. Хва та ње па са лу та
ли ца оба вља ло се су бо том 
у осам, а дру гим да ни ма у 
се дам ча со ва ују тру. Пси су, 
ина че хва та ни жи цом, та ко 
да оста ну жи ви, а са мо у  
по себ ним слу ча је ви ма мо
гли су да бу ду од мах уби је
ни. При то ме се ни је сме ло 
пу ца ти на ули ци, већ на „цр
ка ли шту“, и то кад од хва
та ња про ђе 24 са та. Уби ја
ни су у при су ству град ске 
стра же. По пи та њу лу та
ли ца, као и оних до ма ћих, 
жу па ниј ске вла сти су ју на, 
1887. го ди не до не ле уред бу 
о та ма ње њу па са лу та ли ца. 
Ру мља ни су сма тра ли да је 
уред ба не пот пу на, јер ни је 
ни шта од ре ђе но у по гле ду 
па са „ра тле ра“, „пин чо ва“, 
„пу дло ва“ и слич них, ка квих 

је у Ру ми би ло мно го, те су 
тра жи ли по ја шње ње – да 
ли се и по ме ну те вр сте па
са убра ја ју у кућ не псе, ко
ји се сме ју др жа ти са мо на 
лан цу. Та ко ђе, чо ба ни су се 
жа ли ли да им је за оба вља
ње по сла не до во љан са мо 
је дан пас, ка ко је про пи са но 
уред бом. У окви ру ове при
мед бе, ви ше вла сти су одо
бри ле др жа ње ра сних па са, 
али са „на губ ни ком“ на њу
шки. Да ље, па сти ри и сви
ња ри су пре ко да на сме ли 
уз сва ки чо пор да др же по 

јед ног ов чар ског пса, и то 
са кли пом око вра та ду жи не 
60 цен ти ме та ра. Уве че мо гу 
и ви ше, али они пре ко да на 
мо ра ју би ти при ве за ни за 
ма гар ца. Ку ће вла сни ци су 
мо гли да има ју са мо по јед
ног пса на лан цу, овла шће
ни лов ци ло вач ке псе сва ке 
вр сте, док су нео вла шће ни 
лов ци има ли рок од 14 да на 
да их про да ју. Ло вач ки пси, 
кад ни су у ло ву, мо ра ли су 
да но се клип око вра та. Сви 
оста ли пси на ули ци или 
по љу сма тра ли су се скит
ни ца ма и сва ко је мо гао да 
их уби је, што се на ро чи то 
оче ки ва ло од по ља ра и пу
да ра. 

Пре ма јед ном по пи су из 
1912. го ди не, у Ру ми је би
ло ре ги стро ва но 562 кућ
них, се дам чо бан ских и пет 
ло вач ких па са, укуп но 574.

Мар ко Ми јић

Па сти ри и сви ња ри су пре ко да на сме ли 
уз сва ки чо пор да др же по јед ног ов чар
ског пса, и то са кли пом око вра та ду жи не 
60 цен ти ме та ра. Уве че мо гу и ви ше, али 
они пре ко да на мо ра ју би ти при ве за ни за 
ма гар ца 

Ло вач ки пси, кад ни су у ло ву, мо ра ли су 
да но се клип око вра та. Сви оста ли пси 
на ули ци или по љу сма тра ли су се скит
ни ца ма и сва ко је мо гао да их уби је, што 
се на ро чи то оче ки ва ло од по ља ра и пу
да ра

Привесци за псе из 1900. године
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ЦЕ НЕ ДИК ТИ РА ЈУ СЕ ТВУ

Нај ви ше се се је ку ку руз
По љо при вред ни ци у Сре му 

су то ком апри ла ин тен зи ви ра
ли се тву со је и ку ку ру за. Због 
ви со ке це не ку ку ру за, ко ја се 
ових да на кре ће и до 40 ди на
ра за ки ло грам, срем ски па о
ри ће по ве ћа ти по вр ши не под 
том биљ ном вр стом. Је дан од 
њих је и Ду шан  Нин ко вић, по
љо при вред ник из Сте ја но ва
ца, ко ји при пре ма зе мљи ште 
за се тву. 

Ка ко ка же Ду шан, че ка то
пли је вре ме ка ко би тај ве о ма 
ва жан по сао и по чео. Има 17 
ју та ра зе мље, ре про ма те ри
јал је на ба вио, а због ви со ке 
це не ми не рал них ђу бри ва 
ове го ди не ће ко ли чи не ђу
бри ва сма њи ти за 25 ки ло гра
ма по ју тру.

– Це ло куп на си ту а ци ја са 
ре про ма те ри ја лом за се тву је 
на ве ла мно ге од нас да сма
њи мо унос ми не рал них ђу
бри ва, иа ко зна мо да ће се 
то од ра зи ти на при нос. Кон
крет но, сма њио сам по 25 
ки ло гра ма по хек та ру, што је 
зна чај на уште да. Мо рам да 
ка жем да је 30 хи ља да ди

на ра, ко је је Оп шти на Ру ма 
да ла на ма по љо при вред ни
ци ма из у зет но до бро до шло, 
јер је све зна чај ни је ску пље 
не го про шле го ди не. Ка да све 
по гле да мо, ово го ди шња про
лећ на се тва би ће ску пља у 
од но су на лањ ску за ско ро 50 
по сто, а нај ви ше су по ску пе ла 
ми не рал на ђу бри ва, ка же  Ду
шан Нин ко вић, по љо при вред
ник из Сте ја но ва ца.

Нин ко вић на сво јим њи ва
ма има већ за се ја ну пше ни цу 

и је чам, а нај ви ше по вр ши на 
би ће под ку ку ру зом. Ка же да 
је це на од 40 ди на ра за ки ло
грам ко ја је би ла то ком апри
ла, ни ка да бо ља, али је про
блем што ку ку ру за са да не ма.

– Код нас по љо при вред ни
ка је све та ко ком пли ко ва но. 
Ка да је це на до бра, ми ро бе 
не ма мо. Та ко је са да и са ку
ку ру зом. Це на ни ка да бо ља, 
а рет ко ко га има за про да ју. 
Али, та ко је ка ко је. За то ће 
ове го ди не би ти ви ше по вр
ши на под ку кур зом и со јом, 
до да је Ду шан.

Ина че, ку ку руз и у ре ги о ну 
Сре ма, баш као у чи та вој на
шој зе мљи за у зе ће нај ве ће 
по вр ши не. По тра ди ци ји код 
срем ских па о ра за у зе ће ви ше 
од 100 хи ља да хек та ра. Под
се ти мо, пре по ру ка струч ња ка  
је да се  ку ку руз не се је док 
се зе мљи ште у сло ју од 12 до 
15 цен ти ме та ра не за гре је на 
пре ко 10 сте пе ни Цел зи ју са, а 
тре ба во ди ти ра чу на и о вла
жно сти зе мљи шта, јер пре ви
ше вла ге ни је до бро за се ме.

З. М.

Душан Нинковић

Ни ске тем пе ра ту ре у то ку 
зи ме и про ле ћа су је дан од 
огра ни ча ва ју ћих фак то ра за 
успе шно га је ње кај си је, на ро
чи то у зе мља ма са хлад ни јом 
кли мом. Оне мо гу иза зва ти из
мр за ва ње цвет них пу по ља ка, 
цве то ва и за мет ну тих пло ди
ћа, а ти ме и сма ње ње или пот
пу ни гу би так ро да. От пор ност 
кај си је на мра зе ве је пре све га 
ге нет ски усло вље на, од но сно, 
за ви си од сор те. По ред то га, 
на њу ути чу и дру ги фак то
ри, као што су вре ме по ја ве, 
ду жи на тра ја ња и ин тен зи тет 
ни ских тем пе ра ту ра, при пре
мље ност во ћа ка за ми ро ва ње 
као што су буј ност, род ност, 
агро тех нич ке ме ре, здрав стве
но ста ње, под ло га на ко јој су 
воћ ке ка ле мље не, али и ста
рост во ћа ка. Кај си ја је нај не
от пор ни ја на мра зе ве, а вре
мен ске при ли ке то ком апри ла  
ни су ишле на ру ку во ћа ри ма, 
упра во  они ма ко ји има ју за
са де кај си је. По след њи мра
зе ви су, ка жу по љо при вред ни 
струч ња ци, на не ли зна чај не 
ште те тој биљ ној вр сти, по себ
но у рав ни чар ским пре де ли ма.

Ла зар Кље шта но вић, струч
ни са рад ник за во ћар ство 
у рум ској По љо при вред ној 
струч ној слу жби, ка же да је 
то ком апри ла оби ла зио за са
де кај си ја ко је ни су из др жа ле 
ју тар ње мра зе ве. Ка же, при
мет но је зна чај но оште ће ње, 
по себ но у за са ди ма у рав ни
чар ским пре де ли ма.

– Си ту а ци ја на те ре ну је ша
ре но ли ка. Има пре де ла где је 
род уни штен у ве ли ком про
цен ту и то је пр вен стве но у 
ни жим пре де ли ма, док је на 
ве ћим над мор ским ви си на ма 
си ту а ци ја са свим дру га чи ја. 
Оште ће ња за ви се и од то га у 
ко јој је кај си ја фе но фа зи, а то 
је фа за цве та ња или пре цве
та ва ња. Ми смо оби ла зи ли 
за са де кај си је где је раз ли ка 
у над мор ској ви си ни би ла се
дам до осам ме та ра, где је у 
гор њим де ло ви ма ште та би ла 
од 15 до 20 од сто, док је у до
њем де лу ште та би ла бли зу 70 
про це на та, ка же Ла зар Кље
шта но вић струч ни са рад ник за 
во ћар ство и ви но гра дар ство у 
По љо при вред но струч ној слу
жби у Ру ми.

У ова квим си ту а ци ја ма у 
ко ји ма по је ди не биљ не вср
те стра да ју због вре мен ских 
при ли ка још јед ном се по твр
ђу је да тре ба слу ша ти стру ку. 
На и ме пре по ру ка је да се за
са ди во ћа по ди жу на ви шим 
те ре ни ма, на над мор ској ви си
ни од 200 ме та ра, а ни ка ко у 
рав ни ци.

То ком апри ла, тре ба ло је 
за вр ши ти ре зид бу у за са ди ма 
во ћа, као и при хра ну азот ним 
ђу бри ви ма, јер је крај њи рок за 
тај по сао био 30. април. По љо
при вред ни струч ња ци апе лу ју 
на во ћа ре да та мо где је би
ло оште ће ња не тре ба уно си
ти пре ви ше азот них ђу бри ва, 
ка ко би се спре чи ла буј ност 
биљ ке, па је про це на да та 
ко ли чи на бу де од 200 до 300 
ки ло гра ма по хек та ру. Пре по
ру ка про из во ђа чи ма, ко ји су 
пре тр пе ли ште те од мра за је 
да на ста ве ре дов ну за шти ту 
за са да про тив про у зро ко ва
ча бо ле сти, ка ко би очу ва ли 
до бру кон ди ци ју за са да ра ди 
обез бе ђи ва ња до брог род ног 
по тен ци ја ла за сле де ћу го ди
ну. З. М.

ЈУ ТАР њИ МРА ЗЕ ВИ ОШТЕ ТИ ЛИ КАЈ СИ ЈЕ

Ве ћа ште та
у рав ни чар ским воћ ња ци ма

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

УМРЛИ: То мић Јо ван 
1960, Ра да ко вић Мир ја на 
1946,  Ву че но вић Ве лин ка 
1934, Ви до вић Ми лен ко 
1952, Ко шу тић Жи ван ка 
1943, Ју ри шић Алек са 1946, 
Рад ми ла Љу бин ко вић 1946, 
Стје пић Ми ли са ва 1935.

RUMA

ПЕ ЋИН ЦИ

За штита пче ла
Удру же ње по љо при вред

них про из во ђа ча оп шти не 
Пе ћин ци под се ћа пче ла ре да 
је по че ла се зо на тре ти ра ња 
усе ва сред стви ма за за шти ту 
би ља од ко јих су по је ди на 
штет на за пче ле. Тех нич ки 
се кре тар удру же ња Не ма ња 
Алек сић ис ти че да су по себ но 
штет ни ја ки ин сек ти ци ди, ко ји 
мо гу да до ве ду до уги ну ћа 
ком плет них пче ли њих дру
шта ва.

– Ак ту ел но је тре ти ра ње 
уља не ре пи це ин сек ти ци ди
ма про тив из у зет но штет них 
ин се ка та – ре пи чин сјај ник и 
ру та ва бу ба. За ово тре ти ра
ње ко ри сте се ја ки ин сек ти ци
ди ко ји су из у зет но штет ни и 
за пче ле. Ка ко пче ла ри че сто 
ко шни це оста вља ју по ред 
по вр ши на за се ја них уља ном 
ре пи цом, као јед ном од нај ме
до но сни јих би ља ка, нео п ход
но је да ко шни це бу ду за тво
ре не ми ни мал но 24 ча са. 
Ка ко би пче ла ри мо гли да 
бу ду бла го вре ме но оба ве
ште ни о тер ми ну тре ти ра ња 
по вр ши на под уља ном ре пи
цом, нео п ход но је да оста ве 
име и пре зи ме вла сни ка и 
кон такт те ле фон ја сно ис так
ну те на ко шни ца ма – ре као 
нам је Алек сић и до дао да су 
има ли слу ча је ве ка да су кон
такт по да ци би ли оста вље ни 
на сла бо за ле пље ном па пи
ри ћу, ко ји је от пао са ко шни це 
услед ки ше и ве тра, па пче ла
ри ни су мо гли да бу ду бла го
вре ме но оба ве ште ни.

Алек сић је под се тио и да за 
све пче ла ре ко ји из дру гих 
сре ди на до но се ко шни це на 
те ри то ри ју оп шти не Пе ћин ци 
по сто ји оба ве за при ја вљи ва
ња удру же њу по љо при вред
ни ка (064/898 – 3635), као и 
до ста вља ња уве ре ња о 
здрав стве ном ста њу пче ла. 
На тај на чин, ка ко је ре као, 
спре ча ва се пре но ше ње по је
ди них обо ље ња на пче ли ња 
дру штва ло кал них пче ла ра, 
што је из у зет но зна чај но, јер 
по је ди не бо ле сти пче ла пра
ве ве ћу ште ту не го хе миј ска 
сред ства.
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Плеј оф гру па:
Ја вор Ма тис – ИМТ (су би ли 

од и гра ли у по не де љак); Ло зни
ца – Мла дост НС (су би ли од и
гра ли у по не де љак); ОФК Жар
ко во – Ин ђи ја (су би ли од и гра
ли у по не де љак); Же ле зни чар 
– Рад нич ки СМ (су би ли од и гра
ли у по не де љак).

Плеј аут гру па:Рад – Ма чва 
1:1; Ти мок 1919 – ОФК Бач ка 
3:0; Бу дућ ност – Гра фи чар (су 
би ли од и гра ли у по не де љак); 
Ка бел – Зла ти бор (су би ли од и
гра ли у по не де љак).

Зре ња нин: Рад нич ки (З) – 
Ди на мо 1945 2:1; Вр шац: ОФК 
Вр шац – Ста ри Град 2:0; Ста ра 
Па зо ва: Фе никс 1995 – Бо рац 
(Ш) 1:0; Оџа ци: Тек сти лац – 
Је дин ство 0:1; Сом бор: Рад
нич ки 1912 – Бо рац (Са) 1:1; 
Ру ма: Пр ви Мај – ОФК Ки кин да 
3:0; Но ви Ба нов ци: Омла ди
нац – Хај дук 1912 3:0; Адор јан: 
Ти са – Бе чеј 1918 5:0.

01. ОФК Вр шац 25 17 5 3 52:25 56
02. Фе никс 25 13 6 6 33:16 45
03. Тек сти лац 25 12 5 8 47:27 41
04. Бе чеј 25 12 5 8 42:41 41
05. Бо рац (Ш) 25 11 7 7 24:27 40
06. Пр ви Мај 25 11 6 8 27:23 39
07. Рад нич ки 25 11 5 9 32:29 38
08. Бо рац (Са) 25 10 7 8 45:32 37
09. Омла ди нац 25 11 3 11 40:31 36
10. Ти са 25 10 5 10 45:41 35
11. Ди на мо 25 9 4 12 30:38 31
12. Радн. (З) 25 9 2 14 28:44 29
13. Хај дук 25 8 3 14 40:52 27
14. Је дин ство 25 8 3 14 30:46 27
15. Ста ри Град 25 7 2 16 30:46 23
16. ОФК Ки кин . 25 6 2 17 19:46 20

Плеј оф гру па:
ТСЦ – Во ждо вац 1:1; На пре

дак – Пар ти зан 0:3; Вој во ди на 
– Цр ве на Зве зда 0:3; Чу ка рич ки 
– Рад нич ки Ниш (су би ли од и
гра ли у по не де љак).

Плеј аут гру па:
Но ви Па зар – Рад нич ки 1923 

2:1; Ко лу ба ра – Мла дост 3:0; 
Рад ник – Спа р так ЖК (су би ли 
од и гра ли у по не де љак); Про ле
тер – Ме та лац (су би ли од и гра
ли у по не де љак).

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01. РФК Н.С. 25 15 7 3 42:19 52
02. Хај дук 25 12 10 3 47:21 46
03. До њи Срем 25 13 4 8 36:26 43
04. По ду на вац 25 12 6 7 23:18 42
05. Сло га (Е) 25 11 8 6 37:23 41
06. Сло бо да 25 11 4 10 45:34 37
07. Радн. (Ш) 25 10 6 9 33:25 36
08. Сло га (Т) 25 10 5 10 29:34 35
09. Је дин ство 25 10 4 11 26:26 34
10. Ин декс 25 10 4 11 34:35 34
11. Ве тер ник 25 8 6 11 31:43 30
12. Радн. (НП) 25 7 8 10 23:26 29
13. Це мент 25 6 7 12 24:33 25
14. Ду нав 25 7 4 14 17:43 25
15. Бу дућ ност 25 6 5 14 29:45 23
16. Мла дост 25 5 6 14 21:46 21

01. Ц. Зве зда 34 29 4 1 87:17 91
02. Пар ти зан 34 28 5 1 78:12 89
03. Чу ка рич ки 33 14 12 7 51:34 54
04. Во ждо вац 34 13 9 12 47:39 48
05. Рад нич ки 33 11 14 8 37:33 47
06. ТСЦ 34 12 9 13 49:52 45
07. Вој во ди на 34 12 6 16 41:46 42
08. На пре дак 34 10 7 17 31:48 37
09. Ко лу ба ра 34 13 4 17 40:60 43
10. Рад ник 33 8 15 10 28:35 39
11. Мла дост 34 10 9 15 39:48 39
12. Спа р так 33 10 8 15 40:54 38
13. Н. Па зар 34 8 11 15 34:53 35
14. Рад нич ки 34 8 8 18 30:55 32
15. Про ле тер 33 8 7 18 24:52 31
16. Ме та лац 33 7 8 18 40:58 29

Ла ћа рак: ЛСК – Фру шка Го ра 
3:1; Би кић До: ОФК Би кић – 
Гра ни чар (К) 1:2; Бе ше но во: 
БСК – Гра ни чар (А) 3:3; Ку ку
јев ци: Оби лић 1993 – ОФК 
Ба чин ци 4:1; Ер де вик: Ер де вик 
2017 – Змај 2:0; Срем ска Ра ча: 
Срем – Зе ка Бу љу ба ша 2:5; 
Ви шњи ће во: Хај дук – Је дин
ство 1:0.
01. Хај дук 21 18 1 2 74:9 55
02. Гра нич. (К) 21 15 3 3 49:18 48
03. Оби лић 21 14 6 1 41:17 48
04. Је дин ство 21 15 2 4 41:15 47
05. Зе ка Буљ. 21 14 2 5 50:19 44
06. ОФК Би кић 21 10 3 8 39:28 33
07. ЛСК 21 8 1 12 27:36 25
08. БСК 21 7 3 11 42:63 24
09. Гра нич. (А) 21 7 2 12 32:47 23
10. Ер де вик 21 6 4 11 24:49 22
11. Змај 21 7 0 14 34:51 21
12. ОФК Ба чин. 21 6 1 14 30:56 19
13. Срем 21 4 0 17 17:43 12
14. Ф. Го ра 21 2 0 19 18:67 6

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Пла ти че во: Је дин ство – ПСК 
2:0; Обреж: Гра ни чар (О) – Фру
шко го рац 1:1; Врд ник: Ру дар – 
На пре дак 2:1; Бу ђа нов ци: 
Мла дост – ЧСК 3:2; Срем ски 
Ми ха љев ци: Срем – Шу мар 
1:2; Но ви Кар лов ци: По лет – 
Хај дук 1932 (су би ли од и гра ли у 
по не де љак); Кру ше дол је био 
сло бо дан.

01. Срем 19 17 1 1 59:7 52
02. Шу мар 19 16 1 2 56:15 49
03. Кру ше дол 19 11 0 8 53:28 33
04. По лет 18 10 2 6 46:32 32
05. На пре дак 20 10 1 9 42:34 31
06. ЧСК 19 8 4 7 29:33 28
07. Фру шко гор. 20 8 3 9 32:35 27
08. Гра нич. (О) 20 8 2 10 32:35 26
09. Мла дост 19 7 3 9 49:43 24
10. Је дин ство 20 7 2 11 17:35 23
11. Ру дар 19 7 1 11 24:53 22
12. Хај дук 18 5 2 11 20:35 17
13. ПСК 20 0 0 20 14:88 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Го лу бин ци: Ја дран – Под ри
ње 5:1; Бе шка: Хај дук – Љу ко во 
2:3; Деч: Сре мац (Дч) – Сло вен 
0:1; Вој ка: Сре мац (В) – Бо рац 
(М) 2:1; Ин ђи ја: Же ле зни чар – 
Пар ти зан 3:1; По пин ци: На пре
дак – Фру шко го рац 2:0; Кле нак: 
Бо рац (К) – Сре мац (До) 4:5; 
Во гањ: Сло га (В) – Рад нич ки 
(И) (од ло же но).

01. Сло вен 25 20 5 0 70:9 65
02. Же ле знич. 25 20 2 3 70:18 62
03. Ја дран 25 14 5 6 58:30 47
04. Хај дук 25 13 4 8 57:33 43
05. Срем. (В) 25 13 2 10 44:49 41
06. Срем. (Дч) 25 11 2 12 38:37 35
07. Сло га (В) 23 9 6 8 33:32 33
08. На пре дак 25 10 3 12 45:46 33
09. Под ри ње 25 9 6 10 41:42 33
10. Пар ти зан 25 9 5 11 40:41 32
11. Фру шко гор. 24 8 6 10 34:40 30
12. Бо рац (М) 25 9 3 13 38:52 30
13. Радн. (И) 24 7 4 13 31:51 25
14. Љу ко во 25 5 6 14 27:50 21
15. Срем. (До) 25 5 3 17 32:64 18
16. Бо рац (К) 25 4 2 19 34:98 14

Бре стач: ОФК Бре стач – 
Мла дост 1935 3:0; Аша ња: 
Ка ме ни – Ви тез 3:0; Кар лов
чић: Ло вац – Сло вен (че твр
так); Ку пи но во је би ло сло бод
но.

1. Ка ме ни 9 8 0 1 27:11 24
2. ОФК Бре стач 8 6 0 2 31:9 18
3. Ку пи но во 8 5 0 3 23:9 15
4. Сло вен 7 3 1 3 11:13 10
5. Ло вац 8 2 1 5 11:25 7
6. Мла дост 9 2 0 7 12:33 6
7. Ви тез 9 1 2 6 7:22 5

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Гру па А:
Ја рак: Сре мац (Ј) – Сло га (З) 

(од ло же но); Бо сут: ОФК Бо сут 
– Бо рац (Р) 0:3; Срем ска 
Ми тро ви ца: Ми трос – Бо рац 
(ВР) 2:10.

1. Бо рац (ВР) 10 7 3 0 40:11 24
2. Бо рац (Р) 10 6 3 1 23:12 21
3. ОФК Бо сут 10 4 2 4 11:8 14
4. Ми трос 10 3 3 4 30:31 12
5. Сло га (З) 9 1 3 5 9:26 6
6. Сре мац (Ј) 9 0 2 7 5:30 2

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Но ви Сад: Ин декс – Рад нич
ки (Ш) 1:0; Бе о чин: Це мент – 
Бу дућ ност 1:3; Но ва Па зо ва: 
Рад нич ки (НП) – Мла дост 1:1; 
Ер де вик: Сло га (Е) – Је дин ство 
1:1; Но ви Сад: РФК Н.С. 1921 
– Сло бо да 3:2; Пе ћин ци: До њи 
Срем 2015 – Хај дук 0:1; Ве тер
ник: Ве тер ник – По ду на вац 1:2; 
Те ме рин: Сло га (Т) – Ду нав 0:0.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Гру па Б:
Ле жи мир: Пла ни нац – Спа р

та 0:2; Чал ма: Сло га (Ч) – 
На пре дак 2021 3:0; Срем ска 
Ми тро ви ца: Срем – Сло бо да 
9:4; Тр го вач ки је био сло бо дан.

1. Срем 12 10 1 1 63:18 31
2. Тр го вач ки 11 7 1 3 45:20 22
3. Сло га (Ч) 11 6 1 4 32:16 19
4. Спар та 11 6 1 4 20:26 19
5. Пла ни нац 11 5 1 5 18:26 16
6. Сло бо да 11 1 1 9 18:49 4
7. На пре дак 11 1 0 10 9:50 3

Ба тров ци: Омла ди нац – 
Брат ство (25.мај); Ва ши ца: 
На пре дак – Син ђе лић 4:1; Шид: 
Јед но та – Гра ни чар 4:2; Мо ро
вић: Је дин ство (М) – ОФК Бин
гу ла (нео ди гра но); Илин ци: 
Бо рац – Је дин ство (Љ) 1:0.

01. На пре дак 13 12 1 0 49:5 37
02. Је дин. (М) 13 10 2 1 46:9 32
03. Гра ни чар 13 6 3 4 38:18 21
04. Је дин. (Љ) 13 5 3 5 24:26 18
05. Јед но та 13 6 0 7 28:42 18
06. Син ђе лић 13 5 2 6 30:31 17
07. ОФК Бин г. 13 4 2 7 21:29 14
08. Бо рац 13 4 1 8 16:38 13
09. Омла ди нац 12 3 2 7 15:33 11
10. Брат ство 12 1 0 11 14:50 3

ОФЛ ШИД

Кра љев ци: Је дин ство – Фру
шко го рац 1:4; До њи Пе тров ци: 
До њи Пе тров ци – Хрт ков ци 2:3; 
Сте ја нов ци: Бо рац (С) – По лет 
1:5.

ОФЛ РУМА 

1. По лет 16 14 1 1 56:13 43
2. Хрт ков ци 16 9 3 4 38:26 30
3. Фру шко гор. 16 9 2 5 42:36 29
4. Д. Пе тров ци 16 7 1 8 39:35 22
5. Бо рац (С) 16 4 0 12 24:51 12
6. Је дин ство 16 1 1 14 22:60 4
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ЗА ВР ШЕ НЕ СУ ВОЈ ВО ЂАН СКА И СРЕМ СКА СТО НО ТЕ НИ СКА ЛИ ГА

Сто но те ни се ри углав ном
за до вољ ни пла сма ном

Не дав но је окон ча но так ми че ње у сто но
те ни ским ли га ма ко је се игра ју под окри љем 
Сто но те ни ског са ве за Вој во ди не. У Вој во ђан
ској А ли ги и Срем ској ли ги на сту пи ла су три 
клу ба са под руч ја Гра да Срем ске Ми тро ви
це. Еки па „Срем  спи на“ из Срем ске Ми тро
ви це у Вој во ђан ској ли ги за у зе ла је сед му по
зи ци ју, док је дру ги са став еки пе у Срем ској 
ли ги так ми че ње за вр шио на дру гој по зи ци ји. 
Еки па „Под ри ња“ из Ма чван ске Ми тро ви це у 
Вој во ђан ској ли ги оста ла је у не што бо љем 
по ло жа ју, де ле ћи пе ту и ше сту по зи ци ју, док 
је у Срем ској ли ги оства рен пла сман у до
њем де лу та бе ле. Пе то ме сто у овој ли ги при
па ло је СТК „Сло га“ из Чал ме. За све еки пе 
је ва жна чи ње ни ца да су за др жа ле по сто је ћи 
ли га шки ста тус. Оце њу ју ћи учи нак сво је еки
пе тре нер и по вре ме ни играч „Срем  спи на“ 
Жи ван Јо ва но вић ре као је сле де ће:

–У Вој во ђан ској ли ги је ја ка кон ку рен ци ја 
и до бро је да смо оста ли у ли ги с об зи ром 
да смо у по след њих не ко ли ко пр вен стве них 
ко ла би ли зна чај но осла бље ни не и гра њем 
Ра до ји це Гла мо ча ка и Мла де на Не дељ ко
ви ћа, при че му смо у дру гом де лу пр вен ства 
од и гра ли не што ло ши је. Срем ска ли га нам 
је зна чај на због то га што у то так ми че њу мо
же мо да укљу чи мо мла де игра че, та ко да 
су по ред ис ку сни јих сто но те ни се ра као што 

је Не над Ди нић игра ли и мла ђи Вељ ко Ђу
ро вић, Бра ни мир Дан гић и Ла зар Ра ја ко вић. 
У на ред ном пе ри о ду ак це нат ће мо ста ви ти 
упра во на рад са мла ди ма и по ку ша ће мо да 
их што ви ше за ин те ре су је мо за овај спо рт 
и до ве де мо у наш клуб. За то ће нам би ти 
по треб но да се вра ти мо у про стор ми тро
вач ке ха ле „Пин ки“ где би смо има ли ви ше 
тер ми на, па би и рад са клин ци ма био ква ли
тет ни ји. Ујед но би се уна пре дио и рад на ше 
две так ми чар ске еки пе. На дам се да ће мо у 
тој на ме ри до би ти нео п ход ну по др шку, ка же 
Јо ва но вић чи ја је еки па про те кле се зо не ме
че ве у ли ги игра ла у при вре ме ном про сто ру 
ула зног хо ла сред ње ме ди цин ске шко ле у 
Срем ској Ми тро ви ци.

Ра до ван Ко ва че вић, пред сед ник СТК „Под
ри ње“ у прин ци пу је за до во љан учин ком сво
је еки пе с об зи ром на про бле ме са ко ји ма је 
еки па по че ла пр вен ство. Не срећ ни слу чај у 
ко ме је еки па на по чет ку се зо не из гу би ла јед
ног од во де ћих игра ча при лич но је по го ди ла 
оста ле чла но ве ти ма, па су те рет ли га шких 
на сту па мо ра ли да пре у зму мла ђи игра чи. 
На кра ју је се ње се зо не за бе ле жен је лош 
пла сман уз не ко ли ко нео че ки ва но из гу бље
них ме че ва.

–У зим ској па у зи смо се кон со ли до ва ли и 
ви ше тре ни ра ли а на ши мла ђи так ми ча ри 

сте кли су ма ло ру ти не, спорт ске др ско сти 
и бо ље кон тро ле емо ци ја па смо у на став ку 
пр вен ства из гле да ли бо ље. Ка да се узму у 
об зир и окол но сти ор га ни за ци је ли ге са ве
ли ким па у за ма и ве за ним тер ми ни ма од и гра
ва ња утак ми ца и си ту а ци ја са пан де ми јом 
ко ро не, мо же мо ре ћи да смо на кра ју за до
вољ ни, ка же пред сед ник Ко ва че вић, ко ји та
ко ђе на ја вљу је ак ци ју ан га жо ва ња мла дих 
сто но те ни се ра, јер у клу бу по сто је струч ни 
ка па ци те ти за уче ње сто ног те ни са. У том 
сми слу је дан сто но те ни ски сто би ће усту
пљен основ ној шко ли у Ма чван ској Ми тро
ви ци, јер по ре чи ма Ра до ва на Ко ва че ви ћа 
ве ћи на мла дих не зна го то во ни шта о сто ном 
те ни су, спор ту ко ји је не кад био тра ди ци ја на 
под руч ју Ма чве.

Бра ни слав Вук мир, пр ви чо век клу ба из 
Чал ме ге не рал но је за до во љан пла сма ном 
ти ма „Сло ге“ у Срем ској ли ги.

–Про шле го ди не смо игра ли бо ље и би ли 
смо на пра гу за ула зак у ви шу ли гу. Ове се
зо не има ли смо про бле ма са здрав стве ним 
ста њем игра ча. У по след њем ко лу по бе ди ли 
смо еки пу „Под ри ња 2“. У овом тре нут ку то је 
оно што мо же мо и у скла ду са на шим оче ки
ва њи ма. По ен та осни ва ња овог клу ба је да 
се на ши игра чи вра те и ов де за вр ше сво је 
ка ри је ре, ре као је Вук мир. Д. М.

ПЛЕЈ – ОФ ПРВЕ ФУД БАЛ СКЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ 

„Рад нич ки“ оди грао
нере ше но про тив „Лозни це“

ФК „Рад нич ки“: Опар ни ца, Абу ба кар, 
Про тић, Илић, Кри жан (од 46. мин. Рат ко
вић), Дими трић (од 68. мин. Мат ко вић), Гајић 
(од 68. мин.Пејо вић), Чара пић, Милић, Шко
рић, Спа со је вић (од 79. мин. Видић). Тре нер 
: Дејан Нико лић. 

ФК „Лозни ца“: Голо вић, Ивић, Матић (од 
87. мин. Којић), Комар че вић, Костић (од 77. 
мин. Рад ма но вић), Обра до вић (од 77.мин.
Спа се но вић), Вићен ти је вић, Ристи во је вић, 
Вра шта но вић (од 66. мин. Милин ко вић), 
Кијев ча нин, Нико лић. Тре нер: Дра ган Мићић.

Суди ја: Сте фан Фили по вић, помоћ ни ци : 
Пешо вић, Тодо ро вић

Жути кар то ни: Кри жан, Абу ба кар („Рад нич
ки“), Ивић, Вра шта но вић, Нико лић („Лозни
ца“)

У окви ру плеј – офа Прве фуд бал ске лиге, 
ФК „Рад нич ки“је доче као у Срем ској Митро
ви ци 27. апри ла еки пу „Лозни це“. У утак ми
ци еки па, које нису у зони бор бе за ула зак у 
Супер ли гу виђе на је чвр ста утак ми ца у којој 
тимо ви нису пока за ли ефи ка сност и кон цен
тра ци ју у завр шни ци напа да, па је публи ка 
без виђе ног гола оти шла са ста ди о на. Меч 
је оди гран по про мен љи вом, ветро ви том и 
облач ном вре ме ну. Током првог полу вре ме
на, дома ћа еки па била је доми нант ни ја и 
неко ли ко пута запре ти ла голмaну Лозни ча
на. Нај пре је Урош Гајић у осмом мину ту био 
непре ци зан из шута по левој стра ни, а три 
мину та касни је исти играч није добро при хва
тио аси стен ци ју из сре ди не тере на. У првом 

делу, забе ле жен је шут Огње на Дими три ћа 
са два де се так мета ра и јед на при ли ка Лозни
ча на са дис тан це. Дру го полу вре ме гости 
су отво ри ли агил ни је и има ли шан се пре ко 
Фили па Обра до ви ћа и Дра ги ше Комар че ви
ћа, док је при кра ју утак ми це виђен добар, 
али недо вољ но пре ци зан шут дома ћег игра
ча Стрaхиње Чара пи ћа. Тре нер Дејан Нико
лић изја вио је после утак ми це да њего ва 
еки па пока зу је зна ке умо ра због интен зив ног 
так ми чар ског рит ма и да је то раз лог падо ва 
у игри и чиње ни це да је у дру гом полу вре

ме ну госту ју ћи тим више кон тро ли сао лоп ту. 
Стра тег „Рад нич ког“ иско ри стио је при ли ку 
да шан су пру жи и неким игра чи ма на које у 
будућ но сти жели да рачу на. Један од њих је 
био и Андри ја Рат ко вић, који је после повре
де и поврат ка у „Рад нич ки“ оди грао сво је 
прве лига шке мину те.

После закљу че ња овог бро ја „Митро вач
ких нови на“ еки па „Рад нич ког“ оди гра ла је у 
поне де љак, 2. маја у 34. првен стве ном колу 
плеј – офа  утак ми цу у Пан че ву меч про тив 
„Желе зни ча ра, а потом ће госто ва ти еки пи 
„Јаво ра“ у Ива њи ци. Д. Мостар лић

Детаљ са утак ми це
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ЖРК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“ ИН ЂИ ЈА

По бе да у
ком шиј ском дер би ју

ЖРК „Же ле зни чар“ – ЖРК „Мла дост“ 28: 25 (17: 15)
ЖРК „Же ле зни чар“: Жак, Ча врић 2, 

Но ва ко вић, Чо чај, Та бак 13, То до ро вић, 
Ко ва чић 4, Па у нић 1, Си мић 4, Жив ков (К) 
1,  Чин ку, Јо ва но вић 3, Бак ша, Шин дић, 
Ва сиљ ко вић, Те шић. Тре нер: Вла да Ши
ми чић.

ЖРК „Мла дост“: Мак сић, Ма цу ра, Пот
ко њак 3, Дра го са вље вић 6, Бу ла то вић 
3, Ми ло са вље вић, Лу кић, Ша шић, Га јић, 
Ста но је вић, Ми ли ца Кој чић (К) 7, Кне же
вић 3, Ко са но вић, Ма ри ја Кој чић 3. Тре
нер: Слав ко Кр ња јац.

Игра чи ца утак ми ца: Ду ња Та бак – ЖРК 
„Же ле зни чар“.

У Спорт ском цен тру у Ин ђи ји пред око 
250 гле да ла ца од и гран је „ком шиј ски дер
би“ 21. ко ла АР КУС ли ге за ру ко ме та ши
це. Са ста ли су се до ма ћи „Же ле зни чар“ 
и ЖРК „Мла дост“ из Но ве Па зо ве, а на кон 
60 ми ну та су сре та, сла ви ле су до ма ће са 
28:25.

Иа ко утак ми ца ни је би ла од пре суд ног 
зна ча ја за обе еки пе, на те ре ну се од ви
ја ла пра ва бор ба за го ло ве и ре зул тат. 
Го шће су во ди ле све до 25. ми ну та утак
ми це. Та да је на се ма фо ру би ло 14:14. До 

кра ја пр вог по лу вре ме на, ви ђе на су три 
го ла до ма ћег ти ма док су го шће по сти гле 
је дан, те се на од мор оти шло са ре зул та
том, 17:15.

Ру ко ме та ши це „Же ле зни ча ра“ у на
став ку су сре та ни су до зво ли ле го шћа ма 
из Но ве Па зо ве да им се ре зул тат ски при
бли же. Че ти ри го ла пред но сти би ло је  за 
до ма ћи тим, али на кра ју је ре зул тат био 
28: 25. 

Вла да Ши ми чић, тре нер ин ђиј ске еки
пе, ис та као је да је за до во љан при ка за
ном игром.

– Био сам тре нер еки пе из Но ве Па зо
ве и сва ке го ди не, та ко зва ни „ком шиј ски 
дер би“, из гле да као да на шња утак ми ца. 
Уз ду жно по што ва ње сви ма, али сма трам 
да је ово нај ве ћи дер би у на шој ли ги, јер 
де вој ке обе еки пе сва ке го ди не да ју све 
од се бе, а пу бли ка мо же да ужи ва у пра
вом ру ко ме ту ис та као је Ши ми чић на кон 
утак ми це.

По сле од и гра ног 21. ко ла АР КУС ли ге 
за ру ко ме та ши це, ин ђиј ски „Же ле зни чар“ 
на ла зи се на тре ћој по зи ци ји на та бе ли са 
осво је них 33 бо до ва. М.Ђ.

СУПЕР Б ЖЕН СКА РУКО МЕТ НА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Мини мал ни пораз 
Митров чан ки

ЖОРК „Кикин да“ – ЖРК „Срем“ 28:27 (13:14)
ЖОРК „Кикин да“: Пле шко, Чубри ло, 

Сте па но вић, Кне же вић,Бје лић, Рада ко
вић (4 гола), Ерде љан,Перо вић (4 гола), 
Лати но вић, Сив чев (3 гола), Михај ло вић, 
Чочај (9 голо ва), Вра нић,Кон чар (4 гола), 
Вуко брат, Ђуки чин (4 гола). Тре нер: Бошко 
Крстић.

ЖРК „Срем: Петро вић Д (1 гол), Ћет
ко вић (6 голо ва), Шер фе зи (3 гола), Клен
ков ски (8 голо ва), Кне жев, Раду ло вић (3 
гола), Мија и ли о вић (1 гол) , Бла жић (1 
гол), Ђули нац (2 гола), Миљ ко вић, Сте
вић, Була то вић (2 гола), Гуте ша, Оже го
вић, Васи ље вић. Тре не ри: Душан Дрча, 
Саша Којо вић.

Руко ме та ши це „Сре ма“ госто ва ле су 
у субо ту 30. апри ла прво пла си ра ној еки
пи „Кикин де“ и у ква ли тет ној руко мет ној 
пред ста ви пора же не су резул та том 28:27, 
али су оста ле у игри за пози ци ју која им 
гаран ту је ула зак у нај ква ли тет ни ју жен ску 
руко мет ну лигу. 

Утак ми ца у Кикин ди оправ да ла је уло гу 
првен стве ног дер би ја. Митро вач ке руко
ме та ши це биле су боље током првог полу
вре ме на које се завр ши ло њихо вим мини
мал ним вод ством од 14:13. Пре ма речи ма 
тре на ра Душа на Дрче, њего ве игра чи це 
успе ле су да у том пери о ду зау ста ве ква
ли тет ног висо ког левог бека „Кикин де“. 
У дру гом полу вре ме ну дола зи до пада у 

игри Митров чан ки и еки па из Кикин де се 
после два де се тог гола резул тат ски бла го 
„одле пи ла“. Упр кос све му Ана Клен ков ски, 
нај е фи ка сни ја у редо ви ма гошћи, има ла 
је у послед њим тре ну ци ма утак ми це шут 
за изјед на че ње, али је оста ла мини ма на 
пред ност дома ћи на. 

–У првом делу игре добро смо оди гра
ли и све је функ ци о ни са ло како смо се 
дого во ри ли, наро чи то у одбра ни. Сре ди
ном дру гог полу вре ме на има ли смо про
бле ма у сре ди ни и иску сне про тив ни це 
су то иско ри сти ле. Утак ми ца је оди гра на 
у фер и спорт ској атмос фе ри уз корект
но суђе ње, рекао је тре нер Душан Дрча, 
напо ми њу ћи да је меч у Кикин ди оди гран 
пред пуном халом уз при су ство нави ја ча 
„Сре ма“ који су дошли орга ни зо ва но, ауто
бу сом. 

Из упра ве и струч ног шта ба пози ва
ју нави ја че да подр же еки пу „Сре ма“ у 
послед њој утак ми ци која се игра про тив 
руко ме та ши ца из При је по ља у неде љу 8. 
маја са почет ком у 17:30 у хали „Пин ки“.

Пози ци ја митро вач ких руко ме та ши
ца сада у вели кој мери зави си од дру гих 
еки па, па се Сре ми це нада ју да би еки па 
„Пан че ва“ могла „кик си ра ти“ у наред на 
два првен стве на кола, где ће се саста ти 
са бео град ским „Рад нич ким“ и „Кикин дом“.

 Д. М.

ФК „ИН ЂИ ЈА“

По раз на
до ма ћем те ре ну
ФК „Ин ђи ја“ – ФК „Ја вор 

Ма тис“ Ива њи ца 0:1 
ФК „Ин ђи ја“: Чу пић, Не дељ ко вић, 

Ђу рић Сте фан, Алек сић, Жа ку ла, Сто
ја но вић, Ба ђи, Бо јо вић, Иг ња то вић, Ср
би ја нац и Ђу рић Ни ко ла. Игра ли су још: 
Де сан чић, Ри знић, Ко ва че вић, Ми ло са
вљев. Тре нер: Ми лан Ку љић.

ФК „Ја вор Ма тис“: Ка хри ман, Ви цо, 
Је вре мо вић, Ни ко лић, Лу ко вић, Ма ри
чић, Пе тро вић, Иве ља, Мом чи ло вић, 
Оди та и Зве ка нов. Игра ли су још: Тан ко, 
Уго чу кву, Мар чић, Ла кићПе шић. Тре нер: 
Игор Бон џу лић.

Фуд бал ски клуб „Ин ђи ја“ у дер би ју плеј 
– офа Пр ве ли ге Ср би је у че твр так, 28. 
апри ла уго стио је еки пу ива њич ког „Ја
вор Ма ти са“. Утак ми ца од ве ли ког зна ча
ја за „зе ле но – бе ле“ од и гра на је пред око 
500 гле да ла ца на ста ди о ну „То јо Та јерс 
аре на“ у Ин ђи ји. Већ у че твр том ми ну ту 
ме ча ви ђе на је од лич на при ли ка за го сте 
ка да је Ни ко лић шу ти рао, али је гол ман 
до ма ћих Чу пић од бра нио и по слао лоп ту 
у кор нер. По сле из ве де ног пре ки да, Иве
ља шу ти ра нео д бра њи во и по га ђа сам 
угао го ла за 0:1. До ма ћин је при ли ку за 
из јед на че ње имао у 12. ми ну ту су сре та. 
Шу ти рао је ка пи тен Ђу рић, али ис ку сни 
Ка хри ман бра ни. До кра ја пр вог по лу
вре ме на ни је би ло из глед ни јих шан си 
за про ме ну ре зул та та, та ко да су го сти 
из Ива њи це на па у зу оти шли са го лом 
пред но сти. 

У на став ку су сре та, до ма ћин кре
ће у то тал ну офан зи ву. Већ у 48. ми ну
ту шан са за „зе ле но – бе ле“, али по сле 
Ба ђи је вог цен тар шу та лоп та за вр ша ва 
у ру ка ма Ка хри ма на. Го сти су мо гли да 
по ве ћа ју ре зул тат у 67. ми ну ту ме ча. 
Иве ља шу ти ра, али Чу пић сјај но ин тер
ве ни ше. Шест ми ну та ка сни је про бао је 
и Иг ња то вић, али је гол ман „Ја во ра“ био 
на ви си ни за дат ка. То је, ујед но,  би ла 
и по след ња кон крет на при ли ка за гол и 
по рав на ње ре зул та та. На кра ју је остао 
ре зул тат из пр вог по лу вре ме на „Ин ђи ја“ 
– „Ја вор Ма тис“ 0:1.

На кон ове утак ми це, Фуд бал ски клуб 
„Ин ђи ја“ на ла зи се на че твр тој по зи ци ји 
на та бе ли Пр ве ли ге Ср би је са осво је них 
58 бо до ва, ко ли ко тре нут но има и еки па 
„ИМТ Но ви Бе о град“ ко ја се на ла зи на 
тре ћој по зи ци ји. М.Ђ.
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У БОК СЕР СКОМ КЛУ БУ „СРЕМ“ ОЗБИЉ НО СЕ РАДИ НА ВРА ЋА њУ ПОПУ ЛАР НО СТИ 
И ОМА СО ВЉЕ њУ ПЛЕ МЕ НИ ТЕ БОРИ ЛАЧ КЕ ВЕШТИ НЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Поче так добре бок сер ске при че
О вели ким спорт ским амби ци ја ма Бок сер ског клу ба „Срем“ било је речи и при ли

ком недав ног зва нич ног пред ста вља ња нових клуп ских про сто ри ја и сале за тре нинг 
коме су при су ство ва ли нај ви ши зва нич ни ци наци о нал ног бок сер ског саве за и митро
вач ке локал не само у пра ве. Пле ме ни та бори лач ка вешти на која је сво је вре ме но има
ла тра ди ци ју и вер ну публи ку у нај ве ћем срем ском гра ду годи на ма је била у зале ђи
ни дру гих спор то ва. Више го ди шњи енту зи ја зам и жеља да се уна пре де усло ви тре
нин га и рада инспи ри са ли су првог чове ка „Сре ма“ и нека да шњег бок се ра овог 
клу ба, Жељ ка Дроб ња ка да „заку ца“ на мно га вра та тра же ћи подр шку

Вест да у про те клих више од месец дана 
чла но ви Бок сер ског клу ба „Срем“ из Срем
ске Митро ви це тре ни ра ју у знат но бољим 
усло ви ма за рад није једи на добра новост 
из овог спорт ског колек ти ва. Упра ва град
ског бок сер ског клу ба на челу са пред сед
ни ком и тре не ром Жељ ком Дроб ња ком уз 
подр шку Бок сер ског саве за Срби је и њего
вог пред сед ни ка Нена да Боров ча ни на, 
локал не само у пра ве и Спорт ског саве за 
Гра да Срем ска Митро ви ца интен зив но ради 
на попу ла ри за ци ји бок сер ске вешти не у 
гра ду чији је бок сер ски клуб осно ван дав не 
1946. годи не, међу први ма у тада шњој Југо
сла ви ји. Са так ми ча ри ма и рекре а тив ци ма 
„Сре ма“ већ изве сно вре ме ради и један од 
тре не ра кубан ског наци о нал ног тима Манос 
Рамос Џор дан. О вели ким спорт ским амби
ци ја ма било је речи и при ли ком недав ног 
зва нич ног пред ста вља ња нових клуп ских 
про сто ри ја и сале за тре нинг у Буле ва ру 
Кон стан ти на Вели ког коме су при су ство ва
ли нај ви ши зва нич ни ци бок сер ског саве за и 
митро вач ке локал не само у пра ве.

Пле ме ни та бори лач ка вешти на која је сво
је вре ме но има ла тра ди ци ју и вер ну публи
ку у нај ве ћем срем ском гра ду годи на ма је 
била у зале ђи ни дру гих спор то ва, без било 
какве инсти ту ци о нал не подр шке. Митро вач
ки бок се ри са скром ном опре мом тре ни ра
ли су у помоћ ним, неу слов ним и недо вољ
но про стра ним про сто ри ја ма хале „Пин ки“. 
Више го ди шњи енту зи ја зам и жеља да се 
уна пре де усло ви тре нин га и рада инспи ри
са ли су првог чове ка „Сре ма“ и нека да шњег 
бок се ра овог клу ба, Жељ ка Дроб ња ка да 
„заку ца“ на мно га вра та тра же ћи подр шку. 
Изу зев нових клуп ских про сто ри ја и анга
жо ва ња иску сног тре не ра из земље која је 
дала мно ге леген де ама тер ског бок са, ство
ре ни су усло ви за ома со вље ње посто је ће 
шко ла бок са за деча ке и девој чи це од 10 до 
15 годи на и даљи напре дак већ дока за них 
и пер спек тив них так ми ча ра који су спрем ни 
за нове три јум фе у рин гу.

–Ушли смо у нове про сто ри је које су 
опре мље не, функ ци о нал не и при ла го ђе не 
потре ба ма бок са. У овом про јек ту подр жао 

нас је наци о нал ни бок сер ски савез а локал
на само у пра ва тако ђе је пока за ла вољу да 
Митро ви ца поно во доби је моћан бок сер ски 
клуб, па су ста ли иза нас и наја ви ли кон

крет ну помоћ. За раз ли ку од рани је, данас 
има мо гото во иде ал не усло ве за рад а то 
су одво је не свла чи о ни це, добра опре ма, 
про стран, чист и уре дан тре на жни про

Напра ви ће мо нове бок сер ске шам пи о не
Манос Рамос Џор дан један је од кубан

ских тре не ра које је наци о нал ни бок сер
ски савез анга жо вао да раде на опо рав ку 
срп ског бок са. Његов дола зак је зна чај на 
ствар за бокс у Срем ској Митро ви ци. У 
клу бу су задо вољ ни сарад њом са Кубан
цем и нада ју се њего вом дужем остан ку.

–У овом клу бу сам неде љу дана и 

видим вели ку моти ва ци ју код њего вих 
чла но ва и спор ти ста. Могу да кажем да 
су ме у овом гра ду и клу бу лепо при
хва ти ли, тако да су моји ути сци крај ње 
пози тив ни. Са нај пер спек тив ни јим так
ми ча ри ма ради мо сва ки дан, укљу чу ју ћи 
и инди ви ду ал не тре нин ге. Поку ша ће мо 
да напра ви мо план где ће ови так ми ча ри 

систе мат ски напре до ва ти и бити спрем ни 
за так ми че ње у сеп тем бру. Они су дисци
пли но ва ни спор ти сти који има ју добру 
тех ни ку коју тре ба уна пре ди ти. Сигу ран 
сам да ће наши так ми ча ри бити побед ни
ци тур ни ра и нови шам пи о ни у овом гра
ду, каже кубан ски струч њак на при вре ме
ном раду у Срем ској Митро ви ци.

Заме ник гра до на чел ни це Срем ске Митро ви це Петар Самар џић,
пред сед ник БСС Ненад Боров ча нин, и пред сед ник „Сре ма“ Жељ ко Дроб њак
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стор. Бок сер ски савез Срби је послао нам 
је одлич ног кубан ског тре не ра Џор да на који 
је у Срби ји од децем бра про шле годи не. 
Радио је са нашом држав ном селек ци јом 
а ми смо га иза бра ли упра во због њего вог 
репре зен та тив ног тре нер ског иску ства и 
рада са децом. Врло је задо во љан усло ви
ма рада и пре по знао је пер спек ти ву у раду 
нашег клу ба, тако да се надам да ћемо већ 
до сеп тем бра офор ми ти нове так ми ча ре за 
наступ у рин гу и при ре ди ти неку бок сер ску 
реви ју у Срем ској Митро ви ци. Тре нут но је 
циљ да овај спорт ома со ви мо, да наша сала 
буде увек пуна са што више деце. У неком 
дуго роч ни јем пла ну је фор ми ра ње еки пе 
од осам мома ка за наступ у Првој бок сер
ској лиги, што би се могло дого ди ти већ за 
годи ну дана, наја вљу је пред сед ник „Сре ма“ 
Жељ ко Дроб њак који је ста јао иза клу ба и 
лич но га пома гао, „носе ћи га на леђи ма“ у 
нај те жим годи на ма. 

Жељ ко је ина че један од уче ни ка и клуп
ски наслед ник позна тог митро вач ког бок
сер ског струч ња ка Вла ди ми ра Јури ши ћа – 
Лаки ја. Тре нер Дроб њак био је бок сер две 

и по деце ни је а са актив ним бок со ва њем 
пре стао је пре чети ри годи не. У так ми чар
ској кари је ри забе ле жио је пре ко 100 ама
тер ских бок сер ских окр ша ја, од чега више 
од 30 мече ва у супер тешкој кате го ри ји.

–Дошло је вре ме да сте че на зна ња и 
иску ство пре но сим мла ђи ма. За так ми чар
ске резул та те потреб но је вре ме, јер бокс 
није игра већ озби љан спорт у коме се зна
ње и вешти на посте пе но савла да ва ју. У 
нашем клу бу тре нут но је четр де се так чла
но ва, међу који ма је и седам девој чи ца. 
Један од циље ва је да офор ми мо жен ску 
гру пу, макар она била само рекре а тив на, 
каже тре нер Дроб њак и пози ва заин те ре
со ва не Митров ча не да се опро ба ју у бок су 
и узму уче шће у тре нин зи ма клу ба. 

Каже да је акце нат струч ног шта ба на 
клин ци ма узра ста од десет до пет на ест 
годи на. Они ма који поч ну као рекре а тив
ци и заво ле овај спорт биће омо гу ће но 
да се уз добар рад дока жу, ако је могу ће 
и достиг ну озбиљ ни ји, так ми чар ски ниво. 
Дроб њак се нада да ће уз одлич ну сарад
њу са тре не ром из Кубе Бок сер ски клуб 

„Срем“ доби ти на ква ли те ту и масов но сти. 
Тре нер „Сре ма“ ука зу је на дво ји цу мома ка 
који су тре нут но так ми чар ски осло нац клу
ба. У пита њу су Душан Клин цов и пер спек
тив ни два де се то го ди шњи Вук Јелић који 
су као сени ор ски так ми ча ри под врг ну ти 
посеб ном режи му при пре ма и рада.

Насу прот широ ко рас про стра ње ном 
мишље њу да је бокс пре вас ход но спорт 
сна ге, издр жљи во сти и брзи не, први човек 
митро вач ких бок се ра твр ди да су у овом 
бори лач ком спор ту нај ва жни ји „гла ва и 
срце“.

–Бокс је екс трем но тежак спорт. Добар 
бок сер мора брзо да раз ми шља и доно си 
памет не одлу ке, јер гла ва упра вља поло
жа јем и поступ ци ма нашег тела. Бокс није 
туча, како то неки мисле, већ је то пле
ме ни та вешти на. То је пра ва игра у којој 
мора те да над му дри те про тив ни ке, тако 
да није све у „миши ћи ма“. Чак се и недо
ста так тален та може надо ме сти ти интен
зив ни јим радом, каже тре нер митро вач ких 
бок се ра.

Дејан Мостар лић

Душан Клин цов, репре зен та тив ни потен ци јал
Пре две годи не пер спек тив ни члан Бок

сер ског клу ба „Срем“ Душан Клин цов који 
има 26 годи на постао је сени ор ски првак 
Вој во ди не у тешкој кате го ри ји до 91. кило
гра ма. После мање повре де и пау зе због 
акту ел не епи де ми је успе шно се вра ћа на 
бок сер ску сце ну. Уз редов не сва ко днев
не тре нин ге Душан се шко лу је за опе ра
тив ног тре не ра и један је од оних који ће 
насле ди ти посао свог сада шњег учи те ља 
Жељ ка.

У бок сер ском спор ту је од 2013. годи
не и већ након годи ну дана пока зао се 
као так ми чар за вели ке ства ри. Кубан ски 
струч њак пре по зна је у њему репре зен та
тив ни потен ци јал. Већ на првом тре нин гу 
наго ве стио је свој тале нат. Том при ли ком, 
тре нер Дроб њак видев ши Душа нов леви и 
десни „директ“, укљу чио га је без окле ва ња 
у озби љан тре нинг про грам, прог но зи ра ју
ћи му успе шну кари је ру. Због рани јих про
бле ма и без на ђа у град ском бок су мла ди 
Митров ча нин и његов рође ни брат годи
на ма су се као бок се ри „Сре ма“ так ми чи
ли на позај ми ци за мно ге клу бо ве у Срби
ји, Мађар ској, Босни, Немач кој и дру гим 

земља ма. Тре нер Дроб њак се потру дио да 
ови митро вач ки бок се ри не буду поште ђе
ни у избо ру про тив ни ка, већ да међу на род
но иску ство сти чу у бор ба ма са нај спрем
ни јим так ми ча ри ма у сво јој кон ку рен ци ји. 
Душан је имао пози ве прво ли га шких клу бо
ва али му је очи глед но све боља бок сер ска 
при ча у Срем ској Митро ви ци омо гу ћи ла да 
при пре ме за наред не иза зо ве спро ве де у 
свог гра ду и дре су матич ног клу ба.

–Вра ћам се у ринг и жеља ми је да 
наста вим бор бе у тешкој кате го ри ји и 
поста нем нај пре првак Срби је а потом и 
да доби јем тре нер ску лицен цу и дођем 
у при ли ку да пре но сим сво је зна ње, како 
би омла ди ну коли ко  толи ко уда љи ли са 
ули це и дове ли их у спорт ску салу. Овде 
би сва ка ко нау чи ли да здра во раз ми шља
ју. Човек који се бави бок сом не може да 
буде прост човек, јер он у сали и на самом 
рин гу првен стве но мора добро да раз ми
шља. Бокс је баш као и живот – ако оду
ста неш, изгу био си, ако не спу стиш руке и 
идеш даље  сигур но ћеш побе ди ти, рекао 
је митро вач ки бок сер ски шам пи он кога тек 
оче ку ју нај ве ћи иза зо ви у овом спор ту.

Душан Клин цов

Пред сед ник и тре нер клу ба Жељ ко Дроб њакСТРУЧ њАК СА КУБЕ, ЗЕМЉЕ БОК СА: Манос Рамос Џор дан
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Има ли фа во ри та?
По че ла су кон фе рен циј ска по лу

фи на ла НБА ли ге. На жа лост, 
без на ша два аса Јо ки ћа и Бог

да но ви ћа. Обо ји ца су за вр ши ли са 
ово се зон ским ба ске том, те са да мо гу 
да па ку ју ко фе ре и упу те се на не ке 
ег зо тич не де сти на ци је, док се ко ле ге 
из еки па ко је су на ста ви ле так ми че
ње кр ба ју за ти ту лу.

Мо рам при зна ти да је ве ли ко раз о
ча ре ње ви де ти да та ко та лен то ва на 
еки па као што је Атлан та на шег Бог
да на Бог да но ви ћа за вр ша ва ова ко 
ра но так ми че ње у пле јо фу. Ис по ста
ви ло се да је Ма ја ми ипак био пре ве
лик за ло гај. На кра ју, по чи шће ни су 
са 4:1 у се ри ји, иа ко су мно ги оче ки
ва ли не из ве сни ји ду ел. Исти на је да 
Атлан та у сво јим ре до ви ма има не ко
ли ко ван се риј ских та ле на та ко ји тек 
тре ба да по ка жу свој пу ни по тен ци
јал, али на су прот њих се на шла еки
па ко ја зна ка ко се до ла зи до са ме 
за вр шни це. На кра ју кра је ва, дру жи
на са Фло ри де је би ла пр во пла си ра
на у ис точ ној кон фе рен ци ји у ре гу
лар ном де лу пр вен ства.

Са да се по ста вља пи та ње да ли се 
наш трој каш до бро сна шао у Џор џи ји 
и ко ли ко му па ше окру же ње. Овај 
уз бу дљи ви тим, ко ји на мо мен те уме 
да на пра ви шоу на те ре ну, сва ка ко је 
при ма мљив за сва ког игра ча. Бог да
но вић се и ове се зо не по ка зао као 
је дан од нај по у зда ни јих чи ни ла ца у 
игри Атлан те. На рав но, ка да је здрав. 
Ни је ла ко игра чу ње го ве кон сти ту ци
је да се над и гра ва са там но пу тим 
атле та ма. Тре ба до бра но ско чи ти 
ако же лиш да шут неш три цу пре ко 
про тив ни ка. Оту да и про блем са 
ко ле ни ма. У сва ком слу ча ју, Бо ги 
гу ра ла га но, и пре ра ста у игра ча ко ји 
би сво јим ке фа лом и ко шар ка шким 
уме ћем мо гао да по ста не је дан од 
бо љих бе лих игра ча у нај ја чој ко шар
ка шкој ли ги на све ту. Са мо да га 
здра вље по слу жи.

Са дру ге стра не, Ни ко ла Јо кић и 
ње гов не срећ ни Ден вер се на шао у 
дру га чи јем про бле му. Оса ка ће ни 
по вре да ма, Нагетси су не ка ко до гу
ра ли до пле јо фа, али су од мах на ле
те ли на ми ну. Гол ден Стејт и чу де сни 
Стеф Ка ри су опа ја ли „гру ме ње“ 
та ко ђе са 4:1 у се ри ји. Исти на је 
та ква да Ни ко ла Јо кић не мо же сам. 
И ту се сва при ча за вр ша ва. Це лу 
се зо ну су игра ли без два вр ло бит на 
игра ча Ма ре ја и Мајкл Пор тер Џу ни
о ра, а Јо ка ра је ву као еки пу на сво
јим ле ђи ма у мо жда још јед ној МВП 

се зо ни. Број ке су му и ове го ди не 
би ле не ствар не, али јед но став но, 
оста так еки пе је чист крш.

То је ис ко ри сти ла еки па Гол ден 
Стеј та, а наш Не ма ња Бје ли ца има 
при ли ку да као епи зо ди ста бу де уче
сник са ме за вр шни це пле јоф так ми
че ња. На ре ду је Мем фис, по тен ци
јал но из не на ђе ње ове се зо не, ко ји у 
сво јим ре до ви ма има деч ка ко ји ових 
да на при вла чи па жњу спек та ку лар
ним по те зи ма. Џа Мо рант ки да сво је 
про тив ни ке и пра во је ужи ва ње гле
да ти га на те ре ну.

Још је дан играч са ових про сто ра, 
Лу ка Дон чић, ус пео је са Да ла сом да 
се до мог не сле де ће фа зе. На та пе ту 
је би ла не сна ђе на еки па Ју те, ко ја је 
и по ред сјај ног играч ког ка дра од и
гра ла нео бја шњи во ло шу се ри ју.

Да лас иде на Фи никс ко ји и ове 
го ди не пу ца ви со ко. Би ће за ни мљи
во гле да ти ду ел Кри са По ла и Дон чи
ћа, чо ве ка ко ји игра као луд иа ко је 
пред пен зи јом и мла дог Сло вен ца 
ко ји се по и гра ва са сво јим про тив ни
ци ма. У Да ла су је и наш Бо би Мар ја
но вић ко ји згр ће ми ли о не за ма ха ње 
пе шки ром са клу пе.

На Ис то ку нас че ка ју ду е ли еки
па ко је су при лич но из јед на че
не. Ма ја ми и Фи ла дел фи ја ће 

се бо ри ти за фи на ле кон фе рен ци је. 
Би ће за ни мљи во ви де ти да ли ће 
Ем бид и Хар ден ус пе ти оно што ни је 
по шло за ру ком игра чи ма Атлан те. 
Ова дво ји ца са ња ју пр стен, а ва зда 
су оспо ро ва ни кроз исто ри ју. Тре ба 
ре ћи и да је Ем бид је дан од кан ди да
та за ти ту лу МВП уз на шег Јо ки ћа.

Дру ги окр шај од и гра ће се из ме ђу 
Бо сто на и Мил во ки ја. Чу до ви шни 
Ја нис Ате то кум бо ће још јед ном 
по ку ша ти да до ву че сво ју еки пу до 
за вр шни це. На су прот њих, ста ја ће 
еки па Бо сто на ко ја ни је баш сјај но 
по че ла се зо ну, али су пре сло жи ли 
ре до ве и у овом мо мен ту игра ју сја
јан ба скет пред во ђе ни Џеј со ном Теј
ту мом, јед ним од нај бо љих игра ча у 
ли ги.

Шта год се де си ло у за вр шни ци, 
чи ње ни ца је да НБА ли га са пра вом 
но си епи тет нај ја че ли ге на све ту. И 
док се у Евро пи за је ба ва ју са пи та
њи ма ор га ни за ци је та ми че ња, над
ле жно сти ма, ко руп ци јом и по ли ти
ком, за то вре ме Аме ри игра ју за вр
шни цу пле јо фа и ни ко жив у овом 
мо мен ту не мо же да прет по ста ви ко 
ће узе ти ти ту лу. А ни је ли то су шти на 
спорт ског над ме та ња?

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Баскет на тргу

Цен трал ни град ски трг Ћире Миле ки ћа у 
Срем ској Митро ви ци био је про те кле субо те 
место оди гра ва ња вели ког баскет тур ни ра 
А кате го ри је „Рода 3 х 3 првен ство Срби је“, 
који је први у сери ји ова квих тур ни ра који ће 
се оди гра ти током ове годи не. Орга ни за то ри 
цело днев не спорт ске мани фе ста ци је која је 
оку пи ла вели ки број врхун ских баскет так
ми ча ра и посма тра ча били су Кошар ка шки 
савез Срби је и Наци о нал ни спорт ски савез 
3 х 3 у сарад њи са Спорт ским саве зом Гра
да Срем ска Митро ви ца и град ским кошар ка
шким саве зом. Нај бо ље баске та шке еки пе 
так ми чи ле су се за вред не нов ча не награ де 
и побе ду на нај ја чем баскет тур ни ру „3 х3“ у 
држа ви. После 30 оди гра них тур ни ра финал
ни окр шај нај бо љих дома ћих и свет ских 
баске та ша зака зан је за 17. сеп тем бар 2022. 
годи не на Тргу Репу бли ке у Бео гра ду. Теле
ви зиј ски канал РТС Пла не та и You tube kanal 
КСС директ но су пре но си ли целу мани фе
ста ци ју новог олим пиј ског спор та. Д. М.

АК „СРЕМ“

Успе шни бацач и
Још један успе шан викенд је иза атле ти

ча ра Атлет ског клу ба „Срем“. Након завр
шет ка Купа Срби је у бацач ким дисци пли на
ма који је запо чео 9. апри ла па због невре
ме на одло жен за 30. април 2022. годи не 
„Срем ци“ су у екип ном порет ку осво ји ли два 
прва места, јед но дру го и јед но тре ће.

Нај ве ћа бор ба се води ла код ста ри јих 
пио ни ра где су баца чи АК „Срем“ има ли јед
нак број бодо ва као и АК „Спринт“ из Бадо
ви на ца али су одлу чи ли бољи пла сма ни по 
дисци пли на ма. Нај и стак ну ти ји пио нир је био 
Лазар Ђако вић са две меда ље, сре бр ном на 
баца њу копља (600г) 39,91м и брон за ном на 
баца њу кугле (4кг) 12,51м. Деби тант у дисци
пли ни баца ње кла ди ва (4кг) Давид Пер ко вић 
је при јат но изне на дио и осво јио сре бро са 
32,87м.

Прве су биле и ста ри је јуни ор ке где се нај
ви ше иста кла Мила Миљ ко вић побе див ши у 
баца њу кла ди ва (4кг) са 38,08м. Мила на 
Симић је вео ма добро баци ла копље од 600г 
на даљи ну од 37,08м и осво ји ла дру го место 
иако јој то није при мар на дисци пли на. 

Ста ри ји јуни о ри су били дру го пла си ра ни 
екип но а нај и стак ну ти ји је био Сини ша 
Дрља ча са осво је ним тре ћим местом у баца
њу копља (800г) са 41,13м.

Ста ри је пио нир ке су биле тре ће пла си ра
не у екип ном порет ку. Тре ба поме ну ти и оне 
који нису осво ји ли меда љу али су уче шћем 
дошли до дра го це них бодо ва и тако помо гли 
еки пи да се домог не висо ког пла сма на: Тео
до ра Самац, Ива Бежа но вић, Ката ри на Шко
рић, Тео до ра Чонић, Мар ко Вуче но вић, Ива 
Ска кић, Мар ко Лукач, Лука Шајић, Филип 
Митро вић и Дими три је Стан ко вић. Д. М.



34 4. MAJ 2022.  M NOVINE

ОВАН: Про ла зи те 
кроз раз ли чи те фа зе 
ства ра лач ког рас по ло
же ња и ста ло вам је 

да се би обез бе ди те оп ти мал не 
усло ве. Обра ти те па жњу на ре ак
ци ју бли же око ли не, јер по не кад 
не же ли те да при хва ти те ко мен та
ре ко је до жи вља ва те као оштру 
кри ти ку. У од но су са љу бав ни 
парт не ром че сто пре у зи ма те 
ак тив ну уло гу и спрем ни сте да 
про ме ни те не ке за јед нич ке на ви ке 
ко је вас спу та ва ју.

БИК: Не ко вам да је 
ко ри сне су ге сти је ко је 
ла ко мо же те да при
ме ни те при ли ком 

ре ша ва ња озбиљ них пи та ња. 
По тру ди те се да пра вил но до зи ра
те свој ства ра лач ки им пулс са 
за јед нич ким ин те ре си ма. Тре нут
но пре и спи ту је те свој од нос са 
бли ском осо бом у же љи да се што 
бо ље раз у ме те.   

БЛИ ЗАН ЦИ: По не кад 
тре ба при хва ти ти оне 
нај те же окол но сти, 
ка ко би сте се би и дру

ги ма до ка за ли да сте до вољ но 
до ра сли пред нај ра зли чи ти јим 
иза зо ви ма. Осло ни те се на сво ју 
ин ту и ци ју. Уз бли ску осо бу све 
мо же те да пре ва зи ђе те на до бар 
на чин, не ка вас пра вил но до зи ра
ње му дро сти, емо ци ја и стра сти 
на ве ду на за јед нич ка љу бав на 
ре ше ња.

РАК: Де лу је те енер
гич но у су сре ту са 
са рад ни ци ма и по ста
вља те но ве зах те ве у 

оче ки ва њу да све те че по ва шим 
про це на ма. Ипак, пре те ра ним 
ис ти ца њем лич них зах те ва иза зи
ва те раз ли чи те ко мен та ре. 
Љу бав не раз ми ри це при хва ти те 
као про ла зну фа зу, јер све се сво
ди на но ви под сти цај или на 
до бар им пулс ко ји вас во ди ка 
емо тив ном збли жа ва њу са парт
не ром. 

ЛАВ: У за ви сно сти од 
лич ног ин те ре со ва ња 
и мо ти ва ци је ко ју има
те, осми сли те не ка 

но ва или мо ди фи ко ва на ре ше ња 
ко ја ће вам до но си ти нај бо ље 
ре зул та те. По треб ни су вам 
ра зно вр сни ди пло мат ски ма ни ри 
или ком про ми сна ва ри јан та, као 
успе шна фор му ла ко ја до но си 
ко ри сне и ду го роч не ре зул та те. У 
љу бав ном жи во ту ужи ва те у 
ра зно вр сним си ту а ци ја ма. У 
љу бав ном жи во ту све по ста је 
мо гу ће.

ДЕ ВИ ЦА: Ја сно вам је 
да око ли на од вас оче
ку је да се не пре кид но 
ис ти че те са по себ ним 

ре зул та ти ма и да увек оста вља те 
не ки ве ли чан ствен ути сак. Тре нут
но по сто је не ке ком пли ко ва не 
окол но сти са ко ји ма ће те мо ра ти 
да се су о ча ва те у хо ду без пре да
ха или од ла га ња. По себ но вам 
при ја по ро дич на хар мо ни ја и 
не чи је ис ку ство, јер на та кав на чин 
мо же те да оства ри те бо љу пси хо
ло шку рав но те жу. 

ВА ГА: На ла зи те се на 
ве ли ки ко рак ис пред 
дру гих, јер уме те тач но 
да пред ви ди те не чи ју 

ре ак ци ју или од го вор у по слов ним 
пре го во ри ма. Ја сно вам је да 
са вре ме ни ји при ступ за јед нич ким 
те ма ма или ин те ре си ма до но си 
ду го роч ни ји успех. По ста вља те 
су ви ше стро ге кри те ри ју ме пред 
во ље ну осо бу , али ваш под сти цај 
уме да де лу је бла го твор но на 
ви ше на чи на. 

ШКОР ПИ ЈА: Не ко вам 
да је ко ри сне ин фор
ма ци је и на та кав 
на чин вам по ма же да 

пра вил но про це њу је те раз ли чи те 
по слов не мо гућ но сти ко је има те 
на рас по ла га њу. Ја сно вам је да 
за јед нич ки до го во ри пред ста вља ју 
по зи ти ван по мак у ре ша ва њу 
ва жних по слов них или при ват них 
ин те ре са. Сло бод но из ра зи те 
не ка сво ја по ти сну та осе ћа ња или 
на ме ре. Учи ни те не ки по се бан 
гест па жње пре ма свом парт не ру.

СТРЕ ЛАЦ: Уме те да 
про це ни те по вољ ну 
си ту а ци ју на по слов ној 
сце ни и да осми сли те 

до бар на ступ или ре до след по те за 
пред са рад ни ци ма. Обра ти те 
па жњу на раз не мо гућ но сти парт
нер ског удру жи ва ња ко је има те. 
Ва жно је да при хва ти те по сло ве 
за ко је има те до вољ но зна ња. У 
љу бав ном жи во ту не мо же те да 
оста не те рав но ду шни на не чи је 
ути ца је или по ступ ке. 

ЈА РАЦ: Осла ња те се 
на сво је пре го ва рач ке 
ма ни ре, јер да без 
до бре при пре ме, пла

на или про це не не ма ни зна чај ног 
по слов ног успе ха. По треб но је да 
се уса гла ша ва те са сво јим са рад
ни ци ма око ува жа ва ња раз ли чи
тих ин те ре са, ка ко би сви око вас 
осе ти ли мо рал ну и ма те ри јал ну 
са тис фак ци ју. Па жња и раз у ме ва
ње ко је до би ја те у кру гу сво је 
по ро ди це де лу ју вр ло под сти цај
но. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Уз до бру 
про це ну мо гућ но сти и 
пра ви лан из бор са рад
ни ка ре ла тив но бр зо 

мо же те да оства ри те сво је ци ље
ве на по слов ној сце ни. У свом 
пре по зна тљи вом ма ни ру уме те да 
осва ја те сим па ти је на раз ли чи тим 
стра на ма. Ка да сте до бро рас по
ло же ни има те ути сак да су вам 
до ступ не нај бо ље мо гућ но сти и 
та да обич но би ра те до ми нант ну 
уло гу пред парт не ром. 

РИ БЕ: По сто је ва жни 
ци ље ви ко је мо же те 
да оства ри те у ра зним 
фа за ма или на не ки 

за о би ла зни на чин. Ста ло вам је 
да осми сли те до бру по слов ну 
стра те ги ју на осно ву ко је ће те 
успе шно ре а ли зо ва ти ско ро све 
што сте и за ми сли ли. На ста ви те 
да се по на ша те до вољ но про ми
шље но у про це ни пра вих вред но
сти. Оче ку је вас по зи ти ван обрт у 
љу бав ном жи во ту. Пре пу сти те се 
сво јим осе ћа њи ма да вас во де. 

VREMEPLOV
4. мај

1980. Умро пред сед ник СФРЈ 
Јо сип Броз Ти то, во ђа ју го сло
вен ских пар ти за на у Дру гом 
свет ском ра ту и ли дер Ко му ни
стич ке пар ти је Ју го сла ви је. Био 
во ђа По кре та не свр ста них 
зе ма ља. 

5. мај
1818. Ро ђен не мач ки фи ло зоф 
Карл Хајн рих Маркс, те о ре ти
чар мо дер ног со ци ја ли зма и 
ко му ни зма.
1821. Умро фран цу ски цар 
На по ле он I Бо на пар та, је дан од 
нај ве ћих вој ско во ђа у исто ри ји, 
чи ји су осва јач ки по хо ди из ме
ни ли Евро пу. Умро на остр ву 
Све та Је ле на као бри тан ски 
за тво ре ник. 

6. мај
1237. У ма на сти ру Ми ле ше ва 
са хра ње не су мо шти Раст ка 
Не ма њи ћа – Све тог Са ве.
1868. Ро ђен је срп ски ма те ма
ти чар Ми хај ло Пе тро вић – Ми ка 
Алас.
1915. Ро ђен је аме рич ки филм
ски глу мац, ре жи сер и про ду
цент Ор сон Велс.

7. мај
1945. Не мач ка пот пи са ла до ку
мент о без у слов ној ка пи ту ла ци
ји у Дру гом свет ском ра ту. До ку
мент у Рем су пот пи са ли фелд
мар шал Јодл у име Вер мах та и 
ге не ралпу ков ник Бе дел Смит у 
име аме рич ких и бри тан ских 
сна га. Фран цу ски и ру ски офи
ци ри би ли све до ци. До ку мент о 
окон ча њу ра та пот пи сан 9. ма ја 
у Бер ли ну.

8. мај
1794. У Па ри зу је, по на ло гу 
Ре во лу ци о нар ног су да, ги љо ти
ном по гу бљен фран цу ски хе ми
чар Ан то ан Ла во а зи је, осни вач 
мо дер не хе ми је. Фор му ли сао је 
за кон о не у ни шти во сти ма те ри
је и от крио про цес ок си да ци је. 
1900. Срп ски фи зи чар Ми ха и ло 
Пу пин па тен ти рао је у Њу јор ку 
апа рат за те ле фон ске и те ле
граф ске пре но се на ве ли ке уда
ље но сти

9. мај
1911. Гру па офи ци ра, уче сни ка 
у двор ском пре вра ту и уби ству 
кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа 
1903, осно ва ла је у Бе о гра ду 
тај ну ор га ни за ци ју „Ује ди ње ње 
или смрт“(“Цр на ру ка)
1978. У пар ки ра ном ауто мо би
лу у цен тру Ри ма про на ђе но је 
те ло бив шег ита ли јан ског пре
ми је ра Ал да Мо ра, ко јег су 
те ро ри сти „Цр ве них бри га да“ 
оте ли 54 да на ра ни је. 

10. мај
1894. Ро ђен аме рич ки ком по зи
тор и ди ри гент Ди ми три Тјом
кин. Аутор му зи ке за мно ге 
фил мо ве. 
1933. У Бер ли ну, ис пред Рај
хста га, на ци сти спа ли ли ви ше 
од 25.000 књи га Марк са, Фрој
да, Брех та, Ајн штај на и на ве ли 
да по чи ње но во раз до бље у 
исто ри ји не мач ке кул ту ре. 

HOROSKOP

Сре да, 4. мај (21. април) 
Све ти све ште но му че ник Ја ну а
ри је, Епи скоп кам па ниј ски

Че твр так, 5. мај (22. април) 
Преп. Те о дор Си ке от; Св. све
ште но му че ник Пла тон, Епи скоп 
ба ња луч ки

Пе так, 6. мај (23. април) 
Све ти ве ли ко му че ник Ге ор ги је 
– Ђур ђев дан

Су бо та, 7. мај (24. април) 
Св.му че ник Са ва Стра ти лат; 
Св. Са ва Ер дељ ски; Св. свешт
муч. Бран ко

Не де ља, 8. мај (25. април) 
Све ти апо стол и је ван ђе лист 
Мар ко – Мар ков дан
По не де љак, 9. мај (26. април) 
Све ти све ште но му че ник Ва си
ли је, Епи скоп ама сиј ски

Уто рак, 10. мај (27. април) 
Спа љи ва ње мо шти ју Све тог 
Са ве на Вра ча ру

Crkveni
kalendar

• Бу ди те опре зни. По бе
де се лак ше за бо ра вља
ју не го по ра зи.
• Ко не уме на жи ви сво
јом за слу гом, са ња о 
то ме да умре ту ђом кри
ви цом. 

По хо ва ни 
ри бљи фи ле ти

Са стој ци: 1 кг фи ле та би ло ко је 
вр сте ри бе, 2 це ла ја је та, 50 мл 
мле ка, 1 шо ља бра шна, 2 шо ље 
пре зле (хлеб не мр ви це), 40 гр 
ри ба ног пар ме за на, 3 ка ши ке су са
ма, 2 ка ши ке ла на (и по из бо ру 
оста ле се мен ке), со и би бер, уље 
за пе че ње

При пре ма: Фи ле те од ле ди ти на 
по ла,  пре се ћи на по ла или ако су 
ве ћи и бе љи на ма ње де ло ве. Оце
ди ти во ду са тац не па их са јед не 
стра не по со ли ти и по би бе ри ти. 
Уму ти ти ја ја са мле ком и ма ло 
по со ли ти, а пре зли до да ти пар ме
зан и се мен ке па из ме ша ти. У 
по себ ну по су ду ста ви ти бра шно. У 
ти гањ усу ти уље 1 цм ви си не па га 
на сред њу ва тру за гре ја ти. Ува ља
ти сва ки ко мад ри бе у бра шно, ја ја 
па у пре злу и ста ви ти да се пе ку. 
Окре ну ти тек ка да је јед на стра на 
го то ва. Фи ле те не тре ба окре та ти 
ви ше пу та. Пе че не фи ле те ва ди ти 
на па пир ни убрус па ка да се оце де 
сла га ти у по су ду. По слу жи ти то пле 
уз при лог или са ла ту по же љи.
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ОМЛА ДИН ЦИ ФУД БАЛ СКОГ КЛУ БА „РАД НИЧ КИ“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ
УСПЕ ШНО СУ ЗАПО ЧЕ ЛИ ПЛЕЈОФ ФАЗУ ОМЛА ДИН СКЕ ЛИГЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Мом ци на које митро вач ки
фуд бал озбиљ но рачу на

Насто ја ће мо да клуб што боље пред ста ви мо у настав ку плеј  офа и ако нам се ука
же при ли ка да оства ри мо пла сман у нај ква ли тет ни ју омла дин ску лигу Срби је, мада 
нам то није при мар ни циљ, већ жели мо да се у овом тре нут ку одме ри мо са нај бо љи
ма у Вој во ди ни и види мо све могућ но сти нашег тима који ће и сле де ће годи не са 
овим игра чи ма насту па ти у омла дин ској кон ку рен ци ји, каже тре нер Спа со је Тубић

У плеј – оф завр шни ци ово се зон ских 
фуд бал ских так ми че ња срем ско ми тро
вач ка фуд бал ска јав ност углав ном је 
усме ре на на прво ли га шке насту пе сени
ор ског тима Фуд бал ског клу ба „Рад нич
ки“. Међу тим, омла дин ска селек ци ја 
овог град ског клу ба сво јим насту пи ма у 
Омла дин ској лиги Вој во ди не и пла сма
ном у плеј  оф кон ку рен ци ју оправ да но 
је при ву кла пажњу нави ја ча у гра ду на 
Сави. У при лог томе све до чи и три на е
ста побе да у низу коју су недав но на свом 
тере ну, у првом колу плеј  офа нека да
шње Ква ли тет не лиге Вој во ди не, моти ви
са ни омла дин ци „Рад нич ког“ изво је ва ли 

про тив рено ми ра ног про тив ни ка  тима 
ново сад ске „Вој во ди не“, резул та том 1:0. 
Прем да је и пла сман у плеј  оф завр шни
цу лиге огро ман успех, игра чи и струч ни 
штаб митро вач ког клу ба загле да ни су у 
сам врх првен стве не табе ле и у наред ним 
утак ми ца ма поку ша ће да оста ну међу 
нај бо љим клу бо ви ма лиге и да се евен
ту ал но избо ре за ула зак у дру штво нај бо
љих срп ских омла дин ских клу бо ва у коме 
сна ге одме ра ва ју „Зве зда“, „Пар ти зан“ и 
оста ли, углав ном супер ли га шки клу бо ви. 
После првог кола „Рад нич ки“ је на четвр
тој првен стве ној пози ци ји са бодом мање 
од дру го пла си ра ног и чети ри бода мање 

од прво пла си ра ног тима ново сад ског 
„Про ле те ра“. У момен ту закљу че ња овог 
бро ја „Митро вач ких нови на“ омла дин ци 
са „Хесне“ у дру гом колу плеј  офа госто
ва ли су иску сној еки пи „Индек са“ у Новом 
Саду.

Регу лар ни део вој во ђан ске омла дин
ске лиге – југ, „Рад нич ки“ је завр шио као 
тре ће пла си ра на еки па. Про шле годи
не, од пла сма на у плеј  оф уда љио их 
је пораз у одлу чу ју ћој утак ми ци на кра ју 
првен ства. Осо бе ност овог тима јесте у 
чиње ни ци да је реч о нај мла ђој еки пи у 
лиги, која ће у мање  више истом саста ву 
насту пи ти и сле де ће так ми чар ске сезо не. 
О акту ел ним резул та ти ма и амби ци ја ма 
клу ба раз го ва ра ли смо са Спа со јем Туби
ћем, шефом струч ног шта ба који са еки
пом успе шно ради од лет њег при прем ног 
пери о да.

–Амби ци ја клу ба на почет ку так ми чар ске 
сезо не била је првен стве но ста би ли за ци
ја омла дин ске селек ци је, јер смо убе дљи
во нај мла ђа еки па у лиги са мом ци ма који 
су углав ном 2004. годи ште. Радом у при
прем ном пери о ду и тре на жним про це сом 
успе ли смо да оства ри мо резул та те који су 

Буду ћи осло нац клу ба
На спи ску омла ди на ца ФК „Рад нич ки“ 

нала зе се име на 24 игра ча који себе виде 
као буду ћи осло нац митро вач ког фуд бал
ског клу ба. Игра чи чија би име на митро вач
ки љуби те љи фуд ба ла могли запам ти ти су 
Лазар Нена до вић, Радо мир Кузма но вић 
(капи тен еки пе), Милош Сто ја но вић, Петар 
Чулић, Мар ко Павло вић, Иван Кузма но вић, 

Огњен Туру дић, Нико ла Бори чић, Вели бор 
Лаћа рац, Ђор ђе Шапо ња, Урош Вуко лић, 
Мар ко Морак, Јован Нова ко вић, Мар ко 
Јури шић, Коста Кова че вић, Филип Бри чић, 
Сте фан Мађа ров ски, Џеј ми Рашић, Милан 
Нешко вић, Алек сан дар Ђука но вић, Урош 
Кика но вић, Кри сти јан Крстић, Петар Лукић 
и Митар Бисер чић.

Про сла ва успе ха са сугра ђа ни ном и бив шим капи те ном репре зен та ци је Срби је Бра ни сла вом Бане том Ива но ви ћем
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пре ва зи шли оче ки ва ња. Резул тат у овом 
тре нут ку није при ма ран, али је дошао сам 
по себи као сво је вр сна награ да овим мом
ци ма. Так ми че ње у регу лар ном лига шком 
делу, у врло јакој кон ку рен ци ји поче ли смо 
нешто сла би је, али смо вре ме ном дело ва
ли све боље и на кра ју првен ства забе ле
жи ли неве ро ва тан побед нич ки низ, каже 
тре нер Тубић који је задо во љан одно сом 
клуп ске упра ве и пажњом која се посве ћу је 
омла дин ском пого ну. 

Оства ре ни резул та ти допри не ли су да 
чети ри омла дин ска игра ча рође на 2004. 
годи не, Алек сан дар Ђука но вић, Ђор ђе 
Шапо ња, Коста Кова че вић и Лазар Нена

до вић, после регу лар ног дела так ми че ња 
буду укљу че ни у рад првог тима ФК „Рад
нич ки“. 

– Насто ја ће мо да клуб што боље пред
ста ви мо у настав ку плеј  офа и ако нам 
се ука же при ли ка да оства ри мо пла сман у 
нај ква ли тет ни ју омла дин ску лигу Срби је, 
мада нам то није при мар ни циљ, већ жели
мо да се у овом тре нут ку одме ри мо са нај
бо љи ма у Вој во ди ни и види мо све могућ
но сти нашег тима који ће и сле де ће годи не 
са овим игра чи ма насту па ти у омла дин ској 
кон ку рен ци ји. Тре ба оста ти „на земљи“ и 
посте пе но побољ ша ва ти резул та те, пого
то во што ће ова еки пи додат но бити под

мла ђе на нашим каде ти ма који су 2005. 
годи ште, па и њих тре ба укло пи ти у одго
ва ра ју ћи систем игре. Има мо добру играч
ку базу и надам се да ћемо и ми као омла
дин ски тим кроз добре игре у будућ но сти 
селек ти ра ти нај бо ље клин це и дати допри
нос резул та ти ма нашег сени ор ског тима. У 
сва ком слу ча ју, нас до кра ја ово се зон ског 
плеј  офа нај ви ше зани ма раз вој и напре
дак ових мла дих игра ча, каже тре нер Спа
со је Тубић који је задо во љан усло ви ма за 
тре нинг и при пре му утак ми ца у тре на жном 
цен тру на фуд бал ском тере ну у митро вач
ком насе љу „25. мај“.

Дејан Мостра лић

Огњен Туру дић је момак рођен 2003. 
годи не а игра на пози ци ји десног кри ла. 
Каже да су он и њего ви саи гра чи ове годи
не има ли посеб ну инспи ра ци ју да оства ре 
пла сман у плеј  оф.

– Про шле сезо не, на жалост нисмо има
ли сре ће и у утак ми ци са „Желе зни ча ром“ 
оста ли смо без ула ска у плej  оф. Ја 
нисам играо јер сам имао пре лом руке. 
Ове сезо не смо реши ли да „гри зе мо“ за 
плеј  оф, јер смо зна ли да је то нешто што 
до сада нико од наших клу бо ва није играо. 
Тако смо веза ли и ових 13 побе да. У утак
ми ци са „Вој во ди ном“ пока за ли смо већу 
жељу и кон цен тра ци ју и дошли смо до 
заслу же не побе де. Ако пока же мо ова кво 
хте ње и бор бе ност може мо да уђе мо и у 
нај ви ши ранг, али не тре ба о томе пре ра но 
при ча ти, већ се тре ба потру ди ти и све 
пока за ти на самом тере ну, рекао је Огњен 
Туру дић који попут свих саи гра ча има 
жељу да поста не прво ти мац клу ба са 
митро вач ке „Хесне“.

На пози ци ји цен трал ног напа да ча као 
тре нут но нај е фи ка сни ји играч еки пе „Рад
нич ког“ са осам голо ва нала зи се Урош 

Вуко лић. Про те кле сезо не из кадет ске 
селек ци је при кљу чен је омла дин ском пого
ну клу ба. Људи у струч ном шта бу уви де ли 
су њего ве ква ли те те. Са пози ци је везног 
игра ча пре ко ман до ван је у шпиц напа дач
ке лини је.

– Од момен та када нас је пре у зео тре
нер Спа со је схва ти ли смо да као еки па 
може мо доста да постиг не мо. После три 
почет на кик са, уло жи ли смо вели ки труд уз 
интен зив не тре нин ге. Из руко вод ства клу
ба од нас се оче ки ва ло да буде мо међу 
првих шест еки па, али ми се нисмо тиме 
задо во ља ва ли јер смо сма тра ли да „лага
но“ може мо да игра мо плеј  оф и то се на 
кра ју и дого ди ло. Побе ди ли смо Вој во ди ну 
и ово је вели ки под сти цај у нашим кари је
ра ма. Нада мо се да ћемо до кра ја плеј  
офа наста ви ти са ова квим резул та ти ма, 
каже мла ди Вуко лић који себе у будућ но
сти види као про фе си о нал ног фуд ба ле ра 
и прво тим ца „Рад нич ког“. Како му је фуд
бал ски узор Алек сан дар Митро вић, при ли
ком сва ке про сла ве постиг ну тог гола кори
сти пре по зна тљи ве покре те руком као и 
срп ски репре зен та тив ни цен тар фор.

До плеј  офа смо дошли захва љу ју ћи
бор бе но сти и вели ком тру ду

Тре нер Спа со је Тубић са прво тим ци ма 
Уро шем Вуко ли ћем (лево)
и Огње ном Туру ди ћем

Они су будућ ност Фуд бал ског клу ба „Рад нич ки“
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„игра пре сто ла“
у Се ви љи

Све је би ло (и оста ло) на пе то. 
Укра ји на, Ма ри у пољ, Азов
стаљ, гу та ње жа ба у на ја ви (а 

ко не ће да гу та жа бе, гу та ће кро ко ди
ле, ка же ви со ко по зи ци о ни ра ни члан 
СНС – а), ми ли о ни из бе гли ца. Рат на 
ра за ра ња укра јин ских гра до ва, прет
ње атом ским ра том, страх од не ста
ши це га са, наф те, бра шна и то а лет 
па пи ра. И он да из ве дра не ба вест да 
је принц Пе тар Ка ра ђор ђе вић аб ди
ци рао у ко рист мла ђег бра та Фи ли па. 
У Се ви љи. Ско ро смо и за бо ра ви ли 
да, ето, по ред ле по те и до бро те, свих 
по себ но сти ко је мо гу да укра се је дан 
на род, Ср би ја има и кра љев ску ку ћу, 
а ре пу бли ка је по Уста ву. 

Да не бу де за бу не, ни сам ни по бор
ник ни про тив ник мо нар хи је. При лич
но сам ин ди фе рент на пре ма тој 
ин сти ту ци ји. Не ми слим да би Ср би ја 
на пра ви ла ко рак од се дам ми ља 
ка да би по ста ла мо нар хи ја, али не би 
јој ни шта ни на шко ди ло. То пи та ње 
ни је на днев ном ре ду, а ако јед ног 
да на бу де, он да ћу ми сли ти о то ме. 

Ср би су по ка за ли нео би чан од нос 
пре ма сво јим мо нар си ма у мо дер ној 
исто ри ји (ту не узи мам у об зир сред
њо ве ков не вла да ре, ко ји су вла да ли 
кме то ви ма, а не сло бод ним љу ди ма 
у са свим дру га чи јим дру штве ним 
окол но сти ма). Ако ће мо пра во, рет ко 
ко јег су искре но во ле ли. Мо жда 
Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа, али то што 
су га зва ли чи ком, не зна чи да би 
бо ље про шао од не ких сво јих прет
ход ни ка. Краљ Пе тар је имао сре ће, 
крат ко је вла дао и био је при лич но 
стар чо век ка да је до шао на пре сто. 
И ни је имао иде ју да мо дер ни зу је 
Ср би ју, што је чи ни ми се би ло пре
суд но за то да му оста не гла ва на 
ра ме ни ма.

Да кле, ни смо би ли бла го на кло ни 
пре ма на шим кра ље ви ма, тру ди ли 
смо се да им до а ка мо кад год смо 
мо гли, али ни они, ру ку на ср це, у 
не ким исто риј ски те шким окол но сти
ма ни су ма ри ли за нас. А опет, во ли
мо при че из кра љев ских ку ћа и 
по себ но ку ло а ра и на ших и европ
ских. Бар ја во лим, што да не при
знам. Има у мо нар хи ји не чег ча роб
ног, гла му ро зног и бај ко ви тог што 

љу де не оста вља рав но ду шним. При
зна јем да сам гле да ла вен ча ње прин
ца Ви ли ја ма и Кејт Мидлтон, и за ни
ма ла сам се за вен ча ње прин ца 
Фи ли па и ње го ве су пру ге Да ни це. 
Уоп ште са здра вом ра до зна ло шћу 
(то ја се би ла скам) пра тим шта се 
де ша ва по европ ским кра љев ским 
ку ћа ма. Кра ље ви, кра љи це, прин че
ви, прин це зе, то је то тал на екс клу зи
ва. Или се ро диш са злат ном ка ши
ком у усти ма или се не ро диш. То је 
оно што њих раз ли ку је од нас. На рав
но, у мо дер но до ба не ке гра ни це се 
по ме ра ју, али ипак, гла мур мо нар хи је 
не мо же да се за ме ни ре пу бли кан
ским про то ко ли ма. Ко хо ће то да 
по сма тра на нор ма лан на чин, при
зна ће им по себ ност. Ко хо ће да се 
спр да, мо же и то, али не ви дим ку да 
то во ди. Ваљ да тре ба да по сто ји 
ми ни мум ми ни му ма по што ва ња 
не ких ин сти ту ци ја, на ро чи то у Ср би
ји, зе мљи ко ја бо лу је од ви шка дис
кон ти ну и те та. 

Е сад, шта ова аб ди ка ци ја зна чи и 
за што је би ла у Се ви љи и за што 
шеф до ма Ка ра ђор ђе ви ћа, пре

сто ло на след ник Алек сан дар II Ка ра
ђор ђе вић ни је при су ство вао том чи ну, 
не го са мо ње го ва бив ша су пру га ве о
ма ком пли ко ва ног пре зи ме на, и за што 
се ни је огла си ла Срп ска пра во слав на 
цр ква и да ли принц Фи лип има по ли
тич ке ам би ци је. И шта се иза бр да 
ва ља... Ту је још мно го пи та ња на ко ја 
не ће мо мо жда до би ти од го во ре, али 
ће мо их пре тре са ти и за ба вља ти се 
том на шом „игром пре сто ла“. Што да 
не, та ми смо европ ски на род ко ји има 
сво ју ди на сти ју, ко ју ни смо за тр ли к’о 
Ру си Ро ма но ве. И ле по је што на ши 
Ка ра ђор ђе ви ћи има ју то ли ко му шке 
де це па мо гу из ме ђу се бе да се до го
во ре ко ће аб ди ци ра ти, а ко не. 

На рав но, у Ре пу бли ци Ср би ји та 
аб ди ка ци ја не ма ни ка кве им пли ка ци
је. Али, као што ка же из ве сни го спо
дин Гру јић, члан Крун ског са ве та, то 
не ма ве зе са днев ним ства ри ма. И 
ве ру јем да не ма. Јер, ко зна шта 
мо же да се до го ди јед ног да на, мо жда 
Ср би за и ста за ку ка ју за мо нар хи јом. 
И за то ред мо ра да се зна. И про то
кол. 

Е, сад, шта ова аб ди
ка ци ја зна чи и за што је 

би ла у Се ви љи и 
за што шеф до ма Ка ра
ђор ђе ви ћа, пре сто ло
на след ник Алек сан дар 
II Ка ра ђор ђе вић ни је 

при су ство вао том 
чи ну, не го са мо ње го
ва бив ша су пру га ве о
ма ком пли ко ва ног пре

зи ме на, и за што се 
ни је огла си ла Срп ска 
пра во слав на цр ква и 
да ли принц Фи лип 

има по ли тич ке ам би
ци је. И шта се иза бр да 
ва ља... Ту је још мно го 
пи та ња на ко ја не ће мо 
мо жда до би ти од го во
ре, али ће мо их пре
тре са ти и за ба вља ти 
се том на шом „игром 
пре сто ла“. Што да не, 
та ми смо европ ски 
на род ко ји има сво ју 
ди на сти ју, ко ју ни смо 
за тр ли к’о Ру си Ро ма

но ве. И ле по је што 
на ши Ка ра ђор ђе ви ћи 
има ју то ли ко му шке 
де це па мо гу из ме ђу 

се бе да се до го во ре ко 
ће аб ди ци ра ти, а ко не



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

КОН КУРС
ЗА ДО ДЕ ЛУ НО ВИ НАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

„Вла ди мир Вла да Ћо сић“
за ре пор та жу об ја вље ну у пи са ним ме ди ји ма
(штам па и ин тер нет пор та ли) за 2022. го ди ну

До де љу ју се три на гра де ко је се са сто је од по ве-
ље и нов ча ног из но са. Нов ча ни из нос за пр ву на-
гра ду је 500 евра, за дру гу 300 евра, а за тре ћу 200 
евра.

Жи ри ће ра ди ти у са ста ву: Дра го рад Дра ги че вић 
(ко лум ни ста М но ви на), Жар ко Ра кић (но ви нар 
и не ка да шњи уред ник По ли ти ке), Че до мир Ке-
цо (но ви нар и не ка да шњи ди рек тор но во сад ског 
Днев ни ка), Дра га на Пе јо вић (но ви нар – уред ник 
у не дељ ни ку НИН) и Де ја на Ива но вић (но ви нар – 
уред ник у По ли ти ци). 

На гра да ће би ти до де ље на пр ви пут. 
По зи ва ју се но ви на ри да об ја вље не ре пор та же у 

пе ри о ду од 1. сеп тем бра 2021. до 31. ав гу ста 2022. 
го ди не у тек сту ал ном и ПДФ фор ма ту ша љу на 
e-mail адре су re dak ci ja@m-no vi ne.co m са на зна-
ком „ЗА КОН КУРС“. Је дан ау тор мо же да по ша ље 
ви ше ре пор та жа.

На гра де ће би ти уру че не 1. ок то бра 2022. го ди не 
у Срем ској Ми тро ви ци.

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
064/643-73-53.

БОР КО ВАЧ КО ЈЕ ЗЕ РО: По се та по кра јин ског се кре та ра Не на да Ива ни ше ви ћа

Борковац ће бити бисер 
туристичке понуде

По кра јин ски се кре тар за при вре ду 
и ту ри зам Не над Ива ни ше вић је по-
се тио рум ску оп шти ну 19. апри ла и 
са пред сед ни цом Оп шти не Алек сан-
дром Ћи рић и пред сед ни ком ири шке 
Оп шти не Ти хо ми ром Сто ја ко ви ћем 
об и шао Бор ко вач ко је зе ро. Ово је зе-
ро је  јед ним ма њим де лом на те ри-
то ри ји рум ске, а знат но ве ћим де лом 
на те ри то ри ји ири шке оп шти не. Обе 
ло кал не са мо у пра ве, за јед нич ким на-
по ри ма, же ле да од овог је зе ра и из-
ле ти шта на пра ве зна чај ну ту ри стич ку 
де сти на ци ју. Озби љан по сао је пред 
њи ма, а у то ме има ју и обе ћа ње по-
кра јин ског се кре та ра Ива ни ше ви ћа за 
по моћ, ка ко у сми слу ло ги сти ке, та ко и 
фи нан сиј ске по мо ћи.

Алек сан дра Ћи рић је ис та кла да је 
по кра јин ски се кре тар Не над Ива ни-
ше вић по ну дио по моћ ви ших ни воа 
вла сти у ре а ли за ци ји по ме ну тог про-
јек та. 

– Раз го ва ра ли смо о ту ри стич кој 
про мо ци ји, шта је оно што Ру ма има 
да по ну ди по ред кул тур но – исто риј-
скот са др жа ја. Ту су, по ред Бор ков ца, 
и удру же ња же на и Ту ри стич ка ор га-
ни за ци је оп шти не Ру ма, ко ја се ба ви 
про мо ци јом ту ри зма. Пре до чи ли смо 
и ко ра ке ко је смо већ пред у зе ли у уре-
ђе њу и про мо ви са њу Ру ме као ту ри-
стич ке де сти на ци је. На ме ра ва мо да 
уре ди мо Град ски трг, ка ко би у пред-

сто је ће Кул тур но ле то ушли са још 
леп шим и бо љим са др жа ји ма. Не над 
Ива ни ше вић нам је пре до чио и мо гу-
ће кон кур се на ко је се мо же мо ја ви ти 
и ко ри сти ти их да упот пу ни мо и про-
мо ви ше мо на ше ту ри стич ке са др жа је 
– ис та кла је пред сед ни ца Ћи рић.

Пред сед ник Оп шти не Ириг Ти хо мир 
Сто ја ко вић је ис та као да је ова по се та 
зна чај на и за њи хо ву оп шти ну. 

– Те ма да на шњег са стан ка је био 
Бор ко вац, ко ји по ку ша ва мо да ожи ви-
мо и да пре тво ри мо у још јед ну ту ри-
стич ку де сти на ци ју у на шој оп шти ни. 
И по кра јин ски се кре та ри јат и По кра-
јин ска вла да су спрем ни да нам у то ме 
по мог ну ка ко прав но, та ко и фи нан сиј-
ски – ис та као је Ти хо мир Сто ја ко вић.

Он је до дао и да на оба ли је зе ра 
има обје ка та ко ји су не ле гал ни. 

– Ми смо као ло кал на са мо у пра ва и 
на ша ин спек ци ја ло ци ра ли зе мљи шта 
и љу ди ко ји су из гра ди ли не ле гал не 
објек те тре ба да оче ку ју у на ред ном 
пе ри о ду да ће им сти ћи по зив од ло-
кал не са мо у пра ве. То је про блем ко ји 
не  мо же та ко ла ко да се ре ши – ре као 
је Ти хо мир Сто ја ко вић.

По кра јин ски се кре тар Нен да Ива ни-
ше вић је ука зао да се овом по се том 
отва ра но ва стра ни ца  парт нер ства 
По кра јин ског се кре та ри ја та, рум ске 
и ири шке оп шти не, јер је иде ја да се 
фор ми ра јед но ко ор ди на ци о но те ло 

и да се за јед нич ким на по ри ма овај 
из у зе тан ло ка ли тет пре тво ри у јед ну 
озбиљ ну ту ри стич ку по ну ду. 

Он је на ја вио да ће се на Да ни ма 
Вој во ди не у Тре би њу по ја ви ти и рум-
ска и ири шка оп шти на ка ко би про мо-
ви са ле сво је ту ри стич ке ка па ци те те. 

– Хо ће мо на сва ки на чин да по-
мог не мо оп шти на ма ко је су вред не 
и ак тив не. Оп шти на Ру ма за јед но са 
ру ко вод ством је вред на, ак тив на. Ко-
ри стим при ли ку да се за хва лим и 
пред сед ни ку Оп шти не Ириг, ко ји је са 
на ма. Хо ће мо да баш у си нер гиј ском 
аспек ту по ка же мо ка ко је мо гу ће пре-
тво ри ти оно што је чо век дав но на-
пра вио у озби љан ту ри стич ки ка па ци-
тет. Сле де ћа фа за ов де је сте из ра да 
план ских до ку ме на та за уре ђе ње овог 
ло ка ли те та и ми ће мо по мо ћи фи нан-
сиј ски, али и прав но – ре као је Ива-
ни ше вић.

Он је до дао да Вој во ди на има пре-
ко 1.800 ма ни фе ста ци ја, али за ве-
ли ки број ма ни фе ста ци ја се још увек 
не зна. Та ко ђе, све ве ћи број до ма ћих 
ту ри ста до ла зи у Вој во ди ну и циљ је 
да се она као је дан ту ри стич ки бренд 
пред ста ви у це лом ре ги о ну. 

– А ка да го во ри мо о ту ри зму у Вој-
во ди ни, он да не из о став но го во ри мо и 
о Ру ми и о Ири гу – ис та као је Не над 
Ива ни ше вић. 

С. Џа ку ла
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