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МИТРОВАЧКИ „УРБАНИЗАМ“ РАДИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД ЗОНЕ У ЛЕЖИМИРУ

Редакција М новина расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

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

Градиће се нови
хотел у Лежимиру
Нова планска документација омогућиће изградњу хотела, који би требало да
подсећа на онај стари лежимирски хотел који је због приватизације и онога што се
касније дешавало потпуно девастиран
Туристички потенцијал националне
економије се може успешно развијати
у складу са природним, климатским и
инфраструктурним ресурсима и условима. Плодоносно коришћење слободног времена у природи кроз рекреацију,
одувек се сматрало делом културе једног народа. Појавом корона – вируса и
избијањем епидемије људи су се интензивно враћали природи током претходне две године, а потребе за одмарањем
и склањањем од градске гужве су све
веће. Туристички комплекси у природи
су сваког викенда и празника пуни, тражи се лежај више, а Фрушка гора постала је, чини се, преко ноћи атракција.
Град Сремска Митровица препознао
је потенцијал у развоју туризма у том
подручју, па је у складу са тим донета
још једна важна одлука, а односи се
на израду плана детаљне регулације
туристичко – рекреативног комплекса
у Лежимиру. План ће израдити митровачко Предузеће за послове урбанизма
„Урбанизам“.
– Веома је добра одлука да се уведу
новине у планирање простора у викенд
зони Лежимира. Та викенд зона има
два дела, западни који је више изграђен и источни у коме се некада налазио
хотел. Тај објекат био је препознатљив
у региону као туристичко одмаралиште, односно центар за викенд одмарање. Услед приватизације и онога
што се касније дешавало, дошло је до
потпуног девастирања хотела и постојеће инфраструктуре. Тај простор није
попуњен викендицама, а урађена планска документација обухватала је нешто

више од 80 хектара простора. У том
обухвату је 50 одсто било градског, а
50 одсто приватног земљишта. Потребе боравка у викенд зони су се значајно промениле у последњим годинама.
Људи желе да се одмарају, али и да се
баве туризмом, изнајмљују објекте или
граде нове смештајне капацитете. Како
претходна документација није у складу
с тим потребама, Град Сремска Митровица ће направити план детаљне регулације за обухват од око 29 хектара.
Њиме би требало и да буде решен конфликт између простора посебне наме-

Мирјана Вашут

не, заштите животне средине и тражње
за изградњом објеката у туристичкој
намени, рекла је Мирјана Вашут директорица „Урбанизма“.
Просторни план тог предела је дао
јасне смернице какви се објекти могу
градити, под којим условима и које су
мере заштите животне средине на том
простору и у окружењу. Реч је о атрактивном терену, са погледом према граду.
– Новим планом ћемо омогућити
изградњу хотела, на земљишту које је у
приватном власништву, који би према
идејним решењима требало да подсећа
на стари. Постоји још један део земљишта који је у власништву Града и део
који је под посебним режимом заштите. То је водоизвориште. С обзиром на
то да је за будући комплекс потребно
обезбедити комплетну инфраструктуру, важно је предвидети и уређај за
пречишћавање отпадних вода. Све што
се буде радило, мора бити у складу
са мерама заштите животне средине,
објашњава Мирјана Вашут.
У перспективи, мештани Лежимира
који пронађу економски интерес имаће
прилику да се уклопе у нови туристички садржај који је у најави. То значи да
ће моћи да продају своје производе, да
региструју газдинства или делатности.
Да се баве угоститељством, зарађују
и пружају своје услуге туристима који
дођу у тај крај. Такође, то ће бити шанса да опреме сопствене собе и апартмане за издавање, онима који не бораве у хотелу.
А. Плавшић

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

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

УВОДНИК

11. MAJ 2022.

M NOVINE

3

МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Масовно искључивање разума

И

сторичари, политиколози, полити
чари, политички аналитичари и
други зналци наше будућности
немало су нас уплашили својим препо
знавањем почетка преобликовања свет
ског поретка у актуелној кризи у Украјини.
У историји невиђен савез западних држа
ва окупљених око САД покренуо је мину
циозну акцију широких размера која тре
ба да гурне Русију из Европе у Азију. Ако
није могуће да је гурне географски, јер
још увек није овладано геолошким цепа
њем континента, покушаће да је изгурају
из европске културе и историје, из финан
сијског и трговинског система, из спорта,
па чак и из расног састава старог конти
нента!
То ризично прекомпоновање светског
поретка, што гурање Русије из Европе
несумњиво јесте, може се извести само
уз масовно искључење разума. Мржња
која се у западном свету разбуктала пре
ма Русији због њене „ничим оправдане
агресије на Украјину” указује да разум
западног човека види само оно што виде
очи и што чују уши. Узрок чињенице коју
виде очи и чују уши остаје потпуно неви
дљив.
Узрок било које чињенице не види се
очима, види се само разумом. Ако се
разум блокира страхом или мржњом
узрок се неће видети, и маса ће да благо
слови удар њених вођа на чињеницу. У
овом случају, на чињеницу напада Русије
на Украјину.
Потпуно, масовно искључивање разу
ма описују и Замјатин, и Хаксли, и Орвел
у својим визијама антиутопијских дру
штава сутрашњице.
Код Орвела се сваког дана по два
минута на теле екранима држе слике
главног државног непријатеља и „чиње
нице” злочина које он чини, а грађани су
позвани  да хистерично пљују и псују. Ко
то не чини тај не упражњава гимнастику
мржње, и њега неизбежно чека смртна
санкција.
У приближној мери у којој се чита, на
пример, Орвел критичка свест је прежи
вела и на западу. На жалост, поседника
критичке свести је премало да би се
оспорио легитимитет шефова западног
света за употребу мржње и „чињеница”
које немају узрок.
Како је то допустила Европа која је
породила Канта, Хегела, Гетеа, Волтера?

И има ли изгледа да се критичка свест у
Европи упали пре но што је масовна
мржња кошта уништења у паклу нуклеар
ног рата?
Има ли изгледа да грађани запада у
позиву својих шефова да смање грејање,
штеде бензин, лошије се хране, не читају
Достојевског, па чак ни свога Орвела, не
слушају вести супротне стране... схвате
да су већ поведени у антиутопијско дру
штво?

Опсенари који веру
ју у част западњачких
а д м и н и с
 т р а т о р а
заговарају да Србија
буде добровољац на
руском фронту. Али
ми знамо како прола
зе добровољци на
туђим фронтовима:
нико им не књижи
ране за потоњу соци
јалну помоћ, погото
ву не за славу и спо
менике, и обично
скончавају у оскуди
ци и разочарењу
Хоћемо ли ми, Срби, подлећи таштини,
па закључити да, ето, разум није угашен
једин у Србији? Још горе, хоћемо ли
помислити да смо изабрани за   семе
будућег разумног света?
Ако имамо бар мало критичке свести, с
тим да не поистовећујемо критичку свест
са инатом, схватићемо да смо само скрај
нути са главног процеса западњачког
напретк а, па каснимо у колективном
заглупљивању преко друштвених мрежа,
тог моћног и бучног одјека колективне
плиткости и празнине. Јесте да и ми све
потребно знање стичемо употребом
паметног телефона, у најспоријем случа

ју за два-три минута стичемо све потреб
не информације, сва упутства, па и
„животна” искуства. Шта ће нам знање у
глави, зашто да нам заузима мождану
меморију, ако имамо знање у телефону?
Шта ће мам размишљање о узроцима
рата у Украјини ако инструктори из САД
кажу да је то „ничим изазвана агресија
Русије”? Шта ће нам размишљање о сми
слу продужавања рата на дужи период
ако висока представница администраци
је САД, приком посете Кијеву, каже да се
на тај начин брани слобода човечанства?
Не, ми нисмо изабрани за семе буду
ћег разума, ми само мало каснимо за
тоталним гашењем критичке свести. Ми
то само споро прелазимо са културних и
националних митова, који чине наш иден
титет, на митове створене у забаве и
заглупљивања.
ни међу нама који траже да хра
бро изаберемо разуман пут и
„ради будућности наше деце” уве
демо санкције Русији такође су и сами
опсенари своје врсте, опсенари који
верују у част западњачких администрато
ра. Опсенари су јер заговарају да Србија
буде добровољац на руском фронту. Ми
знамо како пролазе добровољци на
туђим фронтовима: нико им не књижи
ране ни за потоњу социјалну помоћ, пого
тову не за славу и споменике, и обично
скончавају у оскудици и разочарењу.
Европа није хтела Србију када је могла
да се бави проширењем, под условом да
га жели, и само опсенари могу да верују
да је хоће сада, када надлежно мини
старство немачке владе, са свим ризици
ма од панике, издаје грађанима упутство
о количинама потребних залиха хране:
20 литара воде, 3,5 килограма житарица,
хлеба, тестенина, пиринча и кромпира, 4
килограма поврћа и махунарки, 2,5 кило
грама воћа и орашастих плодова, 2,6
литара млека и млечних производа...
У Србији је потребно да русофили и
русофоби покушају да заједно изведу
рачун евентуалног увођења санкција
Русији: шта ће се добити, а шта изгубити.  
Ако буду поштено рачунали, Србија мора
да остане неутрална, не сме да изгуби
јединог пријатеља, потврђеног у прошло
сти силним погибијама за ослобађање
Србије и потврђеног у садашњости јеф
тиним енергентима и јефтиним ветом у
Савету безбедности.   

О
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА: ЗА КОМПЛЕТНО УРЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ 30 МИЛИОНА ДИНАРА

У току извлачење влаге
Пребацили смо и
новац за замену
столарије на згра
ди Завичајног
музеја и за нову
фасаду, а све ће
бити урађено у
складу са мерама
које је прописао
Закон о заштити
споменика културе.
Значи, све оно што
смо обећали на
самом почетку
године, почињемо
и да реализујемо, а
за Завичајни музеј
смо са додатним
средствима обез
бедили укупно 30
милиона динара
– рекла је председ
ница Општине
Александра Ћирић

Половином априла почели
су радови на примарном
извлачењу капиларне влаге,
као први у низу радова, на
згради Завичајног музеја
Рума.
Локална самоуправа је за
ову намену првобитно издво
јила седам милиона динара,
а како су радови започели на
видело су избили и други
проблеми. Општина је обез
бедила додатна средства да
се уради и подрумски про
стор како би се зграда потпу
но заштитила од влаге, а
потом је иницирала ренови
рање објекта.
Треба истаћи да зграда
Завичајног музеја има статус
непокретног културног добра
од великог значаја, па су
стручњаци из Завода за
заштиту споменика културе
Сремска Митровица предло
жили, приликом посете, и
замену столарије а потом и
уређ ењ е фасад е. Само
извлачење влаге би требало
да буде готово до краја маја,
али с обзиром да ће се ради
ти фасада, Завод је прописао
и нове техничке мере. Тако
ће се фасада обијати не само
у делу који је обијан због
извлачења влаге, него до

Радови на згради Музеја

Александра Ћирић

Бранислава Коњевић

Моћ музеја
Манифестација „Музеји за
10“ ће се одржати у периоду
од 14. до 20. маја са темом
„Моћ музеја“.
– Укључићемо се у ову
манифестацију. Ми смо
направили од ове почетне,
нашу интерну тему да је моћ
музеја у чувању темеља.
Тако ћемо за Ноћ музеја, 14.
маја, односно у ноћи између
суботе и недеље, позвати
Румљане у једну шетњу од
Дома ЈНА, тј сада већ Град
ске библиотеке до спомени
ка чика Јови Змају испред
„Змај Јовине“ школе. Са
освртом на то да су деда и
унук – скулптуре на Дому
ЈНА -  чувари традиције пре
ношењем с колена на колено
и тих темеља друштва, па
потом имамо споменик деце
у парку која читају, значи и
писано чување традиције и

темеља. Код споменика Зма
ју ће бити одрецитована
његова песма „Светли гробо
ви“ са акцентом на стих „где
ја стадох ти продужи, још
смо дужни ти одужи“... Дакле
осмисли смо ту шетњу, а уз
пут ћемо говорити и о свим
интересантним кућама и чије
су биле – каже о програму
манифестације директорк а
Бранислава Коњевић.
У оквиру „Музеји за 10“
биће отворена излож ба
„Чувари темеља“ а реч је о
етнолошкој изложба фото
графија ношњи из музејског
фундуса и ношњи из фунду
са АНИП „Бранко Радиче
вић“. Биће представљене
српске, хрватске, немачке и
словачке ношње, као и оби
чај Вијање Божића, а изло
жба ће бити отворена у рум
ском Културном центру.

првог спрата и то са свих
страна како би се зидови
сушили.
– Када је велики део зграде
већ обијен, видело се да

сушење мора да траје барем
годину дана. За то време ће
бити урађена нова столарија
за шта је румска општина
издвојила додатних 18 мили

она и то на целој згради. На
крају следи уређење фасаде,
али после периода сушења,
тако да планирамо следећег
пролећа, чим време дозволи,
да се уради малтерисање и
фасада – каже директорка
Завичајног музеја Рума Бра
нислава Коњевић.
У Завичајном музеју плани
рају да, када се комплети
радови заврше, с обзиром да
ће се тада добити потпуно
условна зграда, цело призе
мље претворе у једну модер
ну сталну поставку.
Како је директорка Завичај
ног музеја истакла, локална
самоуправа је обезбедила
значајна средства за ове
обимне радове.
Започел о се са седам
милиона динара за санацију
влаге, а потом је додато још
пет милиона за комплетну
санацију овог значајног објек
та културе.
– Пребацили смо и новац
за замену столарије на згра
ди Завичајног музеја и за
нову фасаду, а све ће бити
урађено у складу са мерама
које је прописао Закон о
заштити споменика културе.
Значи, све оно што смо обе
ћали на самом почетку годи
не, почињемо и да реализује
мо, а за Завичајни музеј смо
са додатним средствима
обезбедили укупно 30 милио
на динара – рекла је председ
ница Општине Александра
Ћирић.
С. Џакула
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ОД ПОКРАЈИНЕ 19 МИЛИОНА ЗА ДРУГУ ФАЗУ ВОДОВОДА У ОГАРУ

Замена дотрајале мреже
Председник општине Пећинци
Синиша Ђокић каже да је реч
о веома значајној инвестицији
за коју ће Општина издвојити
додатних 11,25 милиона дина
ра буџетских средстава
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо
привреду и шумарство определио је средства по Кон
курсу о додели средстава за суфинансирање изград
ње, санације, реконструкције и израде техничке доку
ментације водних објеката у јавној својини и израде
пројектно техничке документације објеката фекалне
канализације на територији АП Војводине у 2022. годи
ни, а међу 18 градова и општина из целе покрајине
налази се и општина Пећинци којој је додељено 19,1
милиона за другу фазу изградње нове водоводне мре
же у Огару.
Председник општине Пећинци Синиша Ђокић каже
да је реч о веома значајној инвестицији за Огар, јер је
стара водоводна мрежа дотрајала и веома често дола
зи до хаварија које ометају водоснабдевање. За другу
фазу, како је рекао, Општина ће издвојити додатних
11,25 милиона динара буџетских средстава.
Д. С.

Синиша Ђокић

ДА СЕ НИКАДА НЕ ПОНОВИ, АЛИ И ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

Крловчић дочекао браниоце
Са борбеног положаја у
атару Карловчића 2. маја
1999. године, за време НАТО
агресије на нашу земљу, обо
рен је амерички авион Ф16.
Подвиг је извела борбена
посада 250. ракетне бригаде
ПВО Југославије, а иста једи
ница је нешто раније, 27. мар
та 1999. године, са борбеног
положаја у Шимановцима,
оборила авион Ф117А дизај
ниран да буде невидљив за
радарске системе, што је био
једини потврђен случај обара
ња овог авиона у борби.
У знак сећања на тај дан, 2.
маја ове године представници
тадашње 250. ракетне брига
де посетили су Карловчић,
где су их дочекали представ
ници Месне заједнице и пећи
начке локалне самоуправе, а
међу гостима су били и пуков
ници у пензији Золтан Дани
који је командовао посадом, и
Бошко Дотлић који је био
извршитељ гађања.
Замен ик
предс едн ик а
општине Пећинци Зоран Вој
кић истакао је да су их мешта
ни тада дочекали као бранио
це отаџбине и да их тако

На борбеном положају са ког је дејствовала 250. ракетна бригада 1999. године

дочекују и данас, након 23
године, јер отпор који је наша
војска пружила надмоћном
агресору не сме бити забора
вљен.
У име гостију домаћинима
се захвалио Золтан Дани, који
је и евоцирао успомене на 2.
мај 1999. године.
Испред Месне заједнице
Карловчић госте су дочекали

председник Савета МЗ Јован
Деврња и члан Савета Милан
Степановић, а Деврња је у
свом обраћању поручио да би
слоган скупа могао бити: „Да
се никада не понови, али и да
се не заборави“.
– И овај догађај нам говори
да се традиција и слободар
ски дух народа мора неговати
кроз будуће генерације, рекао

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.

је Деврња и уједно се захва
лио Општини Пећинци која је,
како је рекао, допринела да
ово окупљање постане тради
ција Карловчића.
Након обиласка борбеног
положаја са којег је дејствова
ла 250. ракетна бригада, у
ловачком дому у Карловчићу
за госте је организован свеча
ни ручак.
Д. С.
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КОНКУРСИ КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА ПЕЋИНЦИ

„Пуна капа звезда“
за децу
Сва деца основношколског узраста са
територије општине Пећинци имају при
лику да учествују у Литерарном конкурсу
под називом „На крилима маште“ и Ликов
ном конкурсу „Деца општине Пећинци –
ликовни ствараоци“ који се традиционал
но реализују у другој половини маја у
оквиру обележавања манифестације
„Дани општине Пећинци“.
Поменуте конкурсе организује Култур
ни центар под покровитељством пећинач
ке локалне самоуправе, а у сарадњи са
основним школама у Пећинцима, Шима
новцима и Купинову, Дневним боравком
за децу и младе са сметњама у развоју у
Суботишту при пећиначком Центру за
социјални рад, и издвојеним одељењем у
Пећинцима Школе за основно и средње
образовање „Антон Скала“ из Старе
Пазове.
Тема овогодишњег литерарног и ликов
ног конкурса је „Пуна капа звезда“.
Ученици своје литерарне и ликовне
радове могу предати до 16. маја у просто
ријама Културног центра, сваког радног
дана од 8 до 14 часова, а више информа
ција могу добити код својих учитеља и
наставника српског језика и књижевности
и ликовне културе.
Ученик је дужан да на полеђини лите
рарног и ликовног рада назначи само
шифру по сопственом избору, док се у
посебној коверти уз рад достављају сле
дећи подаци: име и презиме ученика,
разред и одељење, назив школе и шифра
ученика (иста као на раду са којим се уче
ствује). Пожељно је да литерарни радови
буду откуцани и одштампани. За најбоље
су обезбеђене пригодне награде. Д. С.

Безбедније
кроз центар села

Уклоњен вишак земље са банкина и зелених површина

У Огару су прошле недеље завршени
радови на уклањању вишка земље са
банкина и зелених површина уз пут у
центру насеља. Како нам је рекао пред
седник Савета месне заједнице Огар
Милан Алексић, након радова на изград
њи прве фазе нове водоводне мреже у
насељу преостало је нешто земље на
површинама поред пута, која је спреча
вала отицање воде са коловоза у време
падавина.
– На коловозу су се стварале водоле

жине у којима се на дну накупљао муљ,
што је у време падавина угрожавало без
бедно одвијање саобраћаја и повећава
ло ризик од саобраћајне незгоде у самом
центру насеља. Уз подршку пећиначке
локалне самоуправе вишак земље је
уклоњен, па ће вода поново несметано
отицати у каналску мрежу, каже Алексић
и додаје да ће поред безбеднијег сао
браћаја радови допринети и лепшем
изгледу центра Огара.
Д. С.

ИНИЦИЈАТИВА СТАНАРА У ЈЕДНОЈ СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ У ПЕЋИНЦИМА

Све се може кад се људи сложе

Овог пролећа, станари згра
де у улици Јове Негушевића 8 у
Пећинцима, започели су са акци
јом уређења њихове стамбене
зграде. Тренутно се приводе
крају радови на кречењу фаса
де, а по речима управника згра
де Лазара Чикића, до сада су
стара и израубована поштанска
сандучад замењена новим, окре
чено је унутрашње степениште и
офарбани гелендери, а офарба
на су и врата која воде на кров.
На тај начин, каже Чикић, побољ
шавају се услови за живот стана
ра, а захваљујући добровољном
раду прави се и значајна уштеда
приликом инвестирања у зграду.
Станари уредно одржавају и
зелене и јавне површине око
зграде, а Рајко Јевић, станар
који редовно учествује у акци
јама одржавања зграде, истиче
да када су сложни и јединствени
станари могу много тога сами да
ураде, и оцењује да их већ ово

што су до сада урадили чини
добрим примером за то како
једна мала стамбена заједни
ца може да унапреди услове за
живот свих станара.
– Наше напоре препознала је
и пећиначка локална самоуправа
која нам је прискочила у помоћ
када су се појавили пробле
ми који излазе из оквира наших
могућности. Примера ради, када
је пре неколико година, због
пуцања канализационе цеви,
простор око зграде био прак
тично поплављен до те мере да
је почело да угрожава темеље
саме зграде, Општина је брзо
реаговала и помогла у санирању
хаварије. Захвални смо пећинач
кој Општини на разумевању које
показује према нама, али се тру
димо да колико год можемо сами
испуњавамо своје законске и у
крајњој линији људске обавезе,
рекао нам је Јевић.
Д. С.

ЗАЈЕДНИЧКИ УРЕЂУЈУ СВОЈУ ЗГРАДУ:
Станари у Улици Јове Негушевића број 8
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИРИГ

Све квалитетнија понуда за туристе

Драган Драгичевић

Део будућег централног трга у Врднику

Туристичк а организација иришке
општине је урадила пројекат   „Инфра
структурно уређење централног трга у
Бањи Врдник“ са којим је конкурисали за
средства по конкурсу Министарства
трговине, туризма и телекомуникација.
За овој пројекат су добијена средства  
у вредности од око пет милиона динара,
а 9. маја је расписана јавна набавка. По
окончању процедуре везане за ову
набавку требало би да почну радови чији
је рок за завршетак 45 дана. Такође, у
међувремену је опремљена и изграђена
сувенирница која би требало да почне са
радом током овог месеца, по допремању

сувенира који ће се у њој продавати.
Врдник стиче све препознатљивије
место на мапи бања у Србији, а повећа
но интересовање туриста прати и изград
ња потребне инфраструктуре.
- У овој години су почела са радом три  
хостела и регистровано је око 15 нових
смештајних јединица у приватном сме
штају. Ускоро би требало да се отвори и
нови аква парк у Врднику. Такође ове
године се очекује завршетак око 200
апартмана у три објекта и неколико
пословних простора, као и   три угости
тељска објекта. Очекујемо и почетак
изградње летње позорнице која ће има

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ

Надстрешница
над главним улазом

У Дом здравља у Иригу
почетком маја су окончани
радови на изградњи челичних
надстрешница како над глав
ним улазима у Дом здравља,
тако и над улазима у гаражу.
На овај начин запослени у
Дому здравља су омогућили

пацијентима безбедан прилаз
згради, тзв „суве пролазе“ и
заштиту од кише и снега, али
и заклон за сва санитетска
возила. Средства за изград
њу ових надстрешница је у
целом износу обезбедила
локална самоуправа. С. Џ.

Надстрешница у Дому здравља Ириг

ти 800 места,  а са завршетком овог про
јекта бићемо у могућности да организује
мо разна културна и музичка дешавања
у Бањи Врдник – истиче Драган Драгиче
вић, директор ТО Ириг.
Покрајински Секретаријат за туризам
одобрио је и 200.000 динара за штампа
ње туристичких каталога што је посао
који је и реализован.
Говорећи о прошлој години Драгиче
вић истиче да је у Бањи Врдник било
забележено 144.000 ноћења.  То је и нај
већи број ноћења до сада и са тим бро
јем ноћења Врдник је био трећа бања у
Србији. 
С. Џакула

РИВИЦА И НЕРАДИН

Нови кров и столарија

Кров на објекту у Ривици

После реконструкције згра
да месних заједница у Круше
дол Прњавору, Шатринцима,
Малој Ремети и Добродолу,
иришка општина наставља са
уређењем преосталих објека
та. Тако су завршени радови
на замени столарије у Нера
дину чија је вредност била
око милион динара, а за шта
је средс тва обезбед ил а
локална самоуправа. Такође,
после уређења крова на под
ручном одељењу ОШ „Доси
теј Обрадовић“ у Ривици,

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

реконструисан је и кров на
објекту у којем се налазе учи
онице, а који је школи уступи
ла Месна заједница Ривица.
За прве радове на крову шко
ле је локална самоуправа
обезбедила 2,8 милиона
динара, а за ове додатне још
око 490.000 динара. Требало
би да се додатно уради и кров
на објекту одмах поред школе
у којем су смештени Месна
заједница и амбуланта у
Ривици.
С. Џ.
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Отворена нова сезона
у Келтском селу
Рекордна посећеност од преко 1760
људи забележена је у суботу, 7. маја на
отварањуновесезонеуКелтскомселуу
Инђији.ПосетиоциизсвихделоваСрема,
Београда,НовогСадаиоколинеуживали
суубогатомпрограмукојијеприпремила
ТуристичкаорганизацијаопштинеИнђија.
Уоквируцелодневногпрограмаодржане
субројнекреативнеиспортскерадиони
цепопутправљењакелтскогхлеба,писа
ња келтских слова, сликања келтским
бојама...Уоквирумузичкосценскогдела
програманаступилисуЛеонтинаидечији
хор „Чаролија“, организовани су и борба
витезова, наступ мађионичара, позори
шна представа „Астерикс и Обеликс“ и
другисадржајинамењенинајмлађима.
Како су истакли представници Тури
стичке организације општине Инђија, у
односу на претходну годину, комплекс је
обогаћен новим садржајима – изграђе
нисудодатниобјекти,летњапозорница,
наткривенајеплатформаизнадјезерана

Келтско село је најатрактивнији тематски парк у Србији

О Келтском селу
Келтско село је тематски туристички
комплекссмештенуспортскорекреа
тивнојзониИнђије,науласкууградиз
правцаНовогСада.Инспирисанживо
томКелтанаовимпросторимапреоко
2300година,комплексјезабавноеду
кативног карактера и намењен је пре
свега деци. Унутар високом, дрвеном
оградомопасаногкомплексаналазисе
неколико типова келтских кућа, покри
венихтрскоминаправљениходдрвета
иблата,којепредстављајуаутентична
келтскадомаћинстваизанатскерадио
нице. У једној од кућа смештен је и
минимузејсаинтересантнимекспона
тима, базираним на материјалним
остацимакелтскогплеменаСкордисци
наподручјуСрема.

којојсеналазикафересторанса„келт
ским менијем“, опремљене су две нове
келтске куће изграђене крајем прошле
сезоне(кућавођеикућадруида),постав
ка у келтском музеју је допуњена новим
интересантнимекспонатима.

„НајатрактивнијитематскипаркуСрби
ји“,какојеКелтскоселоназвано,радиће
суботом и недељом од 9 до 19 часова,
докћераднимданимапосетебитиорга
низованезанајављенегрупе.
М. Ђ.
Фото: keltskoselo.rs

НАЈАВА НАУЧНОГ СКУПА

Сусрети библиографа у Инђији
23. Сусрети библиографа, у спомен
надрГеоргијаМихаиловића,бићеодр
жани 4. новембра у Великој сали Кул
турногцентрауИнђији.Организатори
домаћин је Народна библиотека „Др
Ђорђе Натошевић” у Инђији. Сусрети
библиографа у спомен на др Георгија
Михаиловићасустручнонаучнискуп
посвећен теоријским и практичним
аспектима библиографије. На седници
Одбора Сусрета библиографа одржа
ној11.априлаовегодинечлановисусе
усагласилидасераспишеЈавнипозив
задостављањепријаварадовазауче
шће на 23. Сусретима библиографа у

спомен на др Георгија Михаиловића.
Научне и стручне радове из области
библиографије заинтересовани аутори
достављају најкасније до 30. септем
бра 2022. године, у потпуности придр
жавајућисеУпутстваауторимаЗборни
карадоваСусретибиблиографауспо
меннадрГеоргијаМихаиловића.Тако
ђе, донета је и одлука да се распише
Конкурс за Награду „Душан Панковић“
која се додељује појединцима за изу
зетна остварења у области српске
библиографије и има за циљ афирми
сање и промовисање библиографије,
указивање на њену улогу и значај у

култури,науциидруштвууопште.Пра
во предлагања кандидата за Награду
имају појединци, библиотеке и остале
установе и организације из области
културеинауке.
Циљеви Сусрета библиографа, који
је први пут одржан 1983. године, су
афирмисање теорије, историје и прак
себиблиографије,истицањесуштинеи
значаја библиографије, као извора
информацијаипретпоставкебављења
науком,теапострофирањеместа,уло
геиважностибиблиографскоградаса
историјског, националног, културног и
научногаспекта.
М. Ђ.
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У ИНЂИЈИ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „ПОДРШКА РАЗВОЈУ
ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА“

Едукација
пут до успеха

Учесници радион
 ице у Инђији

Циљ радионице био је унапређење знања и вештина
предузетница и младих који су носиоци сеоских газдин
става како би понуду својих производа и услуга предста
вили на тржишту на најбољи могући начин, унапредили
конкурентност туристичке дестинације на којој се налазе
У   сали Скупштине општине Инђија у
четвртак, 5. маја одржана jе радионица
под називом „Подршка развоју женског
предузетништва у области туризма“. Циљ
радионице био је унапређење знања и
вештина предузетница и младих који су
носиоци сеоских газдинстава како би
понуду својих производа и услуга пред
ставили на тржишту на најбољи могући
начин, а уједно допринели унапређењу и
конкурентности туристичке дестинације
на којима се налазе сеоска газдинства.
Директорк а Туристичке организације
Србије Марија Лабовић, истакла је да је
50 одсто више жена запослених у тури
зму него у било којим другим областима и
да се женско предузетништво у туризму
све више развија.
– Зато су ове радионице важне јер има
мо велики потенцијал у овој области, с
обзиром да је туризам у нашој земљи све
развијенији и садржајнији. Све је већи
број туриста који радо долазе у нашу
земљу јер смо препознати као интере
сантна туристичка дестинација. То је при
лика за додатно запошљавање, рекла је
Лабовић додавши да су запослени у тури
зму кључ развоја те области у нашој
земљи, јер без квалитетне радне снаге
нема ни квалитетних услуга.
Туристичк а организација општине
Инђија, која је била организатор радиони
це, подржава женско предузетништво и
како је истакао директор Милан Богоје
вић, суштина је оснажити жене предузет
нице и пружити им подршку у развоју
туристичке делатности. Општина Инђија

оцењена је као перспективна туристичка
дестинација, све атрактивнија за туристе.
– Ми само током викенда у Келтском
селу имамо преко 15 жена, махом преду
зетница, које воде различите радионице
за најмлађе, а производи више различи
тих удружења могу се купити у нашем
инфо центру и преко е-shopa. Трудићемо
се да што више радимо на њиховој едука
цији као што је то и данас, истакао је
Милан Богојевић, директор Туристичке
организације општине Инђија.
Учесници панел дискусије били су и
Виолета Јовановић, извршна директорка
НАЛЕД -  а, Милан Богојевић, директор
Туристичке организације општине Инђија,
Милош Ћурувија, директор консултантске
куће „Футуризам“ и Љиљана Јовановић
Дудуковић, власница туристичког ком
плекса „Фрушкогорска лугарница“.
Како је истакла извршна директорка
НАЛЕД - а Виолета Јовановић, бележе се
конкретни помаци у развоју женског пред
узетништва уопште али и у области тури
зма. Према њеним речима, акценат је на
културном наслеђу и туристичкој понуди
која је заснива на култури, а као пример
навела је изузетну сарадњу са инђијским
Удружењем „Гороцвет“ чији радови веза и
златовеза годинама уназад одлазе у руке
страних дипломата.
Закључак са радионице посвећене
женама предузетницама је да треба да
буду економски независне те да сопстве
ним ангажовањем направе извор прихода
за себе и своју породицу.
М. Ђ.
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Одржана јубиларна
„Сремска потковица“
У недељу, 8. маја на Марковдан, сеоску
славу у Новим Карловцима, одржана је
20. јубиларна „Сремска потковица“. Орга
низатори манифестације, која је окупила
преко 65 учесника из целе Србије, били су
Коњички клуб „Јабучило“ из Нових Карло
ваца, Туристичка организација општине
Инђија и Општина Инђија. Окупљене су
поздравили председник Општине Инђија
Владимир Гак, епископ сремски Господин
Василије, председник Удружења узгајива
ча липицанера Србије Вјекослав Пападо
полу и Живан Кнежевић испред Коњичког
клуба „Јабучило“ из Нових Карловаца.
– После десет година паузе одлучили
смо да вратимо једну од традицион
 алних
спортско - рекреативних манифестација и
веома смо срећни што се у Новим Карлов
цима, на Марковдан, поново одржава
„Сремска потковица“, истакао је Влади
мир Гак и додао да је инђијска локална
самоуправа посвећена развоју туризма на
чему се последњих неколико година
интензивно ради.
Такмичарски део манифестације орга
низован је у скоро свим дисциплинама, а
програм је подразумевао целодневне
активности које је испратило преко три
хиљаде посетилаца.
М. Ђ.

ЈКП „САВА“

Уклања се дивља
депонија у Пећинцима
У Пећинцима је у току уклањање и
санација велике дивље депоније код
вашаришта. Како нам је рекао директор
Јавног комуналног предузећа „Сава“
Жељко Милићевић, до сада је уклоњено
5.000 кубних метара смећа, а према про
ценама остало је да се уклони још око
1.500 до 2.000 кубних метара.
Досадашње радове су суфинансирали
Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине и Општина
Пећинци. Секретаријат је издвојио 3,5
милиона динара, док је Општина из буџет
ских средстава издвојила додатних 2,1
милиона. Локална самоуправа ће финан
сирати и остатак радова на уклањању ове
велике депоније која се практично налази
у самом насељу.
– Како бисмо спречили неодговорне
појединце да поново одлажу смеће на тек
очишћеним површинама поставили смо
нову ограду и рампе на путевима према
депонији. Нажалост, већ смо ових дана
приметили неколико мањих гомила смећа
у близини фазанерије, што нам је јасан
показатељ да ћемо морати још много да
радимо на подизању свести грађана о
значају одржавања хигијене у насељу, али
и на казненим мерама. Услуга одношења
смећа постоји одавно у свим насељима
пећиначке општине и не постоји ни један
оправдан разлог да се смеће баца на
дивље депоније, изјавио је Милићевић и
још једном апеловао на грађане да смеће
одлажу у канте и контејнере, јер бацањем
смећа на дивље депоније, како је рекао,
загађују средину у којој живе и у којој им
деца одрастају.
Д. С.
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СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОГ
ДРУШТВА „БРИЛЕ“ БЕОЧИН

„Рибари људских душа“
који воле свој „улов“

У Беочину
нема породице
у којој неко,
на овај или онај
начин, није био
„брилетовац“
па су помагачи
активности
КУД „Бриле“
и бројна
приватна
предузећа и
појединци,
каже Секула
Петровић

Секула Петровић

Културно – уметничко друштво „Бри
ле“ настало је недуго по ослобођењу
Беочина, 16. октобра 1944. године. Са
извођењем културно - уметничких про
грама, тих послератних дана, почело
се пре свега у славу победе и слободе.  
Друштво је основано под именом Рад
ничко културно -  уметничко друштво
„Стеван Петровић Бриле“. Име је доби
ло по народном хероју Стевану Петро
вићу Брилу, који је погинуо 9. маја 1943.
године у близини Беочина. С обзиром
на то да је у Стејановцима, Брилето
вом родном месту, основан КУД са
његовим именом и презименом, у Бео
чину су име скратили на само једну реч
– „Бриле“. У знак сећања на народног
хероја, 9. мај обележава се и као дан
Друштва.

И ове године богатим програмом обе
лежен је рођендан КУД „Бриле“, 78. по
реду. У понедељак 9. маја био је пред
виђен је концерт Фолклорног ансамбра
и Тамбурашког оркестра под насловом
„Да нас нисте подржали, ми се не би
одржали“, у Дому културе у Беочину.
Следећег дана представа „Крај викен
да“, одиграна је у Сусеку, а за среду 11.
маја најављено је књижевно вече, Књи
жевног клуба Друштва.
78. рођендан био је повод за разго
вор са председником Управног одбора
КУД „Бриле“ Секулом Петровићем, ина
че начелник ом Општинске управе
општине Беочин.

: Колико дуго сте анга
MМNOVINE
НОВИНЕ:
жовани у Друштву и да ли можете да

упоредите време када сте почињали
и ово данашње? Какво је било време
Ваших почетака, и колико је оно
било добро за аматерско стварала
штво?
СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ: Да, негде кра
јем октобра ове године биће равно 78
година како „Бриле“ егзистира. Ближи
мо се осамдесетом рођендану и по
томе смо као културно – уметничко
друштво јединствени у Војводини и
Србији. Што се мене тиче ја сам ношен
на крилима грађанског рата у СФРЈ у
Беочин дошао 1992. године, а у рад
Друштва сам се укључио веома брзо –
од 1994. године. Но и пре мог доласка
у Беочин био сам у аматерским водама
и могу слободно да кажем да је једна
од великих жртава транзиције и проме

M NOVINE

11. MAJ 2022.

11

не друштвеног система и аматеризам.
Живимо у друштву у коме је новац, хте
ли ми то признати или не, главна тема
– за једне да што више имају профита,
за друге да преживе. Е ти који су пре
живљавали и у старом систему и у
новом су главни „регрути“ аматеризма,
само што је у старом систему за такве
било много више разумевања и пошто
вања друштва.
Колико је Друштво важно за кул
турну сцену Беочина и да ли можете
да замислите да Беочин постоји без
Друштва? У фигуративном смислу,
наравно. И колико је култура уопште
важна за идентитет града, државе па
и народа у целини?
– Данас је све могуће, па и да Беочин
постоји без „Брилета“. На сву срећу то
је ситуација далеко од нас јер је „Бри
ле“ заиста један од стубова културног
живота Беочина. У синергији са Култур
ним центром „Бриле“ је један од глав
них „произвођача“ програма који су још
бројнији ако се има у виду и размена
програма коју имамо са великим бро
јем друштава. Када је у питању иденти
тет – и микро и макро, и локални и
глобални – култура ту има незаменљи
ву улогу. Два најважнија беочинска про
извода су цемент и „Бриле“. А када сви
у својим срединама чувамо оно наше,
препознатљиво, то се онда лако „уве
зе“ и у националну културу и идентитет.  
Друштво јесте аматерско, али
претпостављамо да је за његово
функционис ањ е ипак потребан
новац. Како се сналазите и колико
вас локална самоуправа финансиј
ски подржава? Шта су највећи иза
зови са којима се суочавате у раду?
Да ли је то материјални моменат или
нешто друго?
– У оно „старо“ време наш главни
донатор била је „Беочинска фабрика
цемента“ – и новчано и на бројне друге
начине (превоз, материјали за сцено
графију, ношње..). Чак се понеког чла
на Друштва могло и запослити. Данас
су све наше очи упрте у општину Бео
чин, и оно што је некада била БФЦ
данас је то општина. У Беочину нема
породице у којој неко на овај или онај
начин није био „брилетовац“ па су
„помагачи“ наших активности и бројна
приватна предузећа и појединци. Већи
проблем од финансирања рекао бих да

Живимо у друштву у
коме је новац, хтели
ми то признати или не,
главна тема – за једне
да што више имају
профита, за друге да
преживе. Е ти који су
преживљавали и у ста
ром систему и у новом
су главни „регрути“
аматеризма, само што
је у старом систему за
такве било много више
разумевања и пошто
вања друштва

Опстали смо упркос свему
Да ли сте успели да одржите све
четири секције Друштва, имајући у
виду две године пандемије?
– У Друштву су активне четири секци
је: Фолклорни ансамбл, Аматерско
позориште, Тамбурашки оркестар и
Књижевни клуб. И опстали смо упркос
свему! Након свега могу слободно да
кажем да смо имали среће због наших
просторија које су мало сакривене
(атомско склониште) тако да смо ради
ли на начин „закључај врата и вежбај“.
Било је сасвим малих прекида рада са
децом више због страха родитеља, него

због масовнијег заражавања короном. У
току ванредног стања које је у општини
Беочин укинуто средином марта ове
године, одржали смо   двадесетак про
грама – концерата фолклора и тамбура
ша, позоришних представа, вечери пое
зије... У време короне истакли смо се и
као издавачи два романа. У питању су
роман и
Тихом ир а
Аксент ијев ић а
„Хоботница“ и Савке Козић „Корак
даље“. Такође, објавили смо и две збир
ке поезије „Срце завичајно“ Момчила
Милошевића и „Од рођења до зрења“
Ранка Симића.

су људи, односно чланови. Беочин је
град спорта и добар део младих оде на
ту страну. Наравно, немамо ништа про
тив! Покушавамо веома симболичним
чланаринама па чак и бесплатно да их
привучемо у неку од секција. И све је
некако добро док млади не стасају за
средњу школу, оду у Нови Сад и многи
од њих због школских обавеза и путо
вања изгубе елан за аматеризам.
Да ли мислите да је капитализам
„убио“ аматеризам? Колико нових
чланова имате, колико су вам верни
они старији и да ли модеран начин
живота и одустајање од „три осми
це“ (данас је радно време веома
растегљив појам) онемогућава мно
ге људе да се баве аматерским ства
ралаштвом, у организованом сми
слу?
– Већ сам рекао да је једна од жртава
промене друштвеног система и амате
ризам. Несхватљиво је да се рецимо
смотра аматерских позоришта Срема,
започета далеке 1974. године, не одржи
пет година, да сусрета аматерских позо
ришних друштава Војводине нема пар
година... Чланова има, нарочито оних
најмлађих. Старијих све мање, јер је
егзистенција лична и породична, што је
разумљиво, испред свега. Но, мислим
да и поред свих тешкоћа, има нас који
истрајавамо. Данас је у Друштву актив
но нешто више од сто чланова, највише
у Фолклорном ансамблу. Она чувена
социјалистичк а подела дана на три
осмице данас је потпуно девалвирана и
то највише на штету оне осмице која се
односила на „надградњу“, а у тој осми
ци је био простор за нас.
Данас је тржиште ушло у све поре
друштва па и у културу. Са тим се
тешко носе све установе културе, а
како тај тренд утиче на ваше Дру
штво и колико се ви уопште „занима
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те“ за тржишне принципе, јер прет
постављам да је за аматеризам
кључна љубав према уметности.
– Да, у праву сте. Говорећи о амате
ризму Хуго Клајн је рекао да „аматер не
може да буде човек који истински не
воли ону уметност којом се као аматер
бави“. Закони тржишта по мом дубоком
убеђењу тешко су применљиви у обла
сти културе. Нема озбиљније установе
културе без прихода који долазе из јав
них средстава. Доследна примена тржи
шта у култури имала би веома лоше
последице – био би то пут ка новоком
понованом елитизму који је присутан у
све већој мери.
Мислите ли да млад човек, који бар
део свог живота проведе у једном
култ урно – уметничком друштву,
може да стекне имунитет на рецимо
риалити програме, кич и шунд у музи
ци, филму, позоришту...? Колико ви,
старији чланови Друштва, можете да
обликујете младе људе у смислу да
им се изгради укус када је у питању
уметност и култура уопште? Да ли је
по Вама и то задатак једног културно
- уметничког друштва?
– Смисао постојања и рада једног
Друштва није само да се радом у њему
„убије“ неко време. Уз музику, позори
ште, писану реч, наш задатак је да кроз
игру, на један ненаметљив начин мла
дима укажемо да пожељне обрасце
понашања, да им „сервирамо“ садржаје
који ће допринети изградњи њиховог
става и уметничког укуса. Ми смо нека
врста необавезне школе, где је принцип
добровољности основни. И на један нај
позитивнији начин смо „рибари људских
душа“, који свој „улов“ воле и не одузи
мају му слободу. У борби против риали
тија, шунда и кича улога културно - 
уметничких друштава може да буде, и
јесте важна. По мени сама чињеница да
се неко определио бављењем било ког
вида аматерског стваралаштва, он је
већ „пелцован“ против свега тога.
Ако можете укратко да резимирате
период између два рођендана. Шта
су биле најзначајније манифестације
и програми?
– Свака од секција Друштва одржала
је у том периоду неколико програма
вредних пажње. Фолклорни ансамбл
(27. фебруара) и Тамбурашки оркестар
(23. марта) су одржали веома успешне
годишње концерте. Аматерско позори
ште је 4. децембра прошле године има
ло премијеру представе „Крај викенда“
са којом су гостовали у Пачетину, Срем
ској Митровици. Великој Плани, Прња
вору, Пећинцима… Књижевни клуб је
26. марта организовао промоцију књиге
прича и песама Ранка Симића. Наши
гости били су позоришни аматери из
Богатића, фолк лорни ансамбли из
Темерина, Обровца и Бачког Јарка…
Друштво је било суорганизатор веома
успешне 45. Смотре аматерских позо
ришта Срема. Настојимо да наше про
граме изведемо и у насељеним мести
ма наше општине па је тако позориште
своју представу изводило у Лугу, Бано
штору, а 10. маја и у Сусеку.
Светлана Ћосић
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ПИЈАЧНИ ПРОДАВЦИ И ДАЉЕ БЕЗ ФИСКАЛНИХ КАСА

Мала победа
до децембра

Сремскомитровачка пијаца

Наши преговарачи су активни, а шта ће се договорити,
не знам. Одложено је све до 31. децембра, колико смо
ми чули, а да ли ће нам они поново тражити касе или
понудити неко друго решење, не знам, каже Весна Томић
Почетак маја ипак је другачији од оно
га што се очекивало након увођења
нових фискалних каса. Иако су и град
ске пијаце спадале у првобитни план
опште фискализације, након више про
теста пијачара и преговора са надле
жнима, ова одлука је, барем за сада,
одгођена. Да ли ће и на који начин бити
уведене промене и контрола промета,
за сада није познато, а по формирању
радне групе, очекује се наставак прего
вора представника пијачара и надле
жних. Продавци на градским пијацама у
Срему су сложни у томе да би фискали
зација значила за њих, ни мање ни више
већ – пропаст.
– Није нам потребна фискализација.
Више би нам одмогла, него помогла у
пословању. Не може то да функциони
ше на пијаци исто као у продавницама,
где си прикопчан на све што ти је
потребно, као што је струја или интер
нет. Мислим да ми за то тренутно и
немамо услове. Нема сврхе потенцира
ти на томе, јер наше знање о томе није
одговарајуће. То продавци морају да
схвате, да науче како се ради, а неко
једноставно не може да схвати тај
систем. Рецимо, поједине пекаре овде
имају своје запослене и обучене радни
ке који ће даље да обучавају своје коле
ге, а ко ће да обучи нас, пита се Анђелка
Филиповић из Сремске Митровице.
Од фискализације би могли бити изу
зети продавци који имају регистровано
пољопривредно газдинство за произ
водњу оних производа који се налазе на
њиховој тезги. У зеленом делу митро
вачке пијаце највећу дилему и нејасно
ће имају старији продавци.
– Муштерија и овако има све мање,

већина купује у маркетима. То што ми
овде зарадимо, то је минимална сума
новца, за преживљавање. Шта да каже
ова комшиница, која има више од 80
година, како ће она да научи да користи
фискалну касу? И сама сам била трго
вац све до пензије и када бих опет мора
ла толику администрацију да пролазим,
одустала бих од пијаце, изјавила је
Вера Вујић из Шашинаца.
Представници закупаца тезги на рум
ској пијаци су били на протестима у Бео
граду, против увођења фискалних каса.
Према договору, обавеза да се касе
користе од 1. маја не важи, а формира
на је радна група која би требало да
утврди и понуди решења, када ће и
Румљани добити више информација.
– Ми смо пријављени и плаћамо
порез. Нисмо везани за радно време,

Анђелка Филиповић
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Рачуница је јасна
– У радњи која има робе у вредности
20.000 и више евра има једна каса, а ја
бих са две тезге требало да имам две
касе, а на њима имам робе у вредно
сти 1.500 – 2.000 евра. И да продам
сву ту робу ја не могу да покријем тро
шкове према држави. Људи који пишу
законе треба да изађу на терен и виде
како људи живе. И те касе, које би ста
јале на тезги се већ на – 5 степени
Целзијуса гасе, а зима траје осам
месеци. Зашто нису одредили паушал
за тезгу 10.000 динара, то онда није
проблем. Тражимо да се сагледа пра
во стање. Ја за месец дана   могу да
извучем за себе минималац зараде.
Закуп и пијачарина коштају на годи
шњем нивоу   око 160.000 динара, а
ако би радили како су они замислили,
једна тезга требало би да изађе преко
3.500 евра. Немам вредност робе на
тезги толико. Како да све платим и да
мени нешто остане, а још да не гово
римо о условима рада? Ако се за све
уводи у ред, онда сви треба да будемо
равноправни, а овде има оних који не
плаћају чак ни закуп за своје тезге,
рекла је Марина Замаклар.
када је много хладно ја и не дођем на
пијацу, а касе не могу да раде на мину
су. Наши преговарачи су активни, а шта
ће се договорити, не знам. Одложено је
све до 31. децембра, колико смо ми
чули, а да ли ће нам они поново тражити
касе или понудити неко друго решење,  
не знам. Шта држава донесе, ми не
бежимо од тога, ми и сад плаћамо поре
зе, али има и оних који нису пријавље
ни, каже о нелојалној конкуренцији
Весна Томић.
За сада нема званичне потврде када
ће се и на који начин одвијати најавље
ни преговори, а продавци на пијацама
негодују због неизвесности.
Код комуналних предузећа, у чијој су
надлежности градске пијаце сазнали
смо да ће они обезбедити техничке
услове, како би евентуалне промене о
којима се говори, могле бити имплемен
тиране, за лакше пословање пијачних
продаваца.
М. Н.

Вера Вујић
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Промоција добровољног
служења војног рока

Промоција добровољног служења војног рока

Центар Министарства одбране Срем
ска Митровица је петог маја у Шиду
представио нови концепт добровољног
служења војног рока, као и услове и
погодности служења војног рока у једи
ницама Војске Србије. Сви заинтересо
вани пунолетни грађани Србије старо
сти до 30 година пријаву за добровољно
служење војног рока са оружјем могу
да поднесу одласком у надлежни цен
тар Министарства одбране за локалну
самоуправу, електронским путем преко

портала е-управе, као и на свим шал
терима ЈП „Пошта Србије”. Подршку
промоцији је пружила и локална само
управа. Представнике Министарства
одбране поздравили су председник
општине Шид, Зоран Семеновић и пред
седник Скупштине општине Шид Тихо
мир Стаменковић и са присутним уче
ницима Техничке школе „Никола Тесла“
поделили су неколико занимљивости из
својих војничких дана.
ФОТО: Фб Општина Шид

ШИД

На матуру без аутомобила

У сарадњи са Саветом за безбедност
саобраћаја општине Шид, представници
Агенције за безбедност саобраћаја су 5.
маја у сали Културно образовног центра
одржали трибину за матуранте сред
њих школа. Говорили су о последицама
конзумације алкохола током вожње, о
употреби мобилног телефона за време

вожње и неприлагођеној брзини. Трибина
је била интерактивног карактера, испу
њена задацима и практичним питањима
за потенцијалне возаче и возаче почетни
ке. Матурантима су се на предавању при
дружили председник општине Шид Зоран
Семеновић и председник Скупштине
општине Шид Тихомир Стаменковић.
Предавање под насло
вом “Још увек возим”
водио је Славиша Савић,
предавач и сарадник Аген
ције за безбедност сао
браћаја. Он је матуранту
ма пренео лично искуство
о саобраћајној несрећи
због које је данас у инва
лидским колицима и о
ризичном и непромишље
ном понашању у саобра
ћају.   На Тргу културе су
били постављени симу
латори чеоног судара и
превртања возила, које су
матуранти, али и сви гра
ђани могли да испробају
под надзором стручних
лица Агенције за безбед
ност саобраћаја.
Фото: ФБ Општина Шид
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КУЗМИН: МАЛИ РАДОВИ, ЗА ВЕЋИ НАПРЕДАК СЕЛА

Да не буде „село хвали,
а у граду живи“

Када су у питању инвестиције за наредни период, у фокусу Кузминаца биће наста
вак реконструкције Дома културе. У претходним годинама су издвојена средства из
локалне касе за санирање влаге у објекту, као и за постављање нових олука. Опре
мљене су и неке просторије, а оно што би тек требало да буде решено, јесте проки
шњавање крова на неколико места

Мирослав Раковић

Како би својим мештанима обезбедили
квалитетнији живот у селу и услове да
млади остану ту да живе, Месна заједни
ца Кузмин из године у годину улаже сред
ства у инфраструктуру опремање и реша
вање проблема заједнице. Иако су на
први поглед, у питању мале инвестиције,
оне су од великог значаја за локално ста
новништво. Да би једно село функциони
сало потребно је да има амбуланту, пошту,
цркву, школу, апотеку и садржаје за рекре
ацију, што Кузмин свакако има. Да би се

Хол Дома културе у Кузмину

Равнање атарских путева

квалитет живота у једном од најбогатијих
сремских села подигао на виши ниво, у
претходних неколико недеља је завршено
низ радова на неколико локација.
С првим лепим данима Кузминци су са
радницима „Хидросрема“ равнали атар
ске путеве, како би пољопривредницима
олакшали приступ до њива, пред сетву.
Радови су трајали читаву седмицу, а
месна заједница је за тај посао издвојила
око пола милиона динара.
– Циљ нам је да средимо што више

атарских путева. Овде се не зауставља
мо. Такође, важно је да наставимо да одр
жавамо те путеве и да водимо рачуна о
њиховом стању, како се не бисмо вратили
на оно претходно, иначе смо то све ради
ли узалуд. Пољопривредницима је то од
највеће користи, каже Мирослав Раковић
председник Савета месне заједнице
Кузмин.
Приликом изградње капеле на гробљу
је у плану била и изградња санитарног
чвора. Међутим, тај посао је тек сада

Радови на месном гробљу
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Борба
са дивљим
депонијама
Као и многа друга села и Кузмин се
бори са дивљим депонијама. Сваке
године се издваја око 400.000 динара
за њихово чишћење.
– Уместо да смо тај новац усмерили
у нешто што је потребније мештани
ма, ми сваке године на чишћење
дивљих депонија потрошимо тај
новац. Међутим, нико други нам није
крив, него ми сами. Покушаћемо да
поставимо камере, како бисмо прати
ли ситуацију, с обзиром на то да апе
ли нису уродили плодом, истакао је
Мирослав Раковић.
дошао на ред, као и постављање капије.
– Сада смо у могућности изградимо
тоалет и да ставимо капију на улаз, што
кошта око 1,2 милиона динара. Наредна
акција која нас очекује је постављање
надстрешнице на улазу, где ће бити сто за
обављање обичаја на сахранама, додао
је Раковић.
Када су у питању инвестиције за наред
ни период, у фокусу Кузминаца биће
наставак реконструкције Дома културе. У
претходним годинама су издвојена сред
ства из локалне касе за санирање влаге у
објекту, као и за постављање нових олука.
Опремљене су и неке просторије, а оно
што би тек требало да буде решено, јесте
прокишњавање крова на неколико места.
Месној заједници је у плану да аплицира
за средства код виших нивоа власти за
санацију.
– Имамо много удружења која користе
те просторије. Организујемо сваке године
неколико манифестација. Наш Културни
центар представља село у најбољем све
тлу, зато је ред да и ми њима омогућимо
да вежбају и одржавају пробе у добрим
условима. Завршен је и пројекат за уређе
ње парка испред Дома културе и то би
требало у перспективи да представља
једну веома атрактивну целину, закључио
је Раковић.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић
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Из Шашинаца
бициклом у Бања
Луку на славу

Васиљ Шево, Светлана Миловановић, Владимир Павловић,
Радослав Ивановић и нови бицикл

С обзиром на то да је Радослав у хуманитарној акцији
продао бицикл, одлучили смо да му поклонимо нови,
како би могао да настави са својим активностима, рекла
је градоначелница Сремске Митровице Светлана Мило
вановић
У Градској кући у понедељак 9. маја је
одржан свечани пријем за деведесетого
дишњег Радослава Ивановића из Шаши
наца, поводом његовог несвакидашњег
бициклистичког подухвата. Он је прешао
бициклом око 270 километара, од Шаши
наца до Бања Луке. У Градској кући су га
по повратку са пута,  дочекали градона
челница Сремске Митровице Светлана
Миловановић, председник Скупштине
града Владимир Павловић и начелник
Градске управе за културу и спорт Васиљ
Шево. Радослав је на пут кренуо са
циљем да посети пријатеља и буде му
гост на крсној слави Ђурђевдан. Успут,
привукао је и велику пажњу јавности.
– Из Шашинаца сам кренуо 4. маја.
Пут је био интересантан и мени није био
тежак, јер сам се успут одмарао. Када
сам стигао у Бања Луку, дочекало ме је
много људи. Дивно су ме примили и био
сам смештен у хотел, какав нигде нисам
видео, а обишао сам много држава и
лепих смештаја. Међутим, Бања Лука је
најлепши град и остаће ми у срцу, рекао
је деведесетогодишњак.
Путовање Радослава Ивановића је
имало хуманитарни карактер. Наиме,
градоначелник Бања Луке Драшко Ста
нивуковић је чуо за овог необичног пут
ника и након тога је уследило упознава
ње, које је резултирало откупом деда

Радиног бицикла за 5.000 конвертибил
них марака. Та средства ће бити уплаће
на за лечење дечака Вукана Стоиљкови
ћа из Врања који се бори са најтежим
обликом спиналне мишићне атрофије.
Ово није прво путовање Шашинчани
на. Низ година практикује да у посете
пријатељима путује бициклом. Пре две
године је прешао 60 километара да посе
ти друга са којим се лечио на ковид оде
љењу, а стигао је након тога и до Пожеге,
како би пронашао друга из војске. Деда
Ради је жеља да оде у Загреб. Бицикл
вози од 1939. године, а како је сада без
свог превозног средства, Град Сремска
Митровица му је поклонио нови.
– С обзиром на то да је Радослав у
хуманитарној акцији продао бицикл,
одлучили смо да му поклонимо нови,
како би могао да настави са својим
активностима, рекла је градоначелница
Светлана Миловановић.
Међутим, овај хумани Сремац одлучио
је да уручени поклон, односно нови
бицикл, такође поклони у хуманитарне
сврхе.
– Радослав Ивановић је пример да су
године само број и свима нам је одржао
лекцију о хуманости и пријатељству, које
бисмо сви требали да следимо, поручио
је председник Скупштине града Сремска
Митровица Владимир Павловић. А. П.

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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ИНИЦИЈАТИВА РУМЉАНА УРОДИЛА ПЛОДОМ

Нова имена паркова

Паркови носе имена по Милеви Марић Ајнштајн и Мариносу Рицудису

Парк Милеве Марић Ајнштајн

Парк Маринос Рицудис

Два парка у граду имају нова имена
која су добили по усвајању иницијатива
које су покренули грађани или Месне
заједнице, а прихватили прво чланови
Општинског већа, по претходно приба
вљеној сагласности Покрајинског секре
таријата за регионални развој, међуреги
оналну сарадњу и локалну самоуправу, а
потом и одборници СО Рума на својој
последњој седници одржаној крајем
априла.
Наиме, на иницијативу Румљанина
Саше Ристовића, за шта је сагласност
дала и Трећа градска Месна заједница,
на чијем се подручју налази градски парк
одмах поред ОШ „Вељко Дугошевић“,
одборници румске скупштине су прихва
тили поменуту иницијативу тако да ће се
овај парк убудуће звати „Парк Мариноса
Рицудиса“. Реч је о грчком официру
Мариносу Рицудису, који је 1999. године
одбио да уплови у воде Јадранског мора
и буде део напада на тадашњу СР Југо
славију, током НАТО бомбардовања.
Ову иницијативу Саша Ристовић је

покренуо 2019. године, тачно на дваде
сету годишњицу НАТО бомбардовања.
Савет Треће МЗ је једногласно подржао
ову иницијативу, а саму петицију су пот
писала 642 грађана румске општине, као
и онлајн 603 грађана Србије и дијаспоре.
Друга је иницијатива Савета Четврте
градске Месне заједнице
да се парк код ССШ „Бранко Радиче
вић“ и Гимназије „Стеван Пузић“ назове
„Парк Милеве Марић Ајнштајн“. Подсети
мо, Милева Марић Ајнштајн је део свог
детињства провела у Руми где је завр
шила и четворогодишњу основну школу.
На територији Четврте Месне заједнице
у Руми и даље постоји кућа где је поро
дица Милеве Марић живела од 1877. до
1892. године. Даљи животни пут водио је
Милеву Марић Ајнштајн на школовање у
Швајцарску где је била једна од ретких
жена које су успешно студирале природ
не науке раме уз раме са мушкарцима,
међу којима је био и Алберт Ајнштајн,
њен каснији супруг.
– Сматрамо да би парк који се налази

поред Гимназије „Стеван Пузић“ и ССШ
„Бранко Радичевић“ у којима се и данас
школују млади нараштаји из Руме и око
лине, требао да понесе назив по овој
знаменитој Румљанки која је у своје вре
ме била једна од ретких факултетски
образованих жена – стоји у образложе
њу ове иницијативе.
Председница румске општине Алек
сандра Ћирић је истакла да су обе ини
цијативе прихваћене јер локална самоу
права ослушкује жеље својих суграђана.
То је и у складу са једним од циљева да
у граду има што више паркова и лепо
уређених зелених површина.
– Наравно, поред промене имена, ови
паркови ће бити и додатно уређени, а
биће постављени и дечији мобилијари.
Планирамо да поставимо и бисту Миле
ве Марић Ајнштајн, а подсећам да смо
недавно отворили и први уређен парк
код Дома здравља посвећен др Драгану
Овцину – истакла је председница Алек
сандра Ћирић.
С. Џакула

БАЗЕН У БОРКОВЦУ

Припреме за почетак сезоне

Почетком маја су започеле
припреме румског базена за
купалишну сезону.
То подразумева испуштање
воде из базена, дезинфекцију,
чишћење малог и великог базе
на, уређење платоа и околине.
Друга фаза припрема која
следи односи се на чишћење и
проверу исправности филтера,
механичких и дозир пумпи, док
трећа подразумева пуњење
великог и малог базена водом,
третирање хемијом и пречишћа
вање воде.
Зависно од временских усло
ва отварање базена у Борковцу

је планирано за 17. или 24. јун.
– Сви радови су почели на
време како бисмо спремно
дочек али предстојећу летњу
сезону и како би наши посетио
ци имали најбоље могуће усло
ве за пријатан боравак и ужива
ње на свом омиљеном купали
шту. Подсећам да је прошла
сезона била рекордна по броју
посетилаца од 2015. године
када је базен отворен. Лане смо
имали 35.000 посетилаца –
каже Игор Дамјанчук, директор
Спортског центра у чијем саста
ву је и румски базен.
С. Џ.

Сезона на румском базену почиње у јуну

M NOVINE

11. MAJ 2022.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОБЕДЕ У РУМИ

НОВЧАНА ПОМОЋ
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Подељено
18 милиона
динара
Због ограничења у пословању због панде
мије корона вируса, румска општина је и ове
године обезбедила једнократну новчану помоћ
предузетницима – пре свега онима који се
баве угоститељском делатношћу, али су ове
године проширене шифре делатности које су
ту помоћ добиле. Додатно су једнократну нов
чану помоћ добили и румски таксисти.
Подсетимо, привредни субјекти на које се
помоћ односила, а који су имали од једног до
троје запослених су добили 50.000 динара, до
десет запослених 150.000 динара и преко 10
запослених 300.000 динара. Фитнес клубови и
теретане су добили новчану помоћ у висини
од 50.000 динара. За ову помоћ локална само
управа је у буџету определила 20 милиона
динара, а они који испуњавају услове су могли
да се пријаве до утрошка средстава а најка
сније до краја марта.
О приспелим захтевима је одлучивала
Комисија за доделу једнократне помоћи при
вредним субјектима са седиштем регистрова
ним на територији општине Рума чији се изве
штај о раду нашао на седници Општинског
већа одржаној крајем априла. Чланови ове
Комисије су биле Андријана Бошковић пред
седница, као и Биљана Дамљановић и Ната
ша Косанић као чланице Комисије. Ова Коми
сија је сачинила правилник за доделу једно
кратне новчане помоћи, формулисала јавни
позив а потом одржала и 18 радних седница
на којима је вршена контрола и оцењивање
пристиглих пријава за једнократну новчану
помоћ и доношена појединачна решења о
одобравању тих средстава. Током трајања
овој јавног позива поднете су укупно 283 при
јаве, а седам је одбијено због неодговарајућих
шифри делатности, уз једну прихваћену жал
бу.
Од 20 милиона динара колико је у општин
ском буџету било опредељено средстава за
овај вид помоћи, утрошено је укупно 18 мили
она динара.
С. Џ.

Потребан је
мир у свету

Обележавање Дана победе у Руми

Дан победе, 9. мај обележен је тра
диционално полагањем венаца на
спомен обележја погинулим борцима
и жртвама фашизма на Градском гро
бљу у Руми.
Венце су положиле бројне деле
гације: локалне самоуправе, СУБ
НОР-а, УРВИ и политичких странака.
У име локалне самоуправе оку
пљенима на Градском гробљу се
обратио Стеван Ковачевић, председ
ник СО Рума.
Он је указао да збивања која потре
сају међународну заједницу послед
њих месеци и година говоре у прилог

томе да је наша обавеза да на вели
чину жртве у борби против фашизма
непрестано подсећамо, јер уколи
ко на њу заборавимо, то зло нам се
врло лако може вратити. Међутим,
сва  дешавања у свету, па и ова нај
новија, указују да је свет још далеко
од те стабилности.
– Свесни смо опасности  од нових
великих сукоба и треба да делујемо
у правцу мира и подсећамо на жртве
које су дале своје животе као залог
том миру – истакао је Стеван Кова
чевић.

С. Џакула

ПОСЕТА УПРАВНИКА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ РУМСКОЈ БИБЛИОТ
 ЕЦИ

Позив на сарадњу

Градску библиотеку „Ата
насије Стојковић“ у Руми
посетили су недавно управ
ник Народне библиотек е
Србије Владимир Пиштало и
виша дипломирана библио
текарка на пословима у Оде
љењу за културу, Одељењу
за међународне односе и
Одељењу катал огизације
Беба Станковић. У разговору
са директор ом Градс ке
библиотеке Дамиром Васи
љевићем Тоскићем они су се  
упознали са функциониса

17

њем библиотеке, као и њеној
предстојећој селидби у нови
простор реновираног објекта
Дома војске. Директор их је
упознао и са књижним фон
дом, а разговарало се и о
правцима могуће помоћи  
Народне библиотеке.
Гости и домаћини су раз
мотрили и могућност органи
зовања   више   заједничких
пројеката који би требало да
буду реализовани током
лета.
С. Џ.

Владимир Пиштало у румској библиотеци

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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ПРОМОЦИЈА У БИБЛИОТЕЦИ

Култура понашања
у привреди
„Дипломатски протокол у привре
ди“ назив је публикације Марице
Вучић Кишгеци, која је представље
на у четвртак, 5. маја ове године у
Народној библиотеци „Доситеј Обра
довић“ у Старој Пазови. Протокол се
учи непрестано и представља скуп
етичких   норми и правила, која су
као   одлика лепих манира примен
љива у државним, дипломатским и
пословним догађајима.   Од изузет
ног је значаја и зато је Марица Вучић
– Кишгеци, шеф Протокола у „Инсти
туту   за ратарство и повртарство“ у
Новом Саду, одлучила да своје рад
но искуство обједини у публикацији  
„Дипломатски протокол у привреди“.
То је практични приручник за при
вреднике, али   прихватљив сваком
читаоцу. Поред ауторке о књизи је
говорио и уредник Мартин Пребуђи
ла, који сматра да је ово врло
потребна друштвена публикација за
лепо понашање. Књига је изашла у
марту ове године. Прва промоција је
одржана на сајму у Мостару  а друга
у Библиотеци „Доситеј Обрадовић“ у
Старој Пазови, где је директорка
Драгана Милаша изразила наду да
ће ова публик ација допринети
побољшању културе пословања на
територији општине. Штампана  је у
тиражу 500 примерака, а на сто
страница поред практичних савета,
од тога како се треба обући до седе
ња за столом, налази се и фото
додатак са неколико званичних при
јема.
З. К.

11. MAJ 2022.

УСКОРО СТИЖУ ТУРИСТИ НА ПЛАНТАЖИ „ИВА“ У СУРДУКУ

Додир природе

Фарма коза

На газдинству Зелене плантаже „Ива“ у
Сурдуку живе три породице са двоје
мале деце, а у све послове, које води
дефектолог, укључене су четири породи
це, свако зна шта је његов део посла и
ради колико може уз помоћ осталих.
– Нешто је тешко, нешто није, али сви
смо екипа, ја са штакама на пример
понесем канту, сипам воду и храну коза
ма, и тако полако све урадимо, каже
Петар Ђулинац, становник плантаже
„Ива“.
Особе са различитим тешкоћама у раз
воју саме зарађују за живот. Имају затво
рени циклус производње, јер се баве
повртарством, узгојем лешника, узгојем
домаћих животиња. Имају и фарму од 25
музних коза, производе козји сир и надају
се да ће њихово газдинство да се разви
ја. У наредном периоду такође планирају
да организује посете породица са децом.

– Циљ посете је да деца дођу, да упо
знају домаће животиње, кокошке, патке,
ћурке, зечеве, козе и јариће. Најзани
мљивија би има била игра са јарићима,
које могу и да хране, или ће моћи да
учествују у неким другим пословима, на
пример плевљењу баште, објаснила је
Марија Лаловић, председник УГ Зелена
плантажа „Ива“.
Посетиоци би уједно би могли да оби
ђу цело имање, јер прошле године су им
долазили ученици основних школа, што
се показало као интересантно. Многа
деца немају додир са домаћим животи
њама или радом у башти а овде могу да
учествују у пословима, јер увек има шта
да се ради а њихова врата су отворена
за сваки вид посета, укључујући туристе,
који уједно могу да купе нешто од њихо
вих производа.
З. К.

ПАЗОВАЧКА ПИЈАЦА

Нема чега нема – али скупо

Бројни купци и продавци на зеленој пијаци у Ста
рој Пазови у четвртак, 5. маја рекли су да има свега,
али да за куповину треба имати и мало више новца.
Стари кромпир пијачари  су продавали  за 80 дина
ра по килограму, а   млади 250 динара. Килограм
пасуља у просеку је коштао 350 динара, купус  80
динара, зелена салата 50 динара а млади лук се
продавао 3 везе за 100 динара, као и ротквице.  За
тиквице је   требало платити око 100 динара, а за
спанаћ 150.  Салатни краставац је имао цену у про
секу 140 динара, а за килограм парадајза продавци
су тражили и 350 динара.  Јабуке  су се продавале
по цени   од 40 динара па на више, банане 140, а
јагоде 350 динара. Поред традиционално богате
понуде свежих и здравих намирница, није изостао
ни цветни кутак, где је била и највећа гужва  - богат
избор расада и садница, свежег и саксијског цвеће.
Расад у чаши је коштао 50 динара а на корен од 10
до 30 динара. На старопазовачкој пијаци било је и
крављег сира који у просеку кошта 400 динара, јаја
по цени од 15 динара, ораха за 1000 и домаћих
колача за 850 динара.
Д. Г.

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

M NOVINE

11. MAJ 2022.

19

ХИПОДРОМ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Галопске трке и ревија
хаљина и шешира
Сремски куп изнедрио је и новог рекордера у трци која је била друга по
реду. Наиме, Torino Hill иако стар десет година сада је апсолутни шампион
Љубитељи коњичког спорта су имали
прилику да прате пет галопских трка на
Хиподрому у Сремској Митровици у
недељу осмог маја. Сремски куп тради
ционалноокупљанесамопознатагрла,
већ и многобројне посетиоце. Како би
програмбиопотпунијииинтересантнији,
одржане су и пратеће активности, као
штојемоднаревијаматурскиххаљинаи
шешира. Сремскомитровачке средњо
школке су прошетале хаљине познате
београдскекреаторкеНадеЈеремић,као
и фасцинаторе и шешире Митровчанке

Снежане Ковачевић. Сматрајући да су
висока мода и коњички спорт одувек
ишли руку под руку, организатори овог
догађаја одлучили су да такве садржаји
иубудућебудунезаобилазандеогалоп
скогспектакланаХиподрому.
Одлучилисмодаовогодишњегалоп
ске трке посветимо припадницама леп
шег пола. На црвени тепих су изашле
митровачк е средњошколк е, односно
матуранткиње.Некеодњихсудобилеи
поклоне,односнохаљинеишеширекоје
су носиле на модној ревији, изјавила је

Џокеј пао, коњ улетео у публику
ТокомпрвегалопскетркеџокејСаша
Глоговацјепаосакоња,аузрокзасада
није познат. Џокеј је са лакшим теле
сним повредама задржан на одељењу
хирургијеуОпштојболнициуСремској

Митровици, ради даљег праћења ста
ња. Како је потврђено у служби за
информисањеОпштеболнице,пацијен
ту су констатоване повреде у пределу
стомака.

Модна ревија матурских хаљина и шешира

Маријана Трнић, портпарол Коњичког
клуба„Срем”.
Сремскикупизнедриојеиновогрекор
дера у трци која је одржана друга по
реду.Наиме,TorinoHillиакојестардесет
година, осим што је однео победу у тој
трци, сада је апсолутни шампион, како
објашњавањеговвласник.
Победничкомкоњујеовотридесети
другапобедаукаријери,одукупнодеве
десетиједногстарта.Садасмопрести
гли Каролину, која је имала тридесет и
једну победу, што мог коња чини апсо
лутним шампионом, рекао је власник
АлександарАшковићизУба.
У преостале четири трке прво место
заузеласугрлаSabinaSarina,Colorado,
Night moment i Namia. Галопске трке је
организовао Град Сремска Митровица,
Хотел„Срем“иКоњичкиклуб„Срем“,уз
подршкуспонзора.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић
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НЕ, НИСАМ ПЕТ ФРЕНДЛИ ОНДА КАДА ВИ НИСТЕ ФРЕНДЛИ ПРЕМА МЕНИ, АЛИ ДАЈ
ДА ВИДИМО ШТА МОЖЕМО ДА УРАДИМО

Пси су нам потребни,
али и ми њима
Нисам пет френдли онда када нисте ви
френдли према мени. Када купујете крволоч
не псе и уверавате ме да неће он ништа и да
се само игра. Када их водите без ланца или
брњице ако је таква врста пса. Нисам пет
френдли када на улици не покупите оно што је
пас оставио за собом, јер то је пас, не зна где
каки, по томе се сигурно разликује од нас (за
сада). Нисам пет френдли када одбацујете пса
и правите од њега луталицу јер вам више није
интересантан, занимљив и леп. Али нисам ни
пријатељски расположен према оном ко зло
ставља животињу, према том нисам френдли

П

ре неко вече пролазећи улицом
Војводе Степе са свих страна
сам могао чути лавеж паса. Ноћ
је, пас не види, нормално да лаје, упо
зорава власника, покушава да ме одби
је. У том се појављују и луталице.
Наједном моменту лавеж прелази у
какофонију, а моја обична шетња у
потенцијалну опасност. То су само пси,
али чик пробај да се нађеш у таквој
ситуацији, није пријатно.
Од кад проходаш, где год се окре
неш, може да се чује она једна истина
– пас је човеков најбољи пријатељ. То
је хумано, то је истина, али ако га
добро храниш, не мучиш, помазиш, и
ако изненадно не искаже своју живо
тињску нарав, јер то је пас. Животиња,
непредвидива као и свака. На почетку
једна напомена, све изнето у овом тек
сту представља искључиво ставове
аутора овог текста и нису нужно ставо
ви његовог издавача, те није усмерен
против паса.
Време је помодарства, па је једна од
многих мода имати пса. Није то новота
рија, увек је права домаћинска кућа
имала и пашче, да штити, да лаје, да
дисциплинује друге животиње ако тре
ба. Међутим, допало вам се или не,
мода је имати куцу, скупу по могућно
сти. Поготово је пораст те моде видљи
ва код млађе популације. Но, власници
и хранитељи паса се крећу од оних
правих и одговорних, преко оних којима
је то само мода, до оних неодговорних,
који ће пса одбацити јер више није
интересантан. Има наравно и оних који
ће пре похитати за новчаником да пла
те скупо штене са педигреом, уместо
да удоме неку унесрећену луталицу,

срећну са мало пажње и коре хлеба.
Чини ми се да многи не разумеју да је
пас одговорност и да му се мора посве
тити пуна пажња како би био задово
љан и безбедан и по околину, али често
и по власника.
Пролазећи једном градом, налетео
сам на групу млађих људи, једна девој
ка је тепала псу називајући га бебом, а
себе мамицом. Заиста се не могу сло
жити да се материнска осећања фор
мирају на тај начин и жао ми је што
млади и релативно млађи људи своје
родитељске инстинкте задовољавају
тако. Изгледа да постоји та врста
себичности која подразумева да ћу
поседовати пса, а он ће ми пружати
љубав и пажњу и неће тражити ништа
заузврат. То је себично према себи,
према друштвеној репродукцији и пре
ма псу, јер он заслужује једнако пажње
колико даје. Свакако, ситуација да је
куца беба, а власница мамица, је пре
терана и предозирана. Људи нису све
сни да је пас вишегодишња одговор
ност и да су његове потребе редовне,
свакодневне и да нема ко други да их
задовољи осим оног ко га је удомио.
Такође, ова тема не иде без индиви
дуалне и заједничке неодговорности и

изостанка ангажовања. Неретко виђа
мо луталице, уместо шинтера и зоохи
гијене данас имамо азиле за псе, који
могуће да често и не сарађују.
Колико год грубо звучало, али људи
су раса која контролише околину и као
такви дужни смо да спроводимо кон
тролу репродукције код животиња, то
доприноси нашој безбедности. Задово
љан и сит пас у нашем дворишту или
стану не значи задовољан пас на улици
или на некој депонији. И уместо бриге
за његова права о трошку другог и
државе, треба да помислимо да је
таква животиња потенцијални извор
заразе због околности и начина њего
вог живота. Ту долазимо до оног „држа
ва је дужна да брине о правима живо
тиња“. Е па, држава је дужна да се
стара о мојим правима, а наша права
су пре свега спречавање зараза и без
бедност на улици. Неретко се дешава
да пси нападају шетаче, бициклисте. То
је нормално, то је у карактеру пса, он
штити неку своју територију и нема
капацитет да разуме шта је његово, а
шта јавно. Али ми имамо капацитет да
створимо средину безбедну и по човека
и по пса.
Има и оно питање јавног простора и

Време је помодарства, па је једна од многих мода има
ти пса. Није то новотарија, увек је права домаћинска
кућа имала и пашче, да штити, да лаје, да дисциплинује
друге животиње ако треба. Међутим, допало вам се или
не, мода је имати куцу, скупу по могућности. Поготово је
пораст те моде видљива код млађе популације
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јавних места. Постоје неки стандарди и
прописи како се може служити храна и
пиће и није баш свакоме пријатно када
се пас уведе у кафић или ресторан. Ту
се служе и конзумирају намирнице, па
онда да ли је псима место на таквом
месту? Пси би требало да имају свој
јавни простор, неки уређен паркић,
отворену вежбаоницу, простор где би
се играли и трчали са другим псима. На
крају крајева, зар не мислите да је
вашем псу тако самом досадно међу
кафанским столовима и столицама. На
јавном месту једнаки у правима и оба
везама смо ти и ја, а не ти и твој пас.
Често се то испушта из вида, пас не
може имати већа и једнака права као
човек, ту расправе нема. Наравно, нико
било чим не сме да угрози права, без
бедности и здравље пса на јавном
месту, јер ако је неко способан да бру
тално нашкоди животињи, спреман је
да нашкоди и човеку.
а друге стране, пси су нам
потребни! Доказано је да имају
многа делотворна и позитивна
психо -  здравствена својства. Могу да
сузбију алергије код деце, да позитивно
утичу на особе са сметњама у развоју,
поправљају расположење код депре
сивних и сличних стања, поправљају
расположење генерално, помажу код
ресоцијализације. Њихова непосредна
животињска нарав, вечито истражива
ње света око себе, попримање људских
особина, најчешће власничких су ако
ништа друго, онда забавни и логично је
да ће нас тиме купити и постати део
наше свакодневице. Сигурно је да и
они чине све од себе да испадну најбо
љи и најумиљатији када треба да их
удомимо или када нешто погреше. Да,
пас је део породице, део домаћинства,
али дужни смо да будемо одговорни
власници и домаћини.
Нисам пет френдли онда када нисте
ви френдли према мени. Када купујете
крволочне псе и уверавате ме да неће
он ништа и да се само игра. Када их
водите без ланца или брњице ако је
таква врста пса. Нисам пет френдли
када на улици не покупите оно што је
пас оставио за собом, јер то је пас, не
зна где каки, по томе се сигурно разли
кује од нас (за сада). Нисам пет френ
дли када одбацујете пса и правите од
њега луталицу јер вам више није инте
ресантан, занимљив и леп. Али нисам
ни пријатељски расположен према
оном ко злоставља животињу, према
том нисам френдли.
Поседовање пса и његова појава у
јавности, услед повећаног броја вла
сника паса мора постати тема на столу
наше заједнице и мора подразумевати
много више међусобног разумевања.
То ће значити много компромиса и
постављање оквира толеранције и пра
вила функционисања. Да се вратимо
на почетак, пас је најбољи човеков при
јатељ, али не свачији пријатељ и да не
бисмо направили још једну поделу
међу собом, правила су нам што пре
потребна како бисмо се боље разуме
ли.
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ИЗ ПРОШЛОСТИ РУМЕ

Мајпан на Брегу

Веровало се да ће се девојке које су излагале свој руч
ни рад на Мајпану те године удати

С

Мајпан испред Хрватског дома 1933. године

Између два рата у Руми на Брегу је
сваке године у мају организована забава
Мајлос тј. подизање Мајпана, један у
низу обичаја који се неговао у то време.
Сам назив Мајпан значи мајско дрво.
Оно симболише долазак пролећа, буђе
ње природе, рађање новог живота,
жељу да предстојећа година буде род
на.
Уочи првог маја момци донесу седам
до осам метара високо дрво, са делом
крошње при врху, и укопају га на ледини.
Уз помоћ канапа обесе пешкире, које су
ткале и везале девојке. Свака од њих
изабере најлепши ручни рад како би га
изложиле на Мајпану. Поред пешкира,
на врху дрвета девојке су излагале и
друге ручне радове (нпр. ткане торбе,
хаљине, мараме, марамице) а момци су
качили флаше са вином, јабуке и слич

но. За све време док дрво стоји окићено
ручним радовима (то је две до три неде
ље) око њега се окупља мноштво омла
дине. Они шетају, причају, задиркују јед
ни друге, играју коло (најчешће „врањан
ку“ „трн баба-трн деда“, „кукуњешће“),
певају старинске песме међу којима су и
бећарци. Такође око Мајпана окупљају
се и старији. Они седе на клупама и сто
лицама и разговарају, посматрајући
младе како се веселе и децу која се
играју. Девојке послужују све присутне
колачима које су саме умесиле.
Кад се стуб обори, скидају се изложе
ни ручни радови свака девојка узима
свој рад и носи кући, у штафир (девојач
ку спрему, мираз). Веровало се да ће се
девојке које су излагале свој ручни рад
на Мајпану те године удати.
М. Мијић

Учесници Мајлоса испред кафане „Златно буре“ у Руми 1937. године

22

M NOVINE

ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Промоција филма
и изложба

Организација резервних војних старе
шина Нове Пазове је у недељу, 8. маја
поводом Дана победе над фашизмом,
организовала је изложбу слика и пројек
цију документарног филма посвећеног
легендарној 72. бригади Војске Србије
која обележава три деценије постојања.
Изложби и пројекцији филма у галерији и
сали биоскопа Културног центра у Новој
Пазови присуствовали су ветерани ове
јединице за специјална дејства која
баштини богату историју сличних елит
них војних формација од Краљевине
Србије, Југославије, Југословенске
Народне Армије па до Војске Југославије
и Србије. На паноима је приказан истори
јат специјалних јединица у поменутим
војскама, приказани су оснивачи 72. бри
гаде, њени команданти, погинули при
падници, али и наоружање и савремена
средства која користе у обуци и дејство
вању. Бројним гостима и заинтересова
ним посетиоцима обратио се генерал
Милорад Ступар, први командант брига
де, и пуковник у пензији Миленко Баљак
као коаутор изложбе „72. специјална
некад и сад“. У име домаћина добродо
шлицу је пожелео Зденко Гашићи спред
Организације резервних војних стареши
на Нове Пазове. Након химне и програма
у извођењу ученика школе „Растко Нема
њић Свети Сава“ изложба је отворена, а
посетиоци су могли да погледају и доку
ментарни филм о овој бригади. Изложба
ће бити отворена и наредне две недеље.

ФОЛКЛОР

Зонска смотра
Зонска смотра за општине Стара
Пазова и Инђија дечјег фолклорног ства
ралаштва одржана је у суботу, 7. маја у
старопазовачкој позоришној сали. Пред
ставило се 13 ансамбала из општине
Стара Пазова, пет фолклорних колекти
ва из инђијске општине и један ансамбл
из Каћа. У категорији народне традиције
наступила су два ансамбла, у категорији
млађег узраста представило се седам
група а у категорији старијег узраста за
играло је и запевало девет  фолклорних
група. Селектор   је поново била Дајана
Костић, кореограф из Старе Пазове, а
организатор смотре Савез аматера
општине Стара Пазова. Најуспешније
фолклорне групе наступиће на 60. покра
јинској смотри фолклора која ће бити
одржана 29. маја у Бачкој Тополи.  З. К.
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„СУШТИ“ – НОВА КЊИГА ЖЕЉКЕ АВРИЋ

Сонетна
размишљања

Жељка Аврић са домаћинима на првој промоцији збирке „Сушти“ у Зворнику

Жељка
Аврић,
сремскомитровач
ка песникиња, објавила је своју осму
самосталну збирку песама под називом
„Сушти“. Ово је, уједно и њена десета
књига.
„Сушти“ су још у рукопису, награђе
ни првом наградом на прошлогоди
шњим Дринским књижевним сусретима
у Зворнику. Књигу чини 41 сонет и као и
све претходне Жељкине збирке песама
уоквирена је уводном песмом „Сонет о
Сродности“ и завршним „Сонетом Почет
ку“. Сушти значи истородни, истоврсни,
али и непатворени, прави, самородни,
верни, истинити, јединствени, изворни...
– Дивна, моћна, многозначна реч као
потврда да имамо јединствен и дуго
вечан матерњи језик којем још нисмо
истражили дубине, одгонетнули старину,
досегли границе, истиче Жељка Аврић.
Сонети у циклусу „Млеч“ посвећени

су уметницима који су оставили своје
врстан печат на песникињин живот и
рад, али и тзв. обичним људима за које
је вежу приче о сећању, забораву, хра
брости, детињству, родном месту и гра
ду у којем живи. У другом делу се нала
зе својеврсна сонетна размишљања о
Истини, Лажи, Пролазности, Злу, Тренут
ку, Суштини, Сличности, Смеху, Пијан
ству, Погрешном путу, Боли, Светлости,
Даљинама, Нечистој савести, Камену,   
итд.
„Сушти“, нова књига Жељке Аврић,
имала је своју прву промоцију у Зворни
ку 28. априла, у организацији  Издавачке
куће „АСоглас“, која је уједно покретач и
организатор Дринских књижевних сусре
та. Ауторка фотографије са насловне
стране је Маја Огњановић из Сремске
Митровице.  
М. Н.

СМОТРА МУЗИЧКО – ФОЛКЛОРНОГ СТВАРАЛАШТВА
СРЕМА

Традиција дуга 60 година
У недељу осмог маја је одржана 60.
Смотра музичко – фолклорног стварала
штва Срема. Десет година уназад орга
низација припада сремскомитровачкој
Установи за неговање културе „Срем“.
Десет фолклорних састава је наступило
у свечаној сали Високе школе струков
них студија за васпитаче и пословне
информатичаре „Сирмијум“ у Сремској
Митровици. Смотра је отворена насту
пом хора Основне школе „Свети Сава“.
А. П.
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ГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“: ИЗЛОЖБА МАТУРАНАТА ШОСО „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

Живот је велики мозаик

У Галерији „Лазар Возаре
вић” отворена је матурска
изложба „Наш свет од шаре
них коцкица”, ученика графи
чара ШОСО „Радивој Попо
вић” из Сремске Митровице.
Изложба представља наста
вак сарадње између митро
вачке галерије и школе.
– Сарадњу смо започели
акцијом „Децембарски концер
ти у Галерији“. Посетили смо
школу када смо носили покло
не, које смо на тим концерти
ма сакупили и тада смо виде
ли да имају занимљиву ради
оницу. Од њиховог наставника
сам сазнала да никад нису
излагали ван простора школе
и да ове године имају мату
ранте графичаре. Иначе, све
уметничке школе имају матур
ске изложбе, зашто би ова
школа била изузетак? Галери
ја има у својој пракси излага
ње радова дипломаца, деце
која су наши суграђани, а који
су
заврш ил и
акад ем ију.
Надам се да ће ово бити тра
диција и да ћемо увек, сваке
године, моћи да видимо нове
матурске радове у Галерији
изјавила је историчар уметно
сти Марија Вуруна.
С обзиром на то да школа
„Радивој Поповић“ образује

Марија Вуруна

децу са посебним потребама,
ово је начин за развој њиховог
уметничког стваралаштва и
афирмације.
– Већ по избору мотива на
изложби може да се види
колико љубави они носе у
себи према природи, живим
бићима, према лепом и архи
тектури. Ми смо само требали
да код њих даље негујемо

Рената Цакић Комленић

љубав према уметничк ом
изражавању. Изложени су
мозаици, који нису типични,
реч је о мозаицима од колаж
папира и избором тог матери
јала, који је типичан графички
материјал, желели смо да
останемо у домену подручја
рада графичких занимања.
Техника мозаика за нас има
посебну симболику, због тога

Берислав Хапчак

што посматрамо живот као
један велики мозаик и желимо
да пошаљемо поруку да је
сваки делић тог мозаика, па и
онај најнеприметнији, најма
њи, можда негде скрајнутa,
подједнако важан и да свако
од нас тражи и тежи да се
уклопи, тежи да припада и
тражећи своје место под сун
цем, заправо, испуњава сврху
свог постојања, објаснила је
Рената Цакић Комлен ић
наставница теоријске и прак
тичне наставе.
Отварању су присуствовали
и градоначелницa Светлана
Миловановић, начелник Град
ске управе за културу и спорт
Васиљ Шево, сарадници,
наставници, гости и ученици.
– Док смо радили, слушали
смо музику, забављали се.
Много смо поносни на своје
радове, рекао је Берислав
Хапчак, један од аутора.
Изложба у Галерији ће бити
отворена до 13. маја.
А. П.

КВИЗ ЗА МИТРОВАЧКЕ ОСНОВЦЕ

Шта ђаци знају о Сирмијуму

Квиз „Сирмијум – царски град“, четвр
ти по реду, отворен је у Библиотеци
„Глигорије Возаревић“ у четвртак петог
маја. Жребом је извучен редослед еки
па које ће се такмичити у два полуфи
нала. Квиз о Сирмијуму је отворен у
присуству ученик а четвртог разреда
основних школа које ће се такмичити.
Они ће показати своје знање из обла
сти историје, затим ће показати и своје
умеће и креативност у рецитовању,
сликању и писању. Два круга полуфи

налног такмичења биће одржана 11. и
12. маја. Првог дана ће се надметати
основне школе „Добросав Радосавље
вић Народ” из Мачванске   Митровице,
„Свети Сава” из Сремске Митровице,
„Јован Јовановић Змај”   из Сремске
Митровице и „Јован Јовановић Змај” из
Јарка. Наредног дана у квизу ће уче
ствовати ученици из школа   „Јован
Поповић” из Сремске Митровице,
„Бранко Радичевић” из Кузмина, „Бошко
Палк овљевић Пинки” из Сремске

Митровице и „Трива Витасовић Лебар
ник” из Лаћарка.
Из сваког круга две екипе ће се пласи
рати у финале, које ће бити одржано 19.
маја.
Квиз се реализује уз подршку Завода
за заштиту споменика културе, Тури
стичке организације Града, као и Устано
ве за неговање културе „Срем“. Квиз је
први пут одржан 2017. године. Отвара
ње је ове године употпунио програм
хора Музичке школе „Петар Кранчевић“.
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КИНОЛОШКО ДРУШТВО
СТАРА ПАЗОВА

Међународна
изложба паса

Након две године паузе услед панде
мије корона вируса прва субота у мају
донела је у Стару Пазову изложбу паса
CACIB. Старопазовачки расадник био је
препун љубитеља паса али и излагача
из читавог региона, па чак и из Русије са
преко стотину раса паса. Међународну
изложбу отворио је генерални секретар
Кинолошког савеза Мамхуд Ал Дагиста
ни,   похваливши реализацију али и
чињеницу да кинологија све више доби
ја на значају у нашој земљи. Организа
тор догађаја било је Кинолошко дру
штво Стара Пазова а ово је десети пут
да се оваква врста манифестације одр
жава на територији општине.
З. К.

„ВОРКИ ТИМ“ И КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР РУМА

„Слободна зона“
у мају
Филмски фестивал „Слободна зона“ је  
на својој  16. Турнеју у преко 50 градова
и општина широм Србије, а у Руми своје
програме има у априлу, мају и јуну. Тур
неја ове године доноси најновије доку
ментарне и игране филмове који су
били изузетно запажени на глобалној
ангажованој филмској сцени. Приказују
се филмови који су освајали највеће
награде, али и добили подршку публике
и критике од Берлина до Kана и других
великих светских филмских манифеста
ција. Девет филмова са 17. Филмског
фестивала „Слободна зона“, који је одр
жан у новембру прошле године   у Бео
граду, Новом Саду и Нишу, по избору
публике и селектора фестивала, биће
приказано и у осталим градовима Срби
је, у сарадњи са локалним организација
ма и културним центрима. Локални
партнер у Руми је „Ворки тим“ Рума, уз
техничку подршку Kултурног центра
„Брана Црнчевић“. Као и претходних
година, за све љубитеље филма, улаз је
бесплатан. Мисија Турнеје „Слободне
зоне“ је да децентрализацијом културе
најширој публици у мањим градовима и
местима понуди на увид, врхунски
фестивалски филмски програм. 16. Тур
неја Слободне зоне у Руми је прво реа
лизована у априлу када су приказана
три филма, а исто толико ће их бити у
мају и јуну. Све пројекције почињу у 20
часова у великом холу Културног цен
тра.
С. Џакула

ДРУШТВО

11. MAJ 2022.

ВИШИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ВРАТИО НА
ДОПУНУ ОПТУЖНИЦУ ЗА УБИСТВО ЉУБОМИРА ТРНИЋА

Нови докази пуне
оптужницу
Виши суд у Сремској Митровици вра
тио је Вишем јавном тужилаштву на
допуну оптужницу против Венеса Лека
ревића (38), због кривичног дела тешко
убиство Љубомира Трнића (43), тражећи
још доказа за овај злочин у којем је он
једини осумњичени.
Да ли је Лекаревић сам усмртио Трни
ћа, који је према обдукционом налазу,
преминуо услед многобројних удараца
по глави, или је имао неког саучесника,
биће наведено у допуњеној оптужници.
Тело жртве је пронађено у гепеку путнич
ког аутомобила „голф“, умотано у тепих.
Иако је после злочина Лекаревиће
ва ванбрачна супруга Николина Катић
(26) била осумњичена да је извршила
кривично дело тешко убиство у саизвр
шилаштву, Више јавно тужилаштво је
обуставило истрагу против ње, јер, како
наводе, нема довољно доказа за опту
жење.
И Апелационо јавно тужилаштво у
Новом Саду одговорило је на приговор
који је упутила супруга убијеног Трнића,
којим је затражена допуна истраге и под

Бекство
Након што је пронађено беживотно
тело Љубомира Трнића, Венес и Нико
лина су били у бекству. После четири
дана, они су пронађени и ухапшени у
атару села Лаћарак.

ношење оптужнице и против Катићеве.
– Мој приговор на наредбу Вишег јав
ног тужилаштва у Сремској Митрови
ци је одбијен и немам право на жалбу.
Сматрам да у довољној мери није расве
тљено убиство мог супруга и да је тужи
лаштво прерано донело закључак да
Николина није учествовала у задавању
удараца који су довели до смртног исхо
да, каже Јована Трнић.
Она додаје да само жели да кривци
буду изведени пред лице правде.
– Према налазима вештака, Љубомир
се угушио у својој крви. Њему је лице
било унакажено од батина, а шта је све
довело до тога, надам се да ћу сазнати
бар на суду. Од тог злочина само сам
једном срела Николину и тада сам окре
нула главу. Не знам да ли из страха,
беса што је мени одузет супруг, а мојој
деци, од две, осам и 11 година, отац,
каже Јована Трнић.
Тог кобног 26. августа прошле годи
не, Љубомир је у послеподневним сати
ма пио испред једне продавнице са још
двојицом пријатеља. Како су испричали
сведоци, тада је наишао Венес, који се
закачио са једним од његових другара, а
Љубомир их је смиривао да не дође до
туче. Када се ситуација стишала, Венес
је позвао Љубомира на још једно пиће,
што је он прихватио и отишао код Нико
лине у стан у насељу Камењар, где је и
пронађено његово беживотно тело.
С. Костић

У ВИШЕМ СУДУ НИЈЕ ОДРЖАН ГЛАВНИ ПРЕТРЕС ЗБОГ
УБИСТВА У ВРДНИКУ

Сведок померио процес

У Вишем суду у Сремској Митровици у
понедељак 30. априла није одржан глав
ни претрес, за убиство Београђанина
Немање Грчића (37), за које су оптужени
Зоран Димић (53) из Суботице због кри
вичног дела убиство и невенчана Нема
њина супруга Данијела Ђиласовић (44) из
Београда, која се терети за кривично
дело убиство у помагању. Сведок који је
требао да се одазове овом суду, није се
појавио те је судско веће наложило њего
во привођење за следеће рочиште које ће
се одржати 4. октобра. Предлог браниоца
окривљеног, да се Димићу укине притвор
није прихватио суд тако да он за разлику
од Данијеле којој је укинут притвор у јуну,
остаје и даље у притворској јединици
КПЗ-а.
Две малолетне девојчице, од седам и
пет година, како каже њихов деда, а
Немањин отац Јован, живе са Грчићима и
једном недељно виђају мајку.
–Деца су код нас годину дана и како им
је мајка изашла из притвора виђају је јед
ном недељно по сат времена и то у Цен

тру за социјални рад. Ми смо и даље у
борби за старатељство над њима и ту
нећемо одустати, категоричан је Јован
који каже да је полиција професионално
обавила свој посао и да нема дилеме да
је његова снаја била саучесник у убиству.
– Ми смо још у шоку након тога што јој
је укинут притвор. Суд је сматрао да не
може више да утиче на сведоке као и да
неће доћи до узнемиравања јавности,
каже Јован који са супругом Миром
редовно прати суђења због убиства сина.
Немања је ликвидиран 25. априла
2019. године у једном приватном апарт
ману у Врднику, где су боравили он и
Данијела. Према оптужници, она је оста
вила одшкринута врата од собе апартма
на. Грчић је лежао на кревету, а када је
угледао Зорана да улази у собу, скочио је
према њему и онда је настало рвање
између двојице мушкараца, након чега је
уследио пуцањ из пиштоља са пригуши
вачем. Немања је имао прострелне ране
у грудима и у потиљку.
С. К.
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PISMA IZ PRESTONICE:
[TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Зашто
слободарски
Срби трпе
мобинг?

Саветујући се са једном врло мудром
женом, објаснила ми је шта је мобинг на
врло једноставан начин: „ако ти се кожа
на леђима јежи од начина како разговара
са тобом - то је то“

О

ткако знам за себе увек је важило то
да поштујемо своје ауторитете. Било
да су то родитељи, баке и деке, учи
тељи, наставници, па даље професори и
шефови, њихова реч је нешто значила, а на
ма васпитање належе да се поштују старији.
Запослила сам се у, да кажемо тако, врло
утицајној фирми и некако сам очекивала да
ту ствари функционишу по прописима, као и
да канцеларија за људске ресурсе ради свој
посао како треба, те да, како промовишемо
и заступамо европске и либералне ставове,
исто тако и међуљудски, иако хијерархијски
расподељени, односи функционишу.
Ах, грдно се преварих… Слушала сам раз
не приче о нашим надлежнима како су нека
да на запослене викали, истресали се, али
ето, овде не смеју те је ситуација по прилич
но мирна. И док смо били свежи, док се у
фирми новац гомилао и људи су се некако
упознавали, ситуација и јесте била мирна.
Што би се рекло затишје пред буру.
Надлежни се деру, истресају, наређују, ни
подаштавају, а ми млађи, подређени, ћути
мо, трпимо, кулирамо, дубоко дишемо и о
свему томе касније причамо на кафи или на
пиву. Доживела сам да, као неко ко је оздра
вио од рака, али и даље осетим последице
и те како, буде изговорено: „Ако она није
способна да ради пуно радно време, напра
вићемо ми другачији аранжман, уз наравно
мању плату“, притом, радимо послове за три
особе и јашу нас за сваку боговетну ствар.
У разговору са другарицама које су запо
слене у различитим фирмама, све су у не
ком облику доживеле слично. Небитно како
раде посао, да ли су закасниле или нису
или заиста све раде како треба, тачно се
по јутарњем бацању торбе на сто од стра
не шефице или намргођеног погледа шефа
када улази у канцеларију зна каква ће бити
атмосфера. Не каже се без везе - по јутру се
дан познаје. И свака од нас, а има нас пет,
исто реагује на такве ситуације. Пустимо их
да се истресу, они су шефови, гледај своја
посла и ради и покушај из низа увреда да из
вучеш нешто поучно. Ипак, они су шефови,
они су старији и они су ауторитет, а аутори
тет мора да се поштује.

Из дана у дан, из месеца у месец запра
во, жалиле бисмо се једна другој у групном
чету или на заједничким окупљањима и пру
жале међусобно подршку. ‘Свуда је то исто’,
‘пусти само, искулирај’, ‘гледај своја посла’ и
‘кад видиш да је надрндан шеф склони се са
пута’, јер иде баба љута. Док се у разговор
није укључио наш другар који ради преко.
Ради у озбиљној фирми, али да се не ла
жемо, тамо је задња рупа на свирали. Он
свој посао ради, када је критика у питању
нема директних сукоба, свађа и расправа,
то се увек ради у шест очију. Важно је да се
о проблему расправља тако да, не само да
постоји медијатор, него постоји и сведок да
су све изговорене речи - примерене. И што
је најважније да припадају послу и ситуаци
ји. Нема онога ‘од тебе сам очекивала више,
али си ме баш разочарала’, ‘можда се то та
ко у твом селу каже, али ми у Београду не
говоримо тако’ или не дај боже да се шаљу
мејлови након радног времена са захтевом
да се неко укључи истог тренутка. Напротив,
посао се стриктно своди на посао, међуљуд
ски односи су стриктно професионални и
нема шансе да се дозволи да неко некоме
изговори да је ‘неспособан’. Оно што се на
ма дешава је мобинг.
ожда смо ми као народ огуглали на
грубост, имамо ту културу поштова
ња ауторитета, и овако младе нема
мо довољну сигурност у своје способности
да када се неко дрекења на нас кажемо:
‘ја добро чујем, можемо да причамо и нор
малним тоном’, јер не дај Боже, шта ако нас
узме на зуб. Саветујући се са једном врло
мудром женом, објаснила ми је шта је мо
бинг на врло једноставан начин: ‘ако ти се
кожа на леђима јежи од начина како разго
вара са тобом - то је то’. И не, нисам латица
руже која је осетљива на критику, нити сам
размажена младеж која не трпи ауторитет,
али да се заузмем за себе и ја, и сви ко
ји ово читају сада, морамо. Кичму имамо,
живот је један и ништа толиког стреса није
вредно. Јер када оде штитна жлезда, усели
се чир на желудац или у најгорем срце от
каже послушност - да ли је покорност била
вредна?

М
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ССШ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

Мобилност
у Турској
Румска средња шко
ла „Бранко Радичевић“ је
учесник бројних пројеката
како прекограничних, тако
и међународних, у оквиру
програма Еразмус+.
Сада је у току и про
јекат под називом „По
знању се издвајамо“ који
подразумева мобилност
ученика и наставника, а
који финансира ЕУ кроз
програм Еразмус+. Парт
нер на овом пројекту рум
ској школи је Tarsus MEM
из Турске који је обезбе
дио потребну праксу за
ученике и посматрање на
радном месту за настав
нике. „Бранкова“ школа је
у овој пројекат укључила
12 ученика из три области
– угоститељство, дизајн
одеће и економија, као и
заменика директора шко
ле. Циљ је усавршавање
звања, радног окружења
и праћење нових потреба
на тржишту рада.
Учење, односно мобил
ност у Турској је реали
зована од краја марта до
половине априла. Током
тог периода наставници
су посматрали рад својих
колега, а ученици су поха
ђали наставу у оквиру
своје струке, али и посе
ћивали компаније у који
ма су имали практичну
обуку. Сама мобилност се
састојала од формалног
учења, практичног рада и
неформалног учења кроз
радне састанке и презен
тације. Ученици су током
ових активности подиза
ли и своја дигитална зна
ња, али су усавршавали
и своје знање енглеског
језика.
– Наша школа нуди низ
активности на усаврша
вању и ученика и настав
ника кроз пројекте Ера
змус+. Од прошле године
имамо акредитацију за
овај престижни програм
која нам омогућава да у
наредних седам година
15 ученика и 15 наставни
ка иде у неку од земаља
ЕУ на двонедељно   уса
вршавање и то бесплат
но, каже Даниела Васић,
чланица Пројектног тима
ССШ „Бранко Радиче
вић“.
С. Џакула
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ПРЕВЕНТИВА У БОРБИ СА КРПЕЉИМА

Хемија победила биологију

У прошлости, већина домаћинстава је
имала кокошке које су слободно шетале
по дворишту. Оне су, поред тога што су се
храниле травом, успут уништавале и
крпеље. То је биолошки начин борбе.
Постоји и хемијски, а то су веома јаки
инсектициди. Међутим, незгодно је трети
рати цело двориште јер су такви препа
рати токсични, те могу бити штетни за
животиње, па и људе који се туда крећу,
каже Перица Косановић
Током пролећа, са лепим
временом, долази и све
чешћи боравак у природи.
То важи и за људе и за
њихове љубимце. Међутим,
ту највише вреба опасност
од крпеља. Они подједнако
могу бити опасни и за људе
и за животиње.
– Крпељи припадају поро
дици паукова, а старији су
од људске врсте. Поједини
пронађени фосили крпеља
датирају из периода креде.
То значи да историја борбе
човека с крпељима траје од
постанка. Кроз еволуцију је
од инсекта који се хранио и
биљем, почео да се храни
крвљу. То је једна велика
еволуција, јер крв нема еле
менте за опстанак, те су
крпељи морали да створе
хиљаде ензима, генетских
промена и тако постану јед
на „савршена машина“ за
обраду хране. У себи садр
жи чак и бактерије које му
стварају витамине Б ком
плекса, без којих не би
могао да опстане. Борба с
њима је као борба с ветре
њачама. Проблем је што
они могу пренети и до 50
болести изузетно опасне за
људе, каже ветеринар из
Мартинаца, Перица Косано
вић.
Наш саговорник додаје и
то да сва подручја на свету
имају своје ендемске боле
сти, па тако и наше подруч
је. Срем је историјски гледа
но, био настањен дуги низ
година кроз историју.
– Такозвана винчанска
култура је била развијена на
овом подручју. Стално смо
долазили у контакт с крпе
љима, а живот народа се
одвијао у природи, кроз рад
у пољу са стоком. Тако се

долазило у контакт са живо
тињама. Ја сам ветеринар,
лечим животиње и бринем о
њима, али првенствено је
улога ветеринара да зашти
ти здравље људи. Проблем
су зоонозе. Примера ради,
кућни љубимац се зарази,
инфициран је преко крпе
ља, деца се играју са њим,
долазе у контакт са љубим
цима, који имају крпеље.
Човек може добити лајмску
болест, то је инфекција иза
звана бактеријом, од које
могу остати последице
током читавог живота. Пси
могу добити болест која се
зове „бабезиоза“, међутим,
од ње могу оболети и овце и
коњи. Прилик ом сисања
крви он убацује бактерије у
домаћина, а да би се болест
развила потребно је да про
ђе одређено време, зато је
веома важно реаговати на
прве симптоме. То су гро
зница, температура, без
вољност, невеселост... Уко
лико се благовремено не
предузму мере, може доћи
врло брзо до угинућа живо
тиње. Постоје добри леко
ви, каже Косановић.
Превентива је широк

Ветеринар Перица Косановић: Крпељи
могу да пренесу 50 разних болести

појам, а наш саговорник
објашњава да постоји више
начина да се заштите и
људи и животиње.
–   Многи ме питају зашто
је некада било мање крпе
ља. Мислим да је одговор
на то питање то што већина
људи сада жели да има
лепо уређене травњаке, а
сваки травњак је место где
се скривају крпељи. У про
шлости, већина домаћин
става је имала кокошке које
су слободно шетале по дво
ришту. Оне су, поред тога
што су се храниле травом,
успут уништавале и крпеље.
То је биолошки начин борбе.

Док су кокошке кљуцале по дворишту било је мање крпеља

Постоји и хемијски, а то су
веома јаки инсектициди.
Међутим, незгодно је трети
рати цело двориште јер су
такви препарати токсични,
те могу бити штетни за
животиње, па и људе који се
туда крећу.
Медицина је напредова
ла, па сада постоје сред
ства за дуготрајну заштиту.
Таква средства се стављају
на кожу, па се ресорбују, а
постоје и у облику таблета
за животиње. Они се акуму
лирају у кожи и поткожно, те
приликом угриза крпеља, то
средство их убија. Ипак,
постоји опасност од тог
угриза, јер је могуће да је
већ убацио бактерију дома
ћину. Зато је најбоље одмах
реаговати и одстранити
крпеља, а при том се обаве
зно јавити лекару. Све боле
сти се могу излечити без
последица, у почетној фази,
закључио је Перица Косано
вић.
Крпељи које ми можемо
видети су мекани крпељи
којих има око 200 врста, а
постоје и тврди, ситни и има
их чак око 700 у свету.
Дакле, то је једна озбиљна
популација.  А. Плавшић
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МАТИЈА МИЛКОВИЋ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР
ФИТОМЕДИЦИНЕ

Инсекти праве органско
ђубриво од стиропора

Истражујући примену инсеката, дошао сам до закључка, односно рада, који показу
је да се инсект „tenebrio molitor“ без било каквог прилагођавања, кад му се понуди
стиропор, почне да се храни њиме. Дакле, расте и развија се на њему, без икаквих
додатака. У року од 24 сата, тај део који поједе, биолошки разгради и избаци као раз
грађену материју која је погодна да се користи као органско ђубриво или може бити
употребљив за наставак разградње у природи, изјавио је Матија Милковић
Матија Милковић је дипломирани
инжењер фитомедицине. У претходном
периоду радио је много на истраживању
алтернативних извора протеина за људ
ску и животињску исхрану. Наиме, кроз
своја учења, дошао је до великог бра
шнара који се назива „tenebrio molitor“.
Реч је о аутохтоном инсекту, који и уколи
ко доспе у природу у већем броју, неће
створити штету. Ларва је богата протеи
нима, односно, када се узгоји у великој
количини и преради, након сушења и
млевења у брашно, та смеса је веома
погодна за исхрану стоке, али и људи.
Све то због свог аминокиселинског
састава, масних киселина и минерала
које садржи. Матија је један од неколико
људи у Србији који се бави узгојем и
истраживањем инсеката за такве потре
бе, а каже да је све почело, мање – више
случајно.
– Годинама узгајам инсекте за потребе
исхране различитих егзотичних животи
ња. Истражујући, дошао сам до закључ
ка да су те ларве погодне за исхрану
људи и животиња. Повезујући се са
сарадницима, сазнао сам да постоји
интерес да се о томе много више истра
жује. Људи су почели да преферирају
друге изворе протеина, односно, инова
тивне изворе протеина. То подразумева
и производњу која не штети земљи, не
производи истовремено гасове стаклене
баште и не оставља за собом смеће,
каже Милковић.
Ове информације су свакако довеле
до интересовања околине.
– Реакција моје околине је, што је зачу
ђујуће, била позитивна. Људи који се са
мном друже и са којима сам у контакту,
реаговали су тако јер су и они сами при
родњаци. Генерално их интересују ства
ри које се тичу природе, животиња...
Међутим, када ступим у контакт са људи
ма који нису из тог света, видим да реа
гују другачије. Некима буде интересант
но што то постоји и функционише на
такав начин, а некима је интересантно
да пробају нове ствари, за које су углав
ном чули на интернету. Има и оних који
се ужасавају, објашњава даље наш саго
ворник.
Како Милковић објашњава, 100 грама
брашна које настане сушењем и млеве
њем ларве, садржи чак 50 одсто протеи
на, од укупног садржаја.
– За исхрану животиња се може кори

Матија Милковић
стити уместо рибљег брашна, које је
постало забрањено у сточарској произ
водњи. Може да се додаје као протеин
ски суплемент стандардној храни за
животиње. Са друге стране, када је у
питању конзумација код људи, такво
добијено брашно у одређеној размери се
може мешати с белим брашном, рецимо
у односу 3:1 или 4:1, а може се додавати
у колаче, смутије, чак и бургере. Тиме
добијамо стандардне производе које и
иначе једемо, али са знатно појачаним
протеинским саставом, без измене укуса
и мириса.
Осим што би могли да се користе у

„Tenebrio molitor“

исхрани, ови инсекти показују да могу
бити корисни и у другим природним про
цесима.
– Истражујући примену инсек ата,
дошао до сам закључка, односно рада,
који показује да инсект „tenebrio molitor“
без било каквог прилагођавања, кад му
се понуди стиропор, почне да се храни
њиме. Дакле расте и развија се на њему,
без икаквих додатака. У року од 24 сата,
тај део који поједе, биолошки разгради и
избаци као разграђену материју која је
погодна да се користи као органско
ђубриво или може бити употребљив за
наставак разградње у природи, изјавио
је Матија Милковић.
Међутим, истраживачи се сусрећу са
потешкоћама у промовисању оваквог
начина исхране и узгоја.
– Нажалост, у овом тренутку је највећи
проблем позиција у којој се налазимо, а
то је нека сива зона са овим инсектима
за употребу у исхрани људи и животиња.
На нивоу Европске уније је 2021. године
употреба уведена у легалне токове, док
наше законодавство још увек то не пре
познаје. Као кандидати за чланство,
надам се да ћемо то успети и да ће доно
сиоци закона у нашој земљи размотрити
ту могућност, односно озакоњење упо
требе инсеката у исхрани, закључио је
Матија Милковић.
Александра Плавшић
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БОЈАНА СТАМЕНОВ:„ОПЕРАЦИЈУ МОГУ ДА УРАДИМ КАД ГОД, А ОВО МИ ЈЕ
ПОСЛЕДЊИ ВОЗ ДА СЕ УХВАТИМ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ“

Кад постанеш странац
у свом телу

Популарна певачица ослабила 70 килограма и каже да је њен мозак продисао, да
другачије хода, дише спава, размишља ...
О Бојани Стаменов новине пишу већ
месецима. Смршала је, отишла на опе
рацију, на липосукцију, смршала 35 кило
грама, негде пише 30, а за све то време
нико је није позвао да бар пита шта се то
дешава. Она се у марту појавила у једној
емисија и целој Србији су вилице пале
када смо чули да је смршала чак 70
килограма. Одлучили смо да је позовемо
и да видимо како и када је преломила и
одлучила да свој живот окрене наглавач
ке.
– Преломна тачка је била када сам ја
заис та почела да се осећам као странац
у свом телу и то је трајало пар година.
Иако сам пред камерама увек била
насмејана, добро обучена, али овако
сама са собом сам се заиста доста пре
испитавала, осећала незадовољство,
фалила ми је кондиција и свако кретање
изискивало је велики напор. У једном
тренутку све се сведе на то да се погле
дате у огледало, и опет не ради се у
физичком неком смислу „јао изобличила
сам се“, него видиш да си странац у свом
телу, каже Бојана.
Како смо сви нонстоп на Инстаграму и
телефонима, свима нам искачу неке
мотивационе поруке, а Бојана је подели
ла са нама једну која је посебно резоно
вала код ње.
– Почело је да ми искаче нешто што се
зове манифестација. И кроз ту реч сам
пронашла објашњење за оно како сам се
тада осећала. Мислим да сам ја, на
један својеврстан начин, манифестовала
космосу, Богу, некоме, да је време да се
нешто деси и да ме нека сила погура да
од некуд кренем. Јер у тим тренуцима ти
не знаш одакле ћеш ни како ћеш, ни шта
ћеш, прича наша саговорница.
Колико год човек себи да говори да су
то све само изговори, опет је тешко кре
нути. Вечито чекамо нека пролећа, неке
понедељке или само да још овај рок про
ђе. Али, Бојана се уз помоћ пар другари
ца одважила на битку и за своје здра
вље. Осећа да је тренингом њен мозак
продисао и да другачије хода, дише,
спава и размишља.
– Не постоји ни једна дијета, јер ти
можеш да смршаш дијетом, али док се у
глави ствари не промене, не може нијед
на пречица да ти помогне, наводи Боја
на.
И то баш у периоду короне…
– У периоду када није било нигде
посла, нема нигде пара, ја сам са оним
што сам уштедела кренула у такав поду
хват. Сада из ове перспективе када
погледам, тако сам безглаво ушла у све

Бојана Стаменов некад и сад: Ствари морају да се промене у глави

то. Али хајде, било је океј, и стварно ни
једног тренутка нисам размишљала, ни
планирала да ћу оволико да смршам.
Имам, наравно, доста још, али сам про
менила начин размишљања. Дешавало
се да седнем са мојима за сто где се једе
врућа гибаница, а ја једем своја пржена
јаја и краставац. Мирише, и није лако,
али си у фазону, ма пробала сам ја то,
сећа се Бојана.
Уз помоћ редовног тренинга и својих
сјајних тренера, свакодневног трчања на
траци па макар и пола сата и регулиса
ног режима исхране, сада је 75 килогра
ма њена магична бројка. С тим да дубо
ко верује и да се систем начина исхране
код нас мора мењати.
– Код нас се једе ’леба уз све. Нису
наши родитељи криви и они су тако
одрасли. Некада су деца много више
трчала, имала физичких активности, а
сада је друго време, сви су по колима.
Ако смо активни, то је тих неколико сати
преко дана кад радимо, и онда гледамо

само да се што пре докопамо кревета,
даљинског, лаптопа, како год, каже наша
певачица.
Сматра да деца треба да се васпита
вају да поједу послужен оброк, да се зна
да се једе у одређено време, да се зна
да је свако добио своју порцију у свој
тањир. Нема могу ли још или не могу, ако
не можеш да поједеш - немој. Океј, буди
гладан или гладна па ћеш да научиш да
поједеш следећи пут.
Истакла је и да је већ била кандидат и
за операцију, те да је њен хирурд увера
вао да ће она успети овако да смрша,
али да ће јој за две, три године бити
доста свега и да ће се вратити на старо.
– Ја операцију могу да урадим кад год,
а ово ми је сад прилика, јер имам 35
година и ово ми је неки последњи воз да
се ухватим физичке активности и да сво
је тело научим да памти и да васпитам,
закључује Бојана Стаменов.
А, на воз се укрцала и како видимо - не
планира да стаје.
С. Рибић

11. MAJ 2022.
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РОМИ ОБЕЛЕЖИЛИ СЛАВУ

Ђурђевдански уранак

На Ђурђевдан, шестог маја
у седам часова ујутру, Роми
из Сремске Митровице су
започели традиционално обе
лежавање славе. Они су по
први пут у години запливали у
реци Сави. На обредно пли
вање дошли су у колонама
аутомобила, из којих је допи
рао звук сирене, а напослетку
су стигли и трубачи. Окићени
цвећем и зеленилом, најхра
брији су ушли у још увек хлад
ну реку, како би, према преда
њу, спрали грехове из прет
ходне године и „пустили низ
реку“ све недаће који су их
задесиле.
– Од како знамо за себе,
нама је Бог дао највише здра
вља. То је зато што имамо
много деце, да будемо уз
њих. Ја имам више од триде
сет унучади. Сви имамо у
себи много љубави коју дели
мо са другима, посебно на
данашњи дан. Наши стари су

Реџеп Алимановић

некада путовали од града до
града, разапињали смо шато
ре и углавном живели поред
воде, тако да никада нисмо
били гладни ни жедни. Сада
је другачије, али не одустаје
мо од славља на овај начин.
После купања, одлазимо кући
и долазе нам гости. Храна се

Јелена Јовановић

служи у изобиљу, јер је у
нашој махали то највеће сла
вље у години. Испекли смо
јагње, као главно јело, обја
снио је Реџеп Алимановић.
Након купања, заиграли су
уз музику трубача око логор
ске ватре, баш као што су
некада њихови преци то чини

РАДЕНКОВИЋ

Подигнута бандера
да сачува село од леда
За Ђурђевдан су мештани
Раденковића подигли бандеру да
их штити од града. Офарбана је у
боје српске тробојке, на њој су
постављени застава и крстови.
Неки етнолози тврде да су још у
„турско доба“, уочи Ђурђевдана,
у мачванским селима   на раскр
сницама подизани „крстови од
леда“ или једноставно -  банде
ре. Биле су обојене у боје држав
не заставе, осликане државним

грбом, крстовима који су окићени
марамицама и молитвом „Боже
помози“, а по веровању штителе
су село и усеве од града.
Уочи овогодишњег Ђурђевда
на мештани Раденковића су
подигли претходно освештану
бандеру високу 10 метара. Потом
су се на бандеру попели Миле
Рунић и Марко Владисављевић и
скинули једеке, како обичај нала
же.

ли, док су још увек живели као
номадски народ, који се
настањивао крај воде.
– Захвални смо Граду
Сремска Митровица што је
пружио подршку овом догађа
ју, као и сваке године. То је
веома важно за Роме у овом
граду. Аутономна покрајина
Војводина се труди да ради
што више на унапређењу
положаја ромске популације,
нарочито када је у питању
запошљавање, а посебно
самозапошљавање, истакла
је покрајинска посланица
Јелена Јовановић, која је при
суствовала прослави Ђурђев
дана.
Роме су обишли и градона
челница Светлана Миловано
вић, председник Скупштине
града Сремска Митровица
Владимир Павловић и начел
ник Градске управе за културу
и спорт Васиљ Шево.
А. П.
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ЗАШТО ВРЕДИ ПОСЕТИТИ СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ЗАСАВИЦА“

Лепо и корисно на једном месту

Идеја нам је да боравак у резервату буде користан и едукативан, изјавио је биолог
и вођа туре по Засавици, Михајло Станковић

Михајло Станковић

Посете Специјалном резервату приро
де Засавице углавном су синоним за
породична дружења, али и школске екс
курзије и организоване посете. С обзиром
на то да је реч о месту где најмлађи могу
научити много тога о природи и видети
аутохтоне врсте животиња као што су
подолско говече, мангулице и магарци, то
је врло често и повод да се упуте у орга
низованим турама у обилазак резервата.
Ове године се бележи добра посећеност,
према речима управника резервата.

Војин и Слободан Симић

Сунчан дан у резервату природе Засавица

– Ове године је, због лепог времена,
велики број породица са малом децом
одлучио да овде проведе празнике који
су за нама. Сваког викенда имамо зна
чајан број посетилаца, када то времен
ске прилике дозволе. Овде људи ужива
ју у природи, могу да мазе животиње
које су веома питоме и да науче нешто о
њима, рекао је управник резервата Сло
бодан Симић, који је и сам провео пра
знике на овом месту са својом породи
цом.

Горан Баленовић

Како би најмлађима омогућили да што
квалитетније проведу време у природи и
да се што боље упознају са њом, током
дана је функционисао мини аутобус са
водичем који је појашњавао посетиоци
ма како ту животиње живе и због чега је
важно да буду сачуване као врста. Они
смелији, који се не плаше боравка на
води, имали су прилику да се возе бро
дом по бари Засавица, и слушају приче о
флори и фауни мочварног дела.
– Заинтересовани посетиоци могу да
се провозају бродом, кроз туристички
део резервата, који је дуг око два кило
метра. Тада се упознају са заштићеним
врстама, са птицама, биљк ама, а у
повратку им причамо о вредностима очу
вања природе и о самом резервату. То је
један „коктел“ информација, који им је
потребан да се упознају са резерватом,
да би могли у њему боравити без ика
квих проблема и на што пријатнији начин.
Идеја нам је да боравак у резервату буде
користан и едукативан, изјавио је биолог
и вођа туре по Засавици, Михајло Стан
ковић.
Боравак у резервату се не своди само
на конзумирање хране, већ на комплет
но упознавање са даровима природе.
Најчешћи посетиоци су истински „пусто
лови“ у природи.
– Овде се осећамо као код куће. Може
мо да се разонодимо и постоји много
тога у понуди како бисмо се опустили и
како би нам било пријатно. Увек савету
јем пријатељима да посете ово место,
када траже место за свој одмор. Заиста
није потребно да бирају гламурозне
ствари, уколико им је потребно задовољ
ство, рекао је Горан Баленовић, посети
лац.
А. Плавшић
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ АНА КОМНИНА СУПРУГА КРАЉА РАДОСЛАВА

Ана између
Радослава и Фруга
Готово сви
историчари,
који су говори
ли о краљици
Ани и њеном
браку са
српским
краљем,
позивали су
се на Житије
светог Саве
Теодосија
Хиландарца.
Хиландарски
игуман је Ану
осликао крајње
негативно

С

удбина Ане Комнине,
кћерке епирског влада
ра Теодора I Анђела
Дуке Комнина и супруге кра
ља Радослава, обележила је
историју средњег века. Био
графија византијске принцезе
је махом оскудна и историјски
извори претежно доносе
догађаје који летимично опи
сују њен живот. Према наво
дима историчара, удата је за
краља Радослава крајем
1219. или почетком 1220.
године, пре доласка новопро
свећеног архиепископа Саве
у Србију и заоштравања
његових односа са Димитри
јем Хоматијаном. Брак је
склопљен из политичких раз
лога, јер су родбински односи
са Теодором Анђелом били
најбоље средство којим би се
обезбедила његова толеран
ција у сукобу са Охридском
архиепископијом, на коју је
Сава унапред рачунао.

Измишљени
љубавник
Готово сви историчари,
који су говорили о краљици

Пише: др Снежана Булат

Ани и њеном браку са срп
ским краљем, позивали су
се на Житије светог Саве
Теод ос ија
Хил анд арц а.
Хиландарски игуман је Ану
ослик ао крајње негативно,
што представља један „од
првих примера приказивања
жене као узрока страдања у
српској књижевности. Опште
је мишљење да средњи век
није био наклоњен женама.
Веома често у литератури
жена је прик азана крајње
негативно -  она је оличење
зла, продужена рука ђавола,
спремна да учини или наго
вори на зло дело“. Теодосије
је описао Ану као злонамер
ну и лукаву жену и то све са
циљем како би је окривио за
многе неповољне догађаје
које су задесиле двор краља
Радослава. Изрекао је низ
осуда, почевши од тога да је
она крива за Радослављево
неурачунљиво понашање,
које је допринело његовом
свргавању с престола. С
друге стране, Радослава је
идеализовао и представио
као оличење хришћанских
врлина, благопохваланог,
пож рт вован ог
влад ао ц а,

Несрећу која је
задесила Радо
слава у Драчу,
узроковао је
Анин љубавник,
некакав Фруг,
који не само да
је краљу отео
жену, већ је
покушао и да га
убије, сведочи
Теодосије
Краљ Радослав је обогатио задужбину свога деде
Стефана Немање - манастир Студеницу

красног и изванреданог кра
ља, који је страдао због зле
жене, изгубио разум и круну,
а напослетку, изгнан побегао
у Драч. „Јер благочастиви
Радослав краљ у свему нај
пре благопохвалан и изван
редан, постаде пок оран
жени, од које и би повређен
умом. Властела је негодова
ла због неурачунљивости
ума његова и одступила од
њега и приступила млађем
брату његову Владиславу, те
међу браћом настаде мржња
и гоњење због горке славе
краљевства“.
Када је реч о негативним
особинама краљице Ане,
Теодосије сведочи и о њеном
прељубничком чину. Несре
ћу која је задесила Радосла
ва у Драчу, узроковао је
Анин љубавник, нек ак ав
Фруг, који не само да је кра
љу отео жену, већ је поку
шао и да га убије. „Али му
због лепоте жене његове
стадоше завидети, и после
кратког времена би лишен
те злонаравне и лук аве
жене, јер беше друга Далида
као прва Сампсону, и ова се
нађе крива своме красноме
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господину, јер по њеној вољи
оте је од њега велики Фруг
који је владао градом и
устреми се да га коначно
убије“. У жељи да нагласи
њену кривицу, Теодосије
прави паралелу са Далилом,
библијским лицем из Књиге
о судијама. Наиме, Фили
стејски кнезови, чувши за
љубав коју Самсон осећа
према Далили, пронађоше је
и рекоше: „Превари га и
искушај где му стоји велика
снага и како бисмо му доско
чили да га свежемо и савла
дамо. А ми ћемо ти дати
сваки по хиљаду и сто сре
брника“. Опчињен и занесен,
Самсон јој је отворио своје
срце и открио да је извор
његове снаге у дугој коси. „А
она га успава на крилу сво
ме. И дозва човека те му
обрија седам прамена косе с
главе, и она га прва савлада
кад га остави снага његова“.
Тако је Самсон  страдао због
зле жене, Филистеји су га
заробили, окованог га одве
ли у тамницу и ископали му
очи.
Причу о трагичној судбини
краља Радослава, Теодосије
завршава речима: „Помену
ти Радослав побегавши од
смртоносног мача, изгнан из
краљевства и лишен жене и
одасвуд у недоумици о себи,
одмах прибеже светом архи
епископу као својему оцу, а
свети га прими радосне
душе и довољно га утеши
слатким речима од скрби,
која му се догоди од брата и
од лукаве жене. А хотећи
зау с тав ит и
брат ов љев о
неп ријат ељс тво
прот ив
њега, украси га анђелским и
иночким образом, назвавши
га Јован монах уместо Радо
слав“.

уз негодовање племства, и
саму српску цркву хтео опет
да потчини грчкој Охридској
архиепископији. Сви ти раз
лози, дакле додавши још и
бујност младог Владислава,
довели су до Радослављевог
уклањања са престола Срби
је“. Овакве ставове пронала
зимо и код Станоја Станоје
вића, који сматра да је Ана
неоправдано окривљена и
да не постоје елементи који
могу потврдити њено невер
ство.
Прем а
његов ом
мишљењу „није сигурно да
ли је цела та романтична
прича истинита, или је изми
шљена. По томе што се у
нашим Поменицама бележи,
да се Ана покалуђерила и да
је као калуђерица умрла у
Србији, изгледа да се целој
овој причи, забележеној ско
ро сто година после самих
догађаја, не може поклонити
пуна вера“.

Страдање
због жене

Краљ Радослав

Радослав, син грчке принцезе,
васпитан у духу грчке култ уре,
човек филозофске природе, није,
изгледа, имао ни жеље ни спремно
сти да буде владар војник. Бавио
се богословским питањима, допи
сивао са тадашњим охридским
архиепископом, чувеним Димитри
јем Хоматијаном. Изгледа да је
Неправда учињена Радослав, на ужас стрица Саве и уз
негодовање племства, и саму срп
краљици
ску цркву хтео опет да потчини грч
Занимљиво је да један
други средњовековни лите кој Охридској архиепископији

рарни спис, проистекао из
пера Доментијана, уопште
не спомиње Анину кривицу и
њен   негативни утицај на
Радослава. Доментијан гово
ри само о склапању њиховог
брака. „И оженивши га од
грчкога цара кир Теодора, и
двоструко утврди своје ота
частво, и сваку добру веру
насади у њему“. Тако и неки
историјски извори о смени
престола говоре на сасвим
другачији начин. Мандић ће
узроке за овај догађај прона
ћи у развоју политичких при
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лика на Балкану, а посебно
ће нагласити да је према
краљици, која је све ове
године без икаквог разлога
сматрана за издајницу и
неверницу, учињена велика
неправда. „Његов таст, цар
Теодор, изгубио је живот
1230. године у борби са Буга
рима, па су ови од тада, на
челу са царем Асеном II,
имали великог утицаја на
политику целог Балкана, па и
Србије. Владислав је већ
тада, или нешто касније

постао Асенов зет. Радослав,
син грчке принцезе, васпитан
у духу грчке културе, човек
филозофске природе, није,
изгледа, имао ни жеље ни
спремности да буде владар
војник. Бавио се богослов
ским питањима, дописивао
са тадашњим охридским
арх ие п ис коп ом,
чувен им
Димитријем Хоматијаном,
који нимало није био прија
тељ самосталне српске
цркве. Изгледа да је Радо
слав, на ужас стрица Саве и

Међутим, постоје истори
чари који су подржали Теодо
сијев став, почевши од
Руварца, који каже „да је са
жене своје Радослав постра
дао, да је с ње престо изгу
био, потуцао се изван земље
своје и напослетку расу обу
као и умро“. Са њим се слаже
и Јиречек, који наглашава да
је „Радослављева највећа
несрећа била његова жена,
због које се тужан и без круне
вратио у отаџбину, па завр
шио живот у тамници као
калуђер Јован“.
Различита су тумачења
због којих је Ана негативно
обојена. Сматра се да је
„Анина изузетна лепота
заправо представљала језгро
потоњих прича о њеној пре
љуб и“.
Так ођ е,
пос тоји
мишљење „да краљица Ана
није била прихваћена у Срби
ји, јер је са својим мужем
била на страни Хоматијана,
противник а српске аутоке
фалности“.
Обликовање лика краљице
Ане у Житију светог Саве
надовезује се на уобичајену
негативну представу о жени.
У приказивању жене, стари
писци су једноставни. Жена је
најчешће симбол апсолутног
зла; врло ретко симбол апсо
лутног добра. Средине нема.
Нема спајања добра и зла,
које је допуштено људима.
(У следећем броју:
Судбина византијске
принцезе Симониде)

Медијски пројекат „Отуђити од заборава: Српске књижевнице и владарке кроз историју“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу, инфор
мисање и односе с верски заједицама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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МУЗЕЈ СРЕМА ВЛАСНИК НЕПРОЦ
 ЕЊИВОГ АНТИЧКОГ БЛАГА

Сунчани сат у оригиналу

Највреднији експонати Музеја Срема, златни аварски
појас и Константинови златници врхунски стручњаци
проценили су на десетине милиона евра, али посетиоци
могу да их виде само у холограмској пројекцији, или као
и реплике. Сунчани сат, исклесан од белог мермера пре
скоро две хиљаде година чува се у лапидаријуму Музе
ја Срема
Светски уникати непроцењиве вредно
сти – златни аварски појас, Константино
ви златници и сунчани сат  могу се погле
дати само   у Сремској Митровици, у
Музеју Срема! Највреднији експонат
Музеја Срема златни аварски појас  
врхунски стручњаци проценили су на чак
десет милиона евра!
Овај, по лепоти изуз етан експонат,
датира из 6. века и претпоставља се да је
припадао аварском кагану Бајану или
његовим синовима.
Мада су у свету пронађена још два
слична појаса, сремски по врхунској изра
ди представља јединствен експонат.
Састављен је од 11 копчи од двадесетче
творокаратног злата украшен драгим и
полудрагим камењем и пронађен је у ата
ру села Чалма осамдесетих година про
шлог века.
Још је и покојни археолог Владислав
Поповић, врхунски познавалац Сирмију
ма, истицао да његова огромна вредност
није у племенитим металима, већ муни
циозној изради византијских мајстора.
Израђен је у техници ливења, украшен
ровашењем, филиграном, гранулацијом и
уметањем, па посматрачу од самог погле
да на њега застаје дах! Док се уникат
чува у трезору једне банке, у Сремској
Митровици посетиоци музеја могу видети
његову холограмску пројекцију.
Открићем четири златника са ликом
цара Константина, Митровица постаје
позната широм света, јер ове уникате не
поседује ниједан музеј нити нумизматич
ка колекција у свету!

Златни аварс
 ки појас

Пронађени су када је током археоло
шких ископавања Сирмијума 1973. годи
не нађена остава златног новца из Кон
стантиновог доба и представљају непро
цењиву културно – историјску вредност.
Остава се састоји од 33 златника од којих
су Константинови исковани у периоду од
324. до 327. године у ковницама Солуна и
Никомедије.
За историју ових златника везује се
занимљива прича. Наиме, посебно заслу
жни грађани су од цара Константина
добијали по 33 златника као награду. На
територији Римског царства пре сирми
јумског открића, два пута је пронађено по
33 златника, али само овде и уникати са
Константиновим ликом.
Један такав заслужни грађанин је био
из Сирмијума и за време владавине Кон
станција Другог, сина великог цара, уче
ствовао је у завери против њега, те их пре
протеривања за Рим закопао. За њих се
заинтересовао и познати амерички колек
ционар Пеган, који је тих година нудио
стотине милиона долара за четири злат
ника или измештање центра града на
другу локацију како би се наставила иско
павања!
По нашем Закону о културном благу то
није било могуће, те се Константинови
златници чувају у трезору банке, а њихо
ве верне копије посетиоци могу погледати
у Музеју Срема.
У Сирмијуму, на градском форуму, тач
но време показивао је сунчани сат, према
географском положају сунца. Тачно вре
ме показивала је сенка казаљке (шипке) у

Сунчани сат

лето, пет сати пре подне и пет сати попод
не. Прича каже да је у првом веку сирми
јумски грађанин Кратило Папије дао да се
за његов маузолеј исклеше сунчани сат
од скупоценог белог мермера.
Јединствен у свету, сат представља,
како објашњава кустос Јасмина Давидо
вић, уметничку композицију Атласа, Хер
кула и Ификла. Вајар је у људској величи
ни израдио Атласа, кога Зевс кажњава
вечним теретом судбине, додељујући му
да држи небо на плећима. Овде он у
облику шкољке држи сунчани сат, док су
са друге стране споменика приказани
Херакле и Ификле, који симболизују
божанско и земаљско време.
Нарциса Божић

Константинови златници
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КАРАТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Најбољи на турниру у Новом Бечеју

Каратисти и тренер „Срема“

У суботу 7. маја у Новом Бечеју је одр
жан Карате куп Србије за кадете, јунио
ре и сениоре где је наступило девет так
мичара Карате клуба „Срем“ из Сремске
Митровице који су освојили две меда
ље. Жани Ђурђевић рипало је злато у
катама а Елени Милошевић сребрна
медаља у конкуренцији кадеткиња.
Дан касније у истом граду одржан је
Међународни карате турнир „Дунав - 
куп - Трофеј Србије“ који је окупио пре
ко 1000 такмичара најмлађих узраста у

катама и борбама. Карате клуб „Срем“
наступио је са је 22 такмичара и осво
јио је укупно 20 медаља. Са овог турни
ра је најважнија титула најбољег клуба
у генералном пласману која је припа
ла клубу из Митровице. Освојено је 15
златних медаља, два сребра и три брон
зе.
Злато су освојили: Ката тим нада - 
Мурић, Малбашић, Перовић, затим,
Миона Мурић, Анђела Перовић, Хелена
Малбашић, Александар Рајић, Милица

Миљевић, Андреј Растовац, Ирена Гру
јанић, Жељко Мошић, Дуња Бережни,
Невена Миловановић, тим полетарки - 
Бережни, Павловић, Миловановић.
Сребро су освојили: Дуња Ликић и
Дуња Павловић. Бронзану медаљу
освојили су: Анђела Перовић, Маја
Перић и Вук Мачкић.
На такмичењу су наступили још и Тео
дора Гојковић, Јана Кркљес, Коста Мач
кић, Мила Симић, Душица Миљевић и
Јована Бенак.

ПЛЕЈ-ОФ ПРВЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

„Раднички“ без бодова у Ивањици
ФК „Јавор Матис“ - ФК „Раднички“ СМ 3:1 (2:1)
ФК „Јавор Матис“: Кахриман, Вицо (од 86.
минута Јелић), Јевремовић, Луковић (од 90.
минута Кораћ), Тањков (од 73. минута Дими
тријевић), Маричић (од 86. минута ЛекићПешић), Петровић, Момчиловић, Одита (од
73. минута Одеуни), Марчић, Звеканов. Тре
нер: Игор Бонџулић.
ФК „Раднички“: Опарница, Јосимов, Про
тић, Ратковић (од 66. минута Крижан), Јанко
вић, Димитрић (од 79. минута Гајић), Илић,
Чарапић (од 66. Пејовић), Видић, Петровић
(од 79. минута Милић), Матковић Тренер:
Дејан Николић.
Жути картони: Зеканов („Јавор Матис“),
Димитрић, Петровић („Раднички“)
Судија: Илић, помоћне судије: Живковић,
Радовановић.
У 35. колу Прве лиге Србије фудбалери
сремскомитровачког „Радничког“ гостовали

су у недељу 8. маја екипи „Јавор Матиса“ у
Ивањици. Домаћа екипа која се нада поврат
ку у домаћу фудбалску елиту забележила је
победу и са 66 освојених бодова дошла је
до друге позиције на табели. Ивањичани су
се од почетка пред препуним трибинама
свог стадиона определили за офанзивну
варијанту али су се играчи „Радничког“ два
десетак минута успешно бранили и чак у 21.
минуту преко Матковића озбиљније запре
тили голману Кахриману. Први погодак је
забележен у 27. минуту када је домаћи
играч Лука Луковић са линије казненог про
стора гостију погодио леву стативу од које се
лопта одбија у гол. Митровчани су одговори
ли већ у 31. минуту када је повратник у
њихове редове Андрија Ратковић искори
стио лоше истрчавање и несигурну интер
венцију голмана Ивањичана и изједначио

резултат. Као на траци, минут касније, дома
ћини преко Мирослава Маричића поново
воде 2:1. Он је прихватио лопту из корнера
и прецизним волеј ударцем послао је у мре
жу „Радничког“. Беспоштедна игра са много
борбе забележена је током другог полувре
мена. Домаћи фудбалери искористили су
још један корнер са десне стране у 67. мину
ту када је капитен Марко Момчиловић гла
вом прихватио лопту и са друге стативе
упутио прецизан ударац. Голман Опарница
био је немоћан за коначних 3:1.
„Раднички“ је тренутно на шестој позицији
плеј - оф табеле са 48 бодова и налази се у
групи тимова који немају шансе у борби за
улазак у фудбалску Суперлигу. У наредном
првенственом колу у Сремску Митровицу
долази лидер табеле екипа „Младости ГАТ“
из Новог Сада.
Д. М
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ПРВА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ ЗА РУКОМЕТАШИЦЕ

Драматична завршница
такмичења

Одржан је хитан састанак руководства и комесара за безбедност РСС са представни
цима Рукометног савеза Војводине поводом исхода утакмица 20. кола Прве рукометне
лиге Војводине за жене одиг раних између ЖРК „Темерин“ – ЖРК „Раванград“ која је
завршена резултатом 86:15 (43:5) и ЖРК „Мокрин“ – РК „Рума“ која је завршена резул
татом 18:47 (6:33), каже се између осталог у саопштењу Рукометног савеза Србије

Рукометашице РК Рума

Рукометашице РК „Рума“ се
такмиче у Првој лиги Војводи
не са изузетним успехом и са
реалним циљем да се преме
сте у виши ранг такмичења.
ЖРК „Темерин“ и РК „Рума“
боре за улазак у други ранг
такмичења и на табели имају
исти број бодова, што значи
да ће гол разлика између ове
две екипе одлучивати о прва
ку Лиге.
И управо због тога дошло
се у невероватну ситуацију на
коју је реаговао и Рукометни
савез Србије (РСС). Наиме,
30. априла је у Темерину оди
грана утакмица између екипе
домаћина и ЖРК „Раванград“
из Сомбора – која је претпо
следња на табали – а која је
зав рш ен а
нев ер ов атн им
резултатом од чак 86:15 за
екипу домаћих рукометаши
ца. С обзиром да су пре тог
20. кола екипе из Темерина и
Руме имале по 36 бодова, уз
+58 гол разлике за Румљанке,
а обе су победиле у 20. колу,
овим надреалним резултатом
Темеринке су, два кола пред
крај такмичења, гол разлику
свеле на 16 голова.
У поменутом колу су румске
рук ометашице у гостима

победиле екипу из Мокрина
резултатом 47:18, али овај
резултат је ипак „у сенци“
оног у Темерину поготово што
су ове две екипе у децембру
прошле године сусрет завр
шиле са 33:19 у корист Теме
рина.
Поводом оба меча, у Теме
рину и Мокрину, Рукометни
савез Србије је одржао хитан
састанак 4. маја и огласио се
саопштењем у којем каже да
су поднете кривичне пријаве
МУП-у и Тужилаштву. У саоп
штењу се каже:
„ Одржан је хитан састанак
руководства и комесара за
безбедност РСС са представ

ницима Рукометног савеза
Војводине поводом исхода
утакмица 20. кола Прве руко
метне лиге Војводине за жене
одиграних између ЖРК „Теме
рин“ – ЖРК „Раванград“ која
је завршена резултатом 86:15
(43:5) и ЖРК „Мокрин“ – РК
„Рума“ која је завршена резул
татом 18:47 (6:33).
С обзиром да се ЖРК
„Темерин“ и РК „Рума“ боре за
улазак у други ранг такмиче
ња РСС и да на табели имају
исти број бодова, гол разлика
између ове две екипе ће
одлучивати о прваку Лиге.
Руководство РСВ се, на
основу захтева директора

Сомборке играле
саме против себе
– Утакмица („Темерин“ –
„Раванград“) је преседан по
много чему, прво што је завр
шен а резултатом 86:15
(43:5), што баца велику и
оправдану сумњу на регу
ларност исте. Друго, тренер
„Раванграда“ дошао је са
само седам играчица, иако

их има регистрованих 18. На
чудан начин играле су саме
против себе и помагале
домаћину да их што више
понизи – истакао је поводом
утакмице у Темерину, између
осталог   у свом саопштењу
Душан Драгишић, председ
ник РК „Рума“.

Прве лиге Војводине за жене,
обратило РСС и доставило
прикупљени материјал веза
но за изражене сумње на
нарушавање интегритета и
регуларности такмичења, а
самим тим и угледа Рукомет
ног савеза Војводине, Руко
метног савеза Србије и руко
метног спорта уопште.
На основу свега изнетог на
састанку је донета одлука о
подношењу кривичне пријаве
надлежном територијалном
органу МУП-а и Тужилаштву
Републике Србије, који ће
радити на утврђивању евен
туалних одговорности и кри
вице. Рукометни савез Србије
као и Рукометни савез Војво
дине, поштујући правила и
принципе спорта и фер - пле
ја, бескомпромисно се залажу
да све стране укључене у
рад, спровођење и учешће у
рук ом етн им
такм ич ењ им а
РСС, поступају у спортском и
такмичарском духу, руководе
ћи се начелима олимпизма,
развоја и промоције рукомет
ног спорта у Србији“ – каже се
у саопштењу објављеном на
сајт у Рук ометног савеза
Србије.
С. Џ.
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АК „СРЕМ“

Успешни наступи
у земљи и иностранству

Најмлађи атлетичари АК „Срем“ на кросу у Белотићу
У суботу 7. маја у Сремској Митровици
је одржано Првенство Војводине за старије
јуниорке и од стране такмичара АК „Срем“
освојено је седам медаља, четири сребрне
и три бронзане. Сребром су се окитиле бор
бена Тара Жарић на 800 м са новим личним
рекордом 2:32,27, Ива Бежановић са 1,48 м
у скоку у вис, Лана Гавриловић на 1500 м са
5:14,96 и Лазар Миљковић у бацању диска
(1,75 кг) са пребачених 26,85 м. Бронзани
су били Милица Вуковић на 800 м, Миона
Бошковић на 1500 м и Теодора Чонић у
скоку у даљ са прескочених 5,24 м што је
сасвим солидно за почетак сезоне. Теодора
Дебељачки на овом такмичењу освојила је
своју прву медаљу и то бронзану.
Из Ћуприје се Александра Костадиновић
са Првенства Србије на 10.000 м на стази
вратила са сребром око врата и титулом
вицешампионке Србије. Трчала је 39:38:31
без већих трзавица, победница Оливера

Јевтић се издвојила од самог почетка, па
је Александра рутински до краја одржа
ла другу позицију. Временски услови нису
били најбољи за дугопругаше, било је спар
но и претопло, са доста ветра и зато се није
ишло на резултат него на пласман, у чему
је Александра и успела.
Истог дана најмлађи чланови атлетске
школе АК „Срем“ су били на 7. васкршњем
кросу у Белотићу. Освојене су четири злат
не медаље – Миа Ружојчић, Исидора Мак
симовић, Рина Наглић и Сара Перић, јед
на сребрна – Страхиња Дрмановић и две
бронзане – Мила Божовић и Алекса Кома
рица. Било је ту још лепих пласмана код
друге деце а морамо похвалити и одличну
организацију домаћина из Белотића.
Из Африке су нам стигле вести од Ведра
на Самца који је учествовао у Кенији на
међународном митингу у дисциплине баца
ње копља. Он је са резултатом 73,32 м

освојио седмо место и након такмичења
изјавио:
– У шестој серији је било неких пробле
ма, бацио сам последњи хитац и након
првог мерења на семафору се појавио
резултат од 79,59 м са којим бих био треће
пласирани. Након неког времена тај резул
тат је преправљен на 76,02 да би након пет
сати по трећи пут преправили мој резултат
из шесте серије на коначних 72,02 и као мој
најбољи резултат ставили онај из четврте
серије дужине 73,32м. Збуњен сам, не знам
шта се десило и зашто се све то тако мења
ло, али свакако бих био незадовољан и са
79 м, искрено очекивао сам више. Пут је
био дугачак и имао сам проблема са сто
мачним вирусом, грчевима, мучио сам се
током целог такмичења. Очекују ме још
неки митинзи у иностранству, очекујем мно
го боље хице.

Извор АК „Срем“

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КАРАТЕУ

Завидан успех
инђијских ученика
Инђијски ђаци били су веома
успешни на недавно одржаном
школском првенству Војводине у
карате спорту одржаном у спорт
ској хали у Инђији. Учешће је узело
укупно 660 ученик а основних и
средњих школа са подручја Ауто
номне покрајине Војводине. Такми
чење су организовали Савез за
школски спорт Србије, Карате
савеза Војводине и Савез за школ
ски спорт ИН из Инђије.
Ученик друге године инђијске
Гимназије Миахаило Грубић избо
рио је прво место у борбама у кате
горији преко 76 кг, док је ученик

Техничке школе „Михајло Пупин“
Лука Чубрило заузео друго место у
категорији до 68 кг.
Прва места изборили су и учени
ци Основне школе „Душан Јерко
вић“ Лука Митрић у категорији бор
бе преко 45 кг и Алекса Лајбен
шпергер у катама као и Теодора
Чанковић у категорији борбе  до 40
кг. Трећа места заузели су Татјана
Манојловић ученица ОШ „Јован
Поповић“ у категорији борбе преко
40 кг, ученици ОШ „Душан Јерко
вић“ Филип Лазић у категорији бор
бе до 50 кг и Јана Никић у катама.
М. Ђ.

Ученици инђијских школа
на такмичењу у каратеу
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ЛОША СРЕЋА ФК „ИНЂИЈА“

Пораз у дербију кола
ФК „Инђија“- ФК „ИМТ“ Нови Београд 0:1 (0:0)
ФК „Инђија“: Чупић, Недељковић (Кова
чевић 82′), Вукајловић, Милосављев (К)
(Кукољ 70′), Стефан Ђурић (Ђокић 90+1′),
Жакула (Бађи 70′), Стојановић, Десанчић,
Бојовић, Рађен, Игњатовић. Тренер: Милан
Куљић.
ФК „ИМТ“: Којић, Зорић, Глишић (Ста
менић 60′), Стефановић (К), Лучић, Савић,
Димитриос, Стевановић (Луковић 84′),
Лукић, Радочај, Цхрлес (Ивковић 55′). Тре
нер: Бојан Круљ.
Пред око 1000 гледалаца одигран је
још један сусрет у оквиру плеј – офа Прве
лиге Србије на стадиону „Тојо Тајерс аре
на“ у Инђији. По други пут ове године сна
ге су одмерили Инђијци и екипа „ИМТ“-а из
Новог Београда. Сусрет који је носио епи
тет дерби кола оставио је велики утисак на
публику, поготово на навијаче домаћих чија
екипа је након одиграних 90. минута ума
њила шансу за директан пласман у виши
ранг такмичења.
Од самог почетка утакмице на терену је
виђена велика борба играча обе екипе за
бодове. „Зелено- бели“ су деловали веома
сигурно у приказану игру и стварали бројне
прилике за гол а највећу шансу у 49. минуту
меча су пропустили. Тада је оборен Ђурић,
судија показује на белу тачку. Милосављев
шутира, голман Којић брани ту лопту која се
одија и стиже поново до капитена „Инђије“
али он шутира из прве и пребацује је преко

Пораз „Инђије“ од ИМТ-а
празног гола.
„Лоша срећа“ и даље прати домаће. У
надокнадни времена гости су имали два
узастопна слободна ударца. Други је био
кључан у овом сусрету. Велика гужва се
створила у казненом простору домаћина.
Задњи лоптом игра Луковић, али је утисак

AK „СИРМИУМ“

Злато и сребро
за штафете
У суботу 7. маја 2022. године на атлетском стадиону  у
Сремској Митровици у организацији Атлетског клуба „Сир
миум“ одржано је Првенство Војводине за јуниоре и јуни
орке   (У20). Атлетичари „Сирмиума“ и овог пута освојили
су вредна одличја. У конкуренцији јуниора и јуниорки иста
кле су се штафете 4x100метара. Девојке у саставу Тамара
Прекајац, Мила Маринковић, Катарина Живановић  и Вања
Милановић убедљиво су тријумфовале и освојиле златну
медаљу. Мушка штафета у саставу Немања Бабић, Стра
хиња Чикић, Стефан Ђонић  и Марко Милиновић дошла је
до сребра што је велики успех с обзиром да је састављена
од два пионира (У16) и два млађа јуниора (У18). Бронза
ну медаљу освојио је  
и Радован Лончаре
вић   у бацању диска.
Такође,
значајан
резултат направила
је и најбоља кугла
шица Србије, сениор
ка Мирјана Дасовић
која је у тренинг так
мичењу, ван конку
ренције бацила куглу
13,15метара. Трене
ри Горан Павловић и
Слободан Мацановић
задовољни су постиг
нутим и већ се окре
ћу наредном викенду
када такмичаре оче
Женска штафета
кује куп за јуниоре и
и тренери „Сирмиума“
јуниорке.
Д. М.

да је стрелац био сам голман домаћина који
је лопту током интервенције лопту послао у
своју мрежу за 0: 1.
Након пораза на свом терену, Фудбалски
клуб „Инђија“ у недељу, 15. маја гостује еки
пи „Лознице“.
М.Ђ.

ПЛЕЈ – ОФ АРКУС ЛИГЕ ЗА РУКОМЕТАШИЦЕ

Победа у Јагодини
ЖОРК „Јагодина“- ЖРК „Железничар“ Инђија
21:25 (14:15)
ЖОРК „Јагодина“: Костић, Кадо
вић, Аџић, Стојановић, Гојковић,
Ћоровић, Јањић, Нишавић, Мајкић,
Радовић, Гугач, Савић, Бојичић,
Ловрић, Сукур и Пејовић. Тренер:
Драган Марков.
ЖРК „Железничар“: Жак, Васиљ
ковић, Чинку, Табак, Жакула, Јова
новић, Тодоровић, Паунић, Шиндић,
Живков, Ковачић, Симић, Чаврић и
Тешић. Тренер: Влада Шимичић.
У спортској хали у Јагодини у субо
ту, 7. маја одиграна је прва полуфи
нална утакмица у оквиру плеј -  офа
Аркус лиге за рукометашице у којој
су се састале још увек актуелне
шампионке, ЖОРК „Јагодина“ и ЖРК
„Железничар“ из Инђије. Гошће иако
знатно играчки ослабљене побе
диле су у гостима. Домаће су ско
ро целу утакмицу водиле да би се
десет минута пред крај „одлепиле“
на, испоставило се, недостижних
пет разлике.   На полувремену овог
сусрета било је 14:15 на семафору,
док је коначан резултат био 21: 25.
За играча утакмице проглашена
је голманка „Жеље“ Јована Васиљ
ковић. Најефикаснија у екипи била

су Дуња Табак са постигнутих осам
голова и Душана Ковачић са седам
голова.
Иначе, инђијски „Железничар“ је
са треће позиције отишао у плеј - оф
јер је први део такмичења у Аркус
лиги завршио са скором од 17 побе
да, једног пораза и четири ремија.
Најјача карика „Железничара“ била
је голман Јована Васиљковић, која
је чак девет пута проглашавана за
играчицу утакмице и то је чини нај
бољим појединцем лиге после 22
одиграна кола. Што се тиче голге
терског учинка, Дуња Табак која игра
на позицији левог бека, друга је на
листи најбољих стрелаца првенства.
Табакова није пропустила ниједан
меч у Аркус лиги у текућој сезони, а
мреже ривала тресла је чак 176 пута,
што јој је донело шест МВП призна
ња.
Иначе, ЖРК „Железничар“ већ у
среду, 11. маја, у другој полуфинал
ној утакмици има велику прилику да
стигне и до победе број два. Тада ће
им противник поново бити екипа из
Јагодине.
М.Ђ.
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СУПЕР Б ЖЕНСКА РУКОМЕТНА ЛИГА

Митровчанке на корак
до историјског успеха

ЖРК „Срем“ - ЖРК „Пријепоље“ 36:27 (16:13)

ЖРК „Срем“: Марија Шерфези (4 гола),
Ива Кнежев (2 гола), Милица Стевић (2
гола), Наташа Радуловић (3гола), Ања
Кленковски (8 голова), Николина Булатовић
(7 голова), Драгана Петровић( 2 гола), Јова
на Блажић, Андреа Мијаиловић ( 2 гола),
Наташа Ћетковић (2 гола), Вања Ђули
нац (5 голова), Јана Васиљевић. Тренери:
Саша Којовић и Душан Дрча.
ЖРК „Пријепоље“: Ема Таxтовић (1 гол),
Сузана Тошић (9 голова) Зијалда Фазлић
(1 гол), Радмила Марјановић (2 гола), Јана
Драшковић( 1 гол), Ива Петровић (4 гола),
Ема Фазлић, Јелена Пушица (2 гола), Мари
јана Деспотовић, Тамара Рековић, Јована
Пашалић (3 гола), Ања Влашковић (3 гола),
Ања Рашковић (1 гол), Аница Недић. Трене
ри: Дејан Ћубић и Бојан Милинковић.
Судије: Аћимовић , Елезовић
Екипа ЖРК „Срем“ одиграла је у недељу
8. маја последњу утакмицу у Супер Б жен
ској рукометној лиги и пред својим навија
чима у ПСЦ „Пинки“ савладала је тим ЖРК
„Пријепоље“ убедљивим резултатом 36:27.
Победа Митровчанки није довођена у пита
ње током целог меча, с обзиром да је блага
резултатска предност домаћина бележена
од почетка првог полувремена па се на пау
зу отишло са три гола предности „Срема“.
Домаће рукометашице боље су започеле
друго полувреме, да би се екипа „Пријепо
ља“ у 37. минуту „пробудила“ и приближила

на свега два гола разлике. Од 40. минута
уследила је серија добрих напада сремско
митровачких играчица до коначних девет
голова разлике. Најбоља играчица на овом
мечу била је Наташа Радуловић из „Сре
ма“. У домаћој екипи најефикаснија је била
Ања Кленковски са осам погодака.
Пажња играчица, стручног штаба и руко
метне публике у највећем сремском граду у
наредном и последњем првенственом колу
Супер Б лиге у коме је екипа „Срема“ сло
бодна, биће усмерена ка дерби мечу у коме
првопласирана „Кикинда“ дочекује тренут
но други тим првенства екипу ЖРК „Панче
во“. Уколико домаће рукометашице остваре
победу екипа „Срема“ завршиће такмичење
као друга у лиги и као једна од две најбо
ље екипе пласираће се у најквалитетнију
рукометну женску лигу, што би историјски
успех митровачког рукомета. Митровчанке
су тренутно треће на табели са 29 бодо
ва колико има и „Панчево“, али је „Срем“
бољи у међусобном скору. Чак и да се не
оствари пласман у женску рукометну елиту,
екипа тренера Дрче и Којовића остварила
је фантастичан резултат и наредне сезоне
свакако ће бити озбиљан кандидат за сам
првенствени врх. Шеф струке Душан Дрча
у сваком случају је задовољан оствареним
резултатом и издањем екипе „Срема“ у овој
сезони и најављује наставак доброг рада и
запажених резултата.
Д. М.

Рукометашице „Срема“ убедљиве
против тима из Пријепоља
(Фото: ПСЦ „Пинки“)

АТЛЕТИЧАР АК „СРЕМ“ СЛАВКО СТЕВИЋ ПОСТИЖЕ СВЕ БОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ

Нови лични и клупски рекорд

Атлетичар сремскомитровач
ког „Срема“ Славко Стевић који
је на студијама у Сједињеним
Америчким Државама забеле
жио је на последњем универзи
тетском такмичењу одржаном
протеклог викенда нови лични и
клупски рекорд, са скоком у вис
од 2,18 метара. Према речима
Славковог тренера из Сремске
Митровице Мирослава Ерака,
ово је одличан резултат који
није постигао ни један скакач са
територије Срема. Овај такми
чар припрема се да на наред
ним такмичењима „нападне“
веће висине од 2,19 или 2,20
метара. Славко се победом на
такмичењу на америчкој јужној
конференцији квалификовао за
ново, квалитетније такмичење
целог „истока“ САД-а.
У изјави за „М новине“, Слав
ко Стевић је указао на изве
сне проблеме због којих је био
недовољно одморан уз изузет
но топло време, што је отежа
вало његов прошлонедељни
наступ .

– После другог покушаја ско
чио сам 2,18 метара, пошто сам
први првом скоку имао мању
грешку коју сам уз добар залет
исправио при другом поку
шају. Када сам са овом виси
ном и новим личним рекордом
већ победио, наставио сам да
скачем у покушају да побољ
шам резултат на 2,21, пошто
је рекорд нашег универзитета
2,20. Ту сам имао добар дру
ги покушај којим сам задово
љан. За две недеље путујемо у
Индијану, односно Аризону где
се одржава источно регионал
но првенство. На том такмиче
њу ће бити 48 скакача а само
првих 12 проћи ће на национал
но америчко универзитетско
такмичење. Ту би требало да
скочим 2,19 метара за сигуран
пролазак или минимално 2,16
метара, у зависности од оста
лих такмичара. Циљ је оствари
ти пролазак на национално так
мичење и постепено подизати
форму за веће висине, рекао је
Славко Стевић.
Д. М.

Са висином од 2,18 метара Славко Стевић
је оборио лични рекорд
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Плеј оф група: Партизан –
Војводина 2:1; Црвена Звезда
– Раднички Ниш 4:1; Чукарички
– Вождовац (су били одиграли у
понедељак); ТСЦ – Напредак
2:0.
Плеј аут група: Раднички
1923 – Пролетер 2:1; Спартак
ЖК – Колубара 2:1; Младост –
Раднк 2:3; Металац – Нови
Пазар 0:3.

Плеј оф група: Младост НС
– ОФК Жарково 2:0; Железни
чар – Лозница 3:0; Јавор Матис
– Раднички СМ 3:1; Инђија –
ИМТ 0:1.
Плеј аут група: Графичар –
Рад 4:0; Мачва – Будућност 1:1;
Златибор – Тимок 1919 2:0;
ОФК Бачка – Кабел 3:0.

Путинци: ПСК – Младост 2:6;
Чортановци: ЧСК – Срем 1:2;
Огар: Шумар – Полет 4:1;
Шимановци: Хајдук 1932 –
Рудар 5:0; Жарковац: Напре
дак – Крушедол 1:1; Крчедин:
Фрушкогорац – Јединство 3:0;
Граничар (О) је био слободан.

Бачинци: ОФК Бачинци –
БСК 5:1; Рума: Фрушка Гора –
Ердевик 2017 0:1; Адашевци:
Граничар (А) – ОФК Бикић 0:3;
Кузмин: Граничар (К) – Хајдук
2:0; Рума: Јединство – Срем
3:0; Равње: Зека Буљубаша –
ЛСК 4:0; Ноћај: Змај – Обилић
1993 3:6.

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

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

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

35
35
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

30
29
14
13
11
13
12
10
10
13
11
10
9
9
8
7

4
5
13
9
15
9
6
7
15
4
8
9
11
8
7
9

1
1
7
12
9
13
17
18
10
18
16
16
15
18
19
19

91:18
80:13
51:34
47:39
38:37
51:52
42:48
31:50
33:37
41:62
42:57
41:51
37:53
32:56
25:54
40:61

94
92
55
48
48
48
42
37
45
43
41
39
38
35
32
30

01. Младост НС
02. Ј. Матис
03. ИМТ
04. Железнич.
05. Инђија
06. Радн. (СМ)
07. ОФК Жарк.
08. Лозница
09. Графичар
10. Рад
11. Златибор
12. Мачва
13. Будућност
14. ОФК Бачка
15. Тимок
16. Кабел

35
35
35
35
35
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

20
18
18
18
18
13
13
11
14
12
11
11
10
8
10
2

9
12
10
8
7
9
7
9
5
9
11
11
11
15
7
6

6
5
7
9
10
12
15
15
16
14
13
13
14
12
17
27

43:20
55:28
65:33
50:35
52:36
40:37
38:39
29:36
58:46
36:39
35:40
31:44
37:47
29:40
33:40
14:83

69
66
64
62
61
48
46
42
47
45
44
44
41
39
37
10

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Бечеј: Бечеј 1918 – Омлади
нац 1:0; Кула: Хајдук 1912 –
Први Мај 3:1; Кикинда: ОФК
Кикинда – Раднички 1912 2:1;
Стара Пазова: Јединство –
Феникс 1995 2:0; Бачка Палан
ка: Стари Град – Раднички (З)
1:1; Панчево: Динамо 1945 –
Тиса 2:0; Сакуле: Борац (Са) –
Текстилац 1:1; Шајкаш: Борац
(Ш) – ОФК Вршац 3:0.

01. ОФК Вршац
02. Феникс
03. Бечеј 1918
04. Борац (Ш)
05. Текстилац
06. Први Мај
07. Борац (Са)
08. Раднички
09. Омладинац
10. Тиса
11. Динамо
12. Хајдук
13. Јединство
14. Радн. (З)
15. Стари Град
16. ОФК Кикин.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
13
13
12
12
11
10
11
11
10
10
9
9
9
7
7

5
6
5
7
6
6
8
5
3
5
4
3
3
3
3
2

4
7
8
7
8
9
8
10
12
11
12
14
14
14
16
17

52:28
33:18
43:41
27:27
48:28
28:26
46:33
33:31
40:32
45:43
32:38
43:53
32:46
29:45
31:47
21:47

56
45
44
43
42
39
38
38
36
35
34
30
30
30
24
23

42:19
47:21
26:18
38:29
37:23
36:27
45:34
29:34
26:26
34:37
31:44
23:26
26:36
17:43
24:48
29:45

52
46
45
43
41
39
37
35
34
34
30
29
25
25
24
23

73:9
72:19
58:31
57:36
44:52
35:32
44:42
47:46
43:41
38:40
41:52
35:42
31:53
28:50
32:66
34:101

68
65
47
43
41
37
36
36
35
35
33
31
25
24
18
14

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
Белег иш:
Под ун авац
–
Индекс 2:0; Шид: Раднички (Ш)
– Доњи Срем 2015 3:2; Бачки
Јарак: Младост – Цемент 3:2;
Салаш Ноћајски: Будућност –
Слога (Т) 3:1; Стари Бановци:
Дунав – Ветерник 1:0; Дивош:
Хајдук – РФК Н.С. 1921 0:1;
Доњи Товарник: Слобода –
Слога (Е) 0:2; Руменка: Једин
ство – Раднички (НП) 3:2.

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

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

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

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

3
3
7
9
6
9
10
10
11
12
11
10
13
14
14
14

СРЕМСКА ЛИГА
Рума: Словен – Хајдук 3:0;
Мачванска Митровица: Под
риње – Борац (К) 3:0; Добрин
ци: Сремац (До) – Слога (В) 0:2;
Ириг: Раднички (И) – Напредак
0:2; Манђелос: Фрушкогорац –
Железничар 1:2; Витојевци:
Партизан – Сремац (В) 3:0;
Мартинци: Борац (М) – Сремац
(Дч) 3:0; Љуково: Љуково –
Јадран 1:0.

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

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

21
21
14
13
13
10
10
11
10
11
10
8
7
6
5
4

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

0
3
7
9
11
8
10
12
11
13
13
11
14
14
18
20

20
20
20
20
21
21
20
20
20
20
21
20
21

18
17
11
10
10
9
8
8
8
7
7
7
0

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

1
2
8
8
9
9
8
9
10
11
12
12
21

61:8
60:16
54:29
49:39
43:35
35:35
30:35
55:45
32:35
28:37
17:38
24:58
16:94

55
52
34
32
32
30
28
27
26
23
23
22
0

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
16
15
16
15
11
8
7
7
7
7
7
4
2

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

3
3
1
4
5
8
13
11
12
13
14
15
18
20

74:11
51:18
47:20
44:15
54:19
42:28
27:40
25:49
43:68
32:50
35:57
37:57
17:46
18:68

55
51
51
50
47
36
25
25
24
23
22
21
12
6

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Група Б:
Шашинци: Слобода – Слога
(Ч) 1:2; Шуљам: Напредак 2021
– Планинац 0:5; Гргуревци:
Спарта – Трговачки 0:1; Срем је
био слободан.

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

Срем
Трговачки
Слога (Ч)
Планинац
Спарта
Слобода
Напредак

12 10 1 1 63:18 31
12 8 1 3 46:20 25
12 7 1 4 34:17 22
12 6 1 5 23:26 19
12 6 1 5 20:27 19
12 1 1 10 19:51 4
12 1 0 11 9:55 3

ОФЛ ШИД
Сот: Братство – Борац 0:4;
Љуба: Јединство (Љ) – Једин
ство (М) 2:4; Бингула: ОФК
Бингула – Једнота 0:2; Јамена:
Граничар – Напредак 0:1; Гиба
рац: Синђелић – Омладинац
4:1.

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

14 13 1 0 50:5 40
14 11 2 1 50:11 35
14 6 3 5 38:19 21
14 7 0 7 30:42 21
14 6 2 6 34:32 20
14 5 3 6 26:30 18
14 5 1 8 20:38 16
14 4 2 8 21:31 14
13 3 2 8 16:37 11
13 1 0 12 14:54 3

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Сибач: Словен – Камени 1:4;
Суботиште: Витез – ОФК Бре
стач 0:4; Прхово: Младост 1935
– Купиново 5:4; Ловац је био
слободан.

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

Камени
10
ОФК Брестач 9
Купиново
9
Словен
8
Младост
10
Ловац
8
Витез
10

9
7
5
3
3
2
1

0
0
0
1
0
1
2

1
2
4
4
7
5
7

32:12
35:9
27:14
12:18
17:37
11:25
7:26

27
21
15
10
9
7
5

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Јарковци: Борац – Војводи
на 2:3; Ривица: Планинац –
Цар Урош 1:3; Нови Сланка
мен: Дунав – 27.Октобар 2:2;
Марадик: Слога (М) – Слога (К)
5:9.

1. Цар Урош
2. Дунав
3. Војводина
4. 27.Октобар
5. Планинац
6. Слога (М)
7. Слога (К)
8. Борац

17 13 2 2 42:17 41
17 11 4 2 45:20 37
17 10 1 6 47:31 31
17 8 1 8 27:26 25
17 6 4 7 32:34 20
17 5 2 10 26:34 17
17 4 3 10 36:62 14
17 1 3 13 20:51 4

ОФЛ РУМА
Стејановци: Борац (С) –
Јединство 5:3; Никинци: Полет
– Доњи Петровци 3:1; Хртков
ци: Хртковци – Фрушкогорац
5:3.

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

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

17 15 1 1 59:14 46
17 10 3 4 43:29 33
17 9 2 6 45:41 29
17 7 1 9 40:38 22
17 5 0 12 29:54 15
17 1 1 15 25:65 4

M NOVINE

11. MAJ 2022.

41

„МАЈСКИ ТУРНИР“ У ОДБОЈЦИ

MRTAV
UGAO

Кадеткиње Старе
Пазове шампионке

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Гвардиолино
проклетство
или нешто друго

П

ред почетак полуфиналних дуела
Лиге шампиона немали део јавности
био је сагласан да ћемо у финалу
гледати два енглеска тима. Ливерпул и
Манчестер Сити су екипе које су на неки
начин обележиле ову сезону у европском
фудбалу, узевши у обзир да се боре за
титулу у лиги која је најјача на континенту.
Ипак, сачекаћемо неку другу прилику да
их гледамо у борби за ушати пехар, јер се
пред четом Пепа Гвардиоле испречио
чудесни Реал Мадрид.
Али, кренимо редом. Прво смо у уторак
гледали крајње чудан реванш меч између
Виљареала и Ливерпула. Редси су дошли
у Шпанију са два гола предности из првог
меча и очекивала се рутинска одрада
посла. Уместо тога, екипа из Енглеске је
поштено истраумирала своје навијаче, с
обзиром на то да их је Виљареал убио у
првом полувремену и ставио им два кома
да.
Шта се десило са изабраницима Јиргена
Клопа у првом полувремену, мало коме је
јасно. Нису личили на себе, грешили кон
стантно и препустили противнику иниција
тиву, што се ретко виђа на њиховим мече
вима. Са друге стране, било је јасно да је
тренер Виљареала Унае Емери, утегао
своју екипу до максимума пред почетак
реванша.
Међутим, друго полувреме је донело
потоп шпанске екипе и три гола Ливерпула.
Стиче се утисак да играчи „Жуте подмор
нице“ нису имали довољно снаге да цео
меч одиграју на врхунском нивоу, а то је
против екипа попут Ливерпула предуслов
за евентуални успех. Пали су Шпанци
после примљеног гола и остатак меча про
вели као статисти на терену. Полуфинале
Лиге шампиона за Виљареал – и више него
довољно. Треба честитати Емерију који је
још једном показао да је класа од тренера.
Много више акције гледали смо у двоме
чу између Реала и Ситија. После голеаде
на „Етихаду“ и победе Ситија од 4:3, очеки
вало се да ће тим из Манчестера у реван
шу наступити нешто опрезније. Желео је
Гвардиола да спусти Мадриђане на земљу
и утакмицу учини досадном. То му је пошло
за руком у већем делу меча, чак су и пове
ли, али онда је уследио шок за Енглезе у
зауставном времену.
Преокрет који се ретко виђа и разлог
зашто је фудбал то што јесте у свету спор
та. Са два гола за неколико минута, Реал је
изборио продужетке, да би већ на почетку
првог, из пенала дотукао несрећне Енгле
зе.
Шта рећи о овом дуелу, осим тога да

Реал Мадриду треба скинути капу за све
што је урадио у овој сезони Лиге шампио
на. Већ прежаљени Краљевски клуб се по
ко зна који пут подигао из пепела и зајебао
своје фаворизоване противнике.
Треба истаћи да се Мадриђани већ дуго
времена боре са финансијским проблеми
ма. Реновирају стадион, а све је мање
лове за квалитетна појачања. Просто неве
роватно звучи чињеница да је Реал у
последњој деценији потрошио мање новца
на тржишту играча од једне Астон Виле!?
Можда и највеће појачање за Мадриђа
не, који су и званично постали прваци
шпанске Ла Лиге, јесте тренер Карло Анће
лоти. Овај скромни чова који је један од
најтрофејнијих тренера у историји, у про
шлости се хватао различитих послова и
искушења у фудбалској Европи. Нашао је
добитну формулу и успео да искористи ову
половну екипу Реала до крајњих граница.
Не треба пуно трошити речи о учинку Бен
земе, Кроса и Модрића који су носиоци
игре, иако су већ у позним играчким годи
нама.
нћелотијев колега на клупи Манче
стер Ситија ових дана баш и не
мирише руже. Пеп Гвардиола се још
једном спотакао у нокаут фази и показао
да његов начин вођења екипе и те како има
слабости.
Занимљив је податак да је Гвардиола
испадао из Лиге шампиона 11 пута, а од
тога је чак осам пута доживљавао несхва
тљиве бродоломе и падове са својим еки
пама. У свим тим случајевима, махом је
његов тим примао два до три гола за најви
ше 20 минута.
Ипак, постоји рационално објашњење.
Господин је навикао да води екипе које
имају разрађен систем, или је пак, он био
тај који је успостављао систем. „Малу“
помоћ имао је у стотинама милиона које је
до сада спичкавао на појачања. У свакој
екипи коју је водио, имао је на располагању
20 врхунских играча које је могао да роти
ра.
То је свакако добитна формула за осва
јање националних првенстава где се игра
велики број утакмица и крцкају бодови.
Али, када су куп такмичења у питању, то
већ постаје енигма за шпанског стручњака.
Изгледа да Пеп ипак није тако добар моти
ватор и психолог, јер се не могу другачије
објаснити невероватни падови у игри у
кључним моментима. У сваком случају,
треба захвалити и Ситију и Реалу зато што
су нам приредили двомеч за незаборав и
подсетили нас зашто волимо тај луди спорт
на травнатом терену.      

А

Кадеткиње Старе Пазове и кадети
Новог Сада освојили су титуле победни
ка 57. „Мајског турнира“, турнира град
ских омладинских репрезентација – „Тро
феј Београда 2022“, који је одржан од
30. априла до 2.маја у Београду. Сара
Маринковић   из Старе Пазове и Лука
Станковић из Новог Сада, проглашени
су за најбоље играче (МВП) турнира.
На турниру је играло 12 екипа у жен
ској (2005. годиште и млађе) и 10 екипа
у мушкој конкуренцији (2004. годиште и
млађи) из Хрватске, Црне Горе, Северне
Македоније и Србије.
Победничку селекцију Старе Пазо
ве, која је бранила шампионску титулу,
углавном су чиниле одбојкашице које
наступају за ОK Омладинац из Нових
Бановаца.
Традиционални турнир градских омла
динских репрезентација је одигран у
организацији Одбојкашког савеза Бео
града, под покровитељством Одбојка
шког савеза Србије и Секретаријата за
спорт и омладину Града Београда. Д. Г.

УСПЕХ ЏУДИСТЕ
УРОША МАЏАРЕВИЋА

Девети на Европском
првенству

Урош Маџаревић

Урош Маџаревић, члан Џудо клуба
„Словен“ Рума je своје прво учешће на
сениорском Европском првенству завр
шио у осмини финала. Урош је против
белгијског џудисте, петорангираног на
светској листи, водио и био близу четврт
финала, али је искуснији противник пре
окретом зауставио румског џудисту. Тако
је Урош своје прво такмичење на сениор
ском првенству Европе завршио заузи
мањем деветог места.
Од Уроша се, као репрезентативца
Србије, очекују и бољи резултати јер за
њих има потенцијала, како буде више
учествовао на великим такмичењима и
буде стицао искуства у борбама.  С. Џ.
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ЗАВРШНИ ТУРНИР ЖЕНСКЕ КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА МЛАЂЕ
ПИОНИРКЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Млађе пионирке „Срема“
шампионке Војводине

ЖКК „Србобран“ Србобран - ЖКК „Срем“ Сремска Митровица
29:43 (7:10, 10:14, 10:4, 2:15)

Победничка екипа млађих пионирки ЖКК „Срем“

ЖКК „Србобран“: Марија
новић, Перовић, Јоцић, Сеп,
Грозданић, Шегуљев, Лукић,
Гаврилов, Бабић, Карановић,
Шијачић. Тренер: Никола Крга.
ЖКК „Срем“: Вучетић, Н.
Поповић, Милошевић, Кузми
нац, Н. Поповић, Раичевић,
Мирчета, Родић, Биуковић,
Панић, Павловић, Баленовић.
Тренер: Никола Милошевић.
Млађе пионирке Женског
кошаркашког клуба „Срем“ из
Сремске Митровице (девојчи
це рођене 2009. године и мла
ђе) наставиле су доминацију у
лиги која се игра под окриљем
Кошаркашког савеза Војводи
не, потврдивши на завршном
турниру у Сремској Митровици
звање најбоље екипе на под
ручју Војводине у својој конку
ренцији. Митровачке кошарка
шице савладале су у великом
финалу екипу ЖКК „Србобран“
из
Србобрана
резултатом
43:29. Завршни турнир првен
ства Војводине у Пословно
спортском центру „Пинки“ од
петка 5. маја до недеље 8. маја
окупио је шест најбољих екипа

Најбољи тренер Никола Милошевић и начелник
Васиљ Шево поздрављају навијаче „Срема“

из две покрајинске плеј -  оф
групе. Поред домаћих кошар
кашица за титулу најбољег
тима борили су се клубови
„Железничар Стари баскет“ из
Инђије, „Пролетер 023“ из Зре
њанина, „Челарево“ из Челаре
ва, ЖКК „Тамиш“ из Панчева и
ЖКК „Србобран“ из Србобра
на. Након одмеравања снага
у четвртфиналу домаћа екипа
„Срема“ састала се у полуфи
налном мечу са екипом ЖКК
„Челарево“ и победила резул
татом 52:41, док су девојчице
из Србобрана играле против
тима „Пролетара 023“ и биле
боље резултатом 47:41.
У утакмицама које су претхо
диле надметању у финалном
дану приказана је квалитетна и
борбена кошарка која се могла
видети и у завршној утакмици
између „Срема“ и „Србобрана“.
За сјајну спортску атмосферу
у митровачкој хали побринули
су се навијачи оба тима који су
из све снаге подржавали своје
фаворите. У првој четвртини
кошаркашице „Срема“ које су у
овој утакмици формално биле
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Теодора Милошевић и Васиљ Шево

За најбољу
кошаркашицу и МВП завр
шног турнира
проглашена је Теодора
Милошевић из „Срема“,
док је Ивана Грозданић,
капитен „Србобрана“
другопласирана. Никола
Милошевић, тренер
„Срема“ проглашен је
за најбољег шефа
струке. Медаље и
плакете најбољим
играчицама и
тренерима уручио је
Васиљ Шево, некадашњи
кошаркаш и начелник
Градске управе
за културу
и спорт Града
Сремске Митровице

гостујући тим, стекле су благу предност, с
тим што је уз звуке сирене на самом крају
првог периода игре, „седмица“ Србобран
ки Перовић погодила кош са половине
терена што је био један од потеза који се
ретко виђа и на сусретима квалитетнијих
лига старијих узрасних категорија. Резул
тат је после првог периода игре био 10:7 у
корист младих Сремица, Друга четвртина
почела је фантастичним поеном Теодоре
Милошевић која је „украла“ противничку
лопту и сама завршила акцију. Екипа „Сре
ма“ одржавала је минималну предност, да
би до краја другог дела игре митровач
ке млађе пионирке “појачале” ритам и са
неколико ефектних кошева оствариле
предност од 24:17.
Када је домаћа публика очекивала
„лагану“ победу својих играчица, гошће из
„Србобрана“ на почетку другог полувре
мена крећу озбиљније ка кошу домаћина
и постепено смањују резултат, показују
ћи да нису случајно у финалној борби за
најбољи тим Војводине. Наговештена је
резултатска неизвесност у наставку утак
мице. У серији лепих продора и контри,
на минут пре краја трећег дела разлика
у корист „Срема“ износила је свега пола
коша - 28:27.
У последњој деоници утакмица је прак
тично враћена на почетак. Важност резул
тата донекле је утицала на обе екипе па
је забележен и известан број промашаја
и изгубљених лопти, али је жестока бор
ба вођена на сваком делу терена. Екипа
„Срема“ са неколико почетних поена пре
узима контролу и након једног тајм аута
шест мунута пре краја утакмице, Митров
чанке погађају најпре једну а после и дру
гу „тројку“, чиме се значајније резултатски
удаљавају од противница које су у послед
њем периоду меча забележиле свега 2
поена. Уз повике из публике „ми смо шам
пиони“ у последњих неколико минута еки
па „Срема“ одржала је и повећала пред
ност до коначних 43:29.
У тиму „Срема“ најефикаснија је била
расположена Николина Поповић, играчи
ца са бројем 10 са 12 постигнутих поена,
док је капитен Теодора Милошевић пости

гла 8 поена. Хана Баленовић убацила је
6 поена, Емилија Мирчета 5 поена, Нико
лина Поповић (са дресом број 2) 4 поена,
Лана Вучетић, Тијана Биуковић, Лена Раи
чевић и Бранислава Павловић забележи
ле су по 2 поена.
За најбољу кошаркашицу и МВП завр
шног турнира проглашена је Теодора
Милошевић из „Срема“, док је Ивана Гро
зданић, капитен „Србобрана“ другопласи
рана. Никола Милошевић, тренер „Срема“
проглашен је за најбољег шефа струке.
Медаље и плакете најбољим играчица
ма и тренерима уручио је Васиљ Шево,
некадашњи кошаркаш и начелник Градске
управе за културу и спорт Града Сремске
Митровице.
Никола Милошевић, тренер који у кон
тинуитету бележи сјајне резултате са нај
млађим митровачким кошаркашицама
у краткој изјави за „Митровачке новине“
после утакмице рекао је :
– У овом тренутку све је дивно, али
верујте да није било лако јер екипа „Србо
брана“ је феноменалан тим, као што је
била и екипа „Челарева“ у полуфинал
ном мечу. Добро је да Војводина има
овако добре екипе као што су учесници
овог завршног турнира. Сви кажу да смо
заслужено освојили овај турнир и првен
ство и уверен сам да је тако. Остаје нам да
наставимо вредно да радимо како би ова
деца једног дана постала праве кошарка
шице, рекао је тренер Милошевић.
Најбоља и најкориснија играчица „Сре
ма“ и турнира, Теодора Милошевић пору
чила је:
– Иако смо једна од млађих екипа у лиги
успеле смо да се изборимо за прво место.
Веровале смо у себе и нисмо имале страх.
Захвална сам својој екипи на подршци и
сјајном резултату и нашем тренеру који
нас је научио кошарци и водио до победе.
Подсетимо, пионирке „Срема“ актуелне
су вицешампионке Војводине, док су нај
млађе такмичарке у мини -  баскету нај
боље у покрајини. Клуб је добитник при
знања Кошаркашког савеза Војводине за
најбољи рад са младим кошаркашицама.
Дејан Мостарлић
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СБК „РУМА“

Видаковић
балкански првак

Члан Савате бокс клуба „Рума“ Марко
Видаковић је на Првенству Балкана за сени
оре у комбат саватеу освојио прво место у
категорији до 85 кг.
Првенство је одржано 7. маја у аустриј
ском граду Вајцу. Видаковић овим наставља
успешну такмичарску сезону јер је ове годи
не освојио и прво место на Првенству Србије
у комбат саватеу, као и прво место на Првен
ству Србије у асо саватеу и тако изборио
место у сениорску репрезентацију Србије и
у комбат и асо саватеу.
Следећа такмичења на којима учествује
су Првенство Војводине половином месеца
у Сенти и Универзитетско првенство Србије
у асо саватеу чији ће домаћин бити Рума 22.
маја.
Сва ова такмичења су уједно и припреме
за наступ Марка Видаковића на сениорском
Светском првенству у асо савату које ће се у
септембру одржати у Милану.
Марко је студент треће године Факултета
спорта и физичког васпитања у Новом Саду
и он је  потписао уговор о стипендији коју ће
добијати од Министарства омладине и спор
та. Исту стипендију ће добити и Анастасија
Иконић, најуспешнија јуниорка Србије у овом
спорту, која је такође, члан СБК „Рума“.
С. Џакула

ФУДБАЛСКИ ТУРНИР
У ВЕЛИКИМ РАДИНЦИМА

Учествовало
900 деце

Протеклог викенда у Великим Радин
цима је одржан трећи међународни тур
нир „Олимпико“ школе фудбала. Посети
оци су пратили укупно 76 екипа које су се
пријавиле за учешће, а на терену је своје
умеће показало око 900 деце, различи
тог узраста. У свим категоријама су
додељене награде за освојена прва,
друга и трећа места. Месна заједница
Велики Радинци је изразила посебну
захвалност Граду Сремска Митровица
на подршци током одржавања турнира,
односно Градској управи за културу и
спорт. 
А.П.
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VREMEPLOV
11. мај
330. Римски цар Константин И
Велики грчки град Визант про
гласио за нову престоницу Рим
ског царства. Град, по њему
назван Константинопољ, 1453.
освојили Турци и као Истанбул
био престоница Отоманског
царства до 1923.
1997. Суперкомпјутер компани
је ИБМ „Дубоко плаво“ победио
светског шампиона у шаху,
руског велемајстора Гарија
Каспарова, у мечу од шест пар
тија.
12. мај
1607. Енглески авантуриста
Џејмс Смит основао прво
енглеско насеље на тлу Север
не Америке, касније по њему
названо Џејмстаун.
1904. Рођен чилеански песник
Пабло Неруда. Учесник Шпан
ског грађанског рата, потом се
посветио идеалима социјалне
правде. Добитник Нобелове
награде за књижевност 1971.
13. мај
1848. У Сремским Карловцима
почело заседање „Мајске скуп
штине“ на којој су делегати 175
црквених општина из Војводине
и Србије изабрали Јосифа
Рајачића за патријарха, а пуков
ника Стевана Шупљикца за вој
воду. Скупштина 15. маја про
гласила Српско Војводство, али
аустријска и мађарска влада
нису признале српску аутоно
мију.
14. мај
1355. У Прагу је основан први
универзитет у средњој Европи.
1948. Проглашена држава
Израел, осам часова пре окон
чања британског мандата у
Палестини. Први председник
нове државе постао је Хаим
Вајцман, а премијер Давид Бен
Гурион.
15. мај
1940. У САД су почеле да се
продају прве најлон чарапе.
1943. Распуштена је Комуни
стичка интернационала (Комин
терна).
1957. Велика Британија је извр
шила прву пробу хидрогенске
бомбе у централном Пацифику.
16. мај
1881. У околини Берлина у сао
браћај пуштен први електрични
трамвај.
1972. Председници СФРЈ и
Румуније Јосип Броз Тито и
Николае Чаушеску у рад пусти
ли хидроенергетски систем
“Ђердап” на Дунаву
17. мај
1917. У Ници умро српски војво
да Радомир Путник, просла
вљени војсковођа у балканским
ратовима и у Првом светском
рату. Руководио је повлачењем
српске војске 1915. и успео да
осујети намере немачке Врхов
не команде да је опколи и уни
шти.

11. MAJ 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад
ницима како бисте побољшали
своју пословну позицију. Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама, јер имате врло
поуздане показатеље о успеху. У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.
БИК: Имате добар
предосећај и успех
вам се налази на
дохват руке. Не само
да имате добре пословне проце
не већ добијате и нови број при
сталица тако да у већини ситуа
ција пролазите лакше и боље од
других. Осећате да се налазите
на емотивној прекретници и радо
прихватате разне изазове.
БЛИЗ АНЦ И:
Нек о
вам даје корисне
сугестије које лако
можете да примените
приликом решавања озбиљних
питања. Потрудите се да правил
но дозирате свој стваралачки
импулс са заједничким интереси
ма како бисте ускладили разлике
у мишљењу или искуству. Имате
утисак да вам партнер ускраћује
одређене информације из вама
потпуно непознатих разлога.
РАК: Делујете веома
опрезно и не желите
превише да ризикује
те у пословно-финан
сијским преговорима. Ипак,
мораћете да се суочите са неким
изазовима који нису по вашој
вољи или укусу. Затражите на
време добар савет од једне ста
рије особе. На крају ће се све
решити у вашу корист. Прижељ
кујете више разумевања и
нежности у љубавном односу.

ВАГА: Доносите низ
важ них одл ук а и
делујете одлучно у
својим
нам ер ам а
пред сарадницима. Нема потре
бе да се расправљате са неисто
мишљеницима и да губите вре
ме на неке споредне ситуације.
Имате добар осећај а љубавни
догађаји које наслућујете наја
вљују срећан расплет.
ШКОРПИЈА: Делује
те позитивно и анга
жовани сте на разли
читим странама. Уме
те да пренесете стваралачки
импулс и креативну енергију на
своју околину што вам олакшава
остварење многих планова које
имате. Нема потребе да се упу
штате у неке новчане ризике или
да се задужујете. Пажљивије
ослушкујте поруке које добијате
од блиских особа.
СТРЕЛАЦ: Пролази
те кроз различите
фазе стваралачк ог
расположења и стало
вам је да себи обезбедите опти
малне услове. Обратите пажњу
на реакцију ближе околине, јер
понекад не желите да прихвати
те коментаре које доживљавате
као оштру критику. У односу са
љубавним партнером често пре
узимате активну улогу и спремни
сте да промените неке заједнич
ке навике које вас спутавају.
ЈАРАЦ: Потребно је
да осмислите добар
план и да останете
доследни у свак ој
фази спровођења. Након дужег
пословног убеђивања ситуација
ће се променити у вашу корист,
али мораћете да останете упор
ни и доследни. Преплављени сте
различитим мислима и емоција
ма тако да пажљиво одмеравате
добру прилику у којој можете да
изразите своје жеље.

Crkvenikalendar
Среда, 11. мај (28. април)
Свети апостоли Јасон и Сосипа
тр и остали
Четвртак, 12. мај (29. април)
Свети Василије Острошки Чудо
творац; Св. муч. Василије, пекар
из Пећи
Петак, 13. мај (30. април)
Свети апостол Јаков Зеведејев
Субота, 14. (1) мај
Свети пророк Јеремија
Недеља, 15. (2) мај
Свети Атанасије Велики; Свети
Михаил
Понедељак, 16. (3) мај
Свети мученици Тимотеј и Мавра
Уторак, 17. (4) мај
Света мученица Пелагија Тарсиј
ска

Торта Павлова

Састојци: 4 беланца, прстохват
соли, 200 г шећера, 2 кашичице
јабуковог сирћета, 1 пуна кашичи
ца густина. За плазма фил је
потребно 4 жуманца, 60 г шећера,
500 мл млека, 40 г густина, 150 мл
слатке павлаке, 100 г млевене пла
зме, 1 кашичица ароме ваниле. За
украшавање: јагоде

ЛАВ:
Обрат ит е
пажњу на нове про
фесионалне могућно
сти, како бисте про
ширили сазнање и побољшали
своју укупну позицију. Ако препу
стите да ствари саме иду својим
током неко други изненада може
да вас предухитри. Свет око себе
посматрате другачијим очима
или у ведрим тоновима осећате
се задовољно и срећно уз воље
ну особу.

ВОД ОЛ ИЈ А:
Све
корисне информације
могу да вам олакшају
успешно решавање
неких пословних питања која
имате. Обратите пажњу на суге
стије које вам даје једна искусна
особа. Ако вам је стало да
побољшате однос са вољеном
особом онда покажите више раз
умевања за критеријуме које
користи друга страна.

Припрема: Рерну загрејте на
200 степени. Умутите беланца и
со, кад смеса постане пенаста,
додајте шећер и мутите док смеса
не постане чврста. Додајте сирће и
мутите још тридесетак секунди, па
додајте густин кроз сито. Смесу
обликујете на плеху обложеним
пек папиром. Пећи у рерни на 120
степени, сат и 40 минута. Када се
испече и охлади у рерни, тада
извадите и пребаците на сталак.
Фил -  100 мл млека помешајте са
жуманцима, шећером и густином.
Остатак млека прокувати и додати
смесу са жуманцима, на средњој
температури. Фил прекријте стреч
фолијом да се охлади. Тада га уму
тити са слатком павлаком и аро
мом ваниле. На крају додајте и
плазму, охладити и распоредити
на пуслицу са јагодама.

ДЕВИЦА: Ослањате
се на своје прегова
рачке манире јер да
без добре припреме
плана и процене нема ни значај
ног пословног успеха. Потребно
је да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
мат ер ијалн у
сат исф акц ију.
Пажња и разумевање које доби
јате у кругу своје породице делу
је врло подстицајно.

РИБЕ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и
поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Потруди
те се да правилно дозирате свој
стваралачки импулс. Пролазите
кроз фазу осцилација, склони
сте честим променама у понаша
њу и расположењу. Повремено
вам је тешко да правилно ускла
дите свој љубавни ритам у одно
су са блиском особом.

• Жалосно је што ће ова
данашња деца мислити
да је Моцарт измислио
кладионице.
• Интелигенција је све
више вештачка, али су
будале и даље сто посто
природне.
• Мени заправо не смета
што сам незапослен,
него што немам плату.
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„Пред другом кућом опет приповеда
ли о Русима. Један приповеда како су
Руси највеће царство, и како са сва
ким ратују и свакога туку у рату; а
бог им помаже јер држе све посте, па
посте и на сами други дан Божића,
ако се, то јест, стрефи да падне у
среду или у петак. Док је лето, они
хоће нешто и да отрпе, па ћуте, али
туве све, и чекају зиму, јер су, кажу,
лети млитави, а кад засвира северац
и заокупи мећава, а њима тек онда
дође права њихова снага, па се онда
њихов цар само прекрсти са три
прста к’о и ми, па баци капу од себе,
па запита друге цареве од друге вере
(јер он је српске вере): »Ко ’оће да се
бијемо? Ево, ту сам, нек ми изађе!« А
они ћуте к’о мишеви“
(Стеван Сремац,
„Поп Ћира и поп Спира“)

У

последњој деценији 19. века
Сремац је написао свој чувени
роман и у њему ову цртицу о
односу православног, српског станов
ништва Аустро – угарске монархије
према Русима и руском царству. Од
тада, до данас мало се (или готово
ништа), тога променило. И данас,
иако Срби одавно имају своју државу,
гледају у Москву као светионик прија
тељства и братске помоћи. С пра
вом? Ако ћемо по историјским чиње
ницама, а од тога овде беже к’о ђаво
од крста, и није баш тако. Заборавља
се оно што је било пре 20-30 година,
али се зато сасвим сигурно ништа не
зна о даљој прошлости. Дакле, забо
рав и незнање, те две ствари непо
грешиво гарантују погрешне одлуке.
Увек и без дилеме.
Али, кад си мали, слаб и несрећан,
прија ти да ти неко јачи буде другар.
Па кад неко хоће да те малтретира ти
се сакријеш иза великог другара и
нико ти ништа не сме, до следеће
прилике, наравно. Рецимо твој другар
Боле хоће понекад да ти помогне и
неваљалим другарима Мики и Жики
понекад, кад му штима, покаже миши
ће. Знаш ти добро да су Боле, Мика и
Жика бољи другари међу собом, из
истог су краја, истих су година, слич
ног материјалног стања, и да се боље
разумеју него ти и Боле, али шта
мари, кад дође стани пани, ти с поно
сом кажеш „Боле је мој друг“. Боле је,

Пријатељство
занат најстарији

И све је то добро
ишло, док се једног
дана Боле није смак’о.
Да л’ је имао ситуацију
на послу, да л’ га је
жена изнервирала, ил’
се опио, к’о ће га зна
ти. Тек, променио се. И
то на горе. Почео да се
туче по комшилуку и
уопште да прави разне
глупости и уцењује. И
то тебе, старог друга
ра. Ко би се томе
надао? Боле ко каба
дахија неки, бога ти. И
шта ћеш сад? Не смеш
ни да зуцнеш „Боле је
мој друг“, зато што ће
те Мика и Жика ауто
матски по лабрњи. А
ако не зуцнеш, већ
видиш некако да би те
и Боле могао по лабр
њи, а то није ни дру
гарски ни човечански

знаш ти то бар интуитивно, тебе бра
нио само кад је њему то ишло у
рачун, и много пута те је оставио на
цедилу, али тако мали, слаб и несре
ћан, немаш другог избора. Бар ти
тако мислиш. Не пада ти на памет да
би и Мика и Жика исто тако радили,
кад би им пружио прилику. Исто би те
бранили кад њима то иде у рачун и
исто би те тако остављали на цедилу.
Нема разлике, али ти се поносиш
Болетом, другаром. И добро. Твој
избор, твоја ствар, јесте мало чудно,
али у љубави нема логике. А ти
добрим делом свога срца волиш
Болета, баш га волиш. И прашташ и
опет волиш. Јер, уме Боле да буде и
великодушан, ретко и селективно
додуше. Боле све то нешто испод
жита, а и ти волиш испод жита, па се
тако некако нађосте у чврстом загр
љају. Мика и Жика чешће дреше кесу,
знаш ти то, али шта вреди, Болетова
крајцара ко Микина форинта. А ни те
крајцаре некад нема. Ал’ Мика и Жика
се праве важни, а ти не волиш кад се
неко прави важан и кад ти гура прст у
око. Шта Мику и Жику брига да ли си
се ти умио и опрао зубе? А они само
дробе, те ово мораш овако, те оно
онако, и све је то за твоје добро,
међутим, не волиш ти кад ти неко
држи предавања. Јеси мали, слаб и
несрећан, ал’ си поносит, брате.
све је то добро ишло, док се јед
ног дана Боле није смак’о. Да л’
је имао ситуацију на послу, да л’
га је жена изнервирала, ил’ се опио,
к’о ће га знати. Тек, променио се. И то
на горе. Почео да се туче по комшилу
ку и уопште да прави разне глупости и
уцењује. И то тебе, старог другара. Ко
би се томе надао? Боле ко кабадахија
неки, бога ти. И шта ћеш сад? Не
смеш ни да зуцнеш „Боле је мој друг“,
зато што ће те Мика и Жика аутомат
ски по лабрњи. А ако не зуцнеш, већ
видиш некако да би те и Боле могао
по лабрњи, а то није ни другарски ни
човечански. Међутим, не можеш ти
допрети до Болета, он будалеса и није
онај стари. Кад ће поново бити, ко ће
га знати. Имаш утисак да никад више.
И шта сад? Па ништа, кад си мали,
слаб и несрећан, обично тако про
ђеш. Боле, Мика и Жика ће се већ
некако споразумети... Знају оно један
другог.

И
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КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

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

Градиће се нови
хотел у Лежимиру
Нова планска документација омогућиће изградњу хотела, који би требало да
подсећа на онај стари лежимирски хотел који је због приватизације и онога што се
касније дешавало потпуно девастиран
Туристички потенцијал националне
економије се може успешно развијати
у складу са природним, климатским и
инфраструктурним ресурсима и условима. Плодоносно коришћење слободног времена у природи кроз рекреацију,
одувек се сматрало делом културе једног народа. Појавом корона – вируса и
избијањем епидемије људи су се интензивно враћали природи током претходне две године, а потребе за одмарањем
и склањањем од градске гужве су све
веће. Туристички комплекси у природи
су сваког викенда и празника пуни, тражи се лежај више, а Фрушка гора постала је, чини се, преко ноћи атракција.
Град Сремска Митровица препознао
је потенцијал у развоју туризма у том
подручју, па је у складу са тим донета
још једна важна одлука, а односи се
на израду плана детаљне регулације
туристичко – рекреативног комплекса
у Лежимиру. План ће израдити митровачко Предузеће за послове урбанизма
„Урбанизам“.
– Веома је добра одлука да се уведу
новине у планирање простора у викенд
зони Лежимира. Та викенд зона има
два дела, западни који је више изграђен и источни у коме се некада налазио
хотел. Тај објекат био је препознатљив
у региону као туристичко одмаралиште, односно центар за викенд одмарање. Услед приватизације и онога
што се касније дешавало, дошло је до
потпуног девастирања хотела и постојеће инфраструктуре. Тај простор није
попуњен викендицама, а урађена планска документација обухватала је нешто

више од 80 хектара простора. У том
обухвату је 50 одсто било градског, а
50 одсто приватног земљишта. Потребе боравка у викенд зони су се значајно промениле у последњим годинама.
Људи желе да се одмарају, али и да се
баве туризмом, изнајмљују објекте или
граде нове смештајне капацитете. Како
претходна документација није у складу
с тим потребама, Град Сремска Митровица ће направити план детаљне регулације за обухват од око 29 хектара.
Њиме би требало и да буде решен конфликт између простора посебне наме-

Мирјана Вашут

не, заштите животне средине и тражње
за изградњом објеката у туристичкој
намени, рекла је Мирјана Вашут директорица „Урбанизма“.
Просторни план тог предела је дао
јасне смернице какви се објекти могу
градити, под којим условима и које су
мере заштите животне средине на том
простору и у окружењу. Реч је о атрактивном терену, са погледом према граду.
– Новим планом ћемо омогућити
изградњу хотела, на земљишту које је у
приватном власништву, који би према
идејним решењима требало да подсећа
на стари. Постоји још један део земљишта који је у власништву Града и део
који је под посебним режимом заштите. То је водоизвориште. С обзиром на
то да је за будући комплекс потребно
обезбедити комплетну инфраструктуру, важно је предвидети и уређај за
пречишћавање отпадних вода. Све што
се буде радило, мора бити у складу
са мерама заштите животне средине,
објашњава Мирјана Вашут.
У перспективи, мештани Лежимира
који пронађу економски интерес имаће
прилику да се уклопе у нови туристички садржај који је у најави. То значи да
ће моћи да продају своје производе, да
региструју газдинства или делатности.
Да се баве угоститељством, зарађују
и пружају своје услуге туристима који
дођу у тај крај. Такође, то ће бити шанса да опреме сопствене собе и апартмане за издавање, онима који не бораве у хотелу.
А. Плавшић

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

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

